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(33-ti metai :: 33rd Year)

Sako, Sovietai Pasirengę Užimti Berlyną

LIETUVOS MOKYKLOSE NE.VYKSTA PLĖSTIS KOMU
NISTŲ ORGANIZACIJOMS
feią tiesą patvirtina ne kas
kitas, kaip patys Lietuvos ko
munistų laikraščiai. Taip "Tie
sa" Nr. 273 rašo: "Kai kurio
se mokyklose dar visiškai nėra
komjaunimo organizacijų. Kau
no VI ir VII gimnazijose iki
šio laiko nesuorganizuotos kom
jaunimo organizacijos, nors ten
sąlygos yra ir palankios — yra
Kongreso komisijos tardaug mokinių."
dymas sovietų šnipų veikToliau laikraštis rašo: "šven-jlos iškėlė aikštėn dar vieną
čionių gimnazijos vadovybė ir komunistą, Steve Nelson,
mokytojų personalas visiškai kuris yra Vakarinės Pennnevertina komjaunimo darbo , sylvanijos komunistų partiir neskiria jam reikiamo dėme- j jos pirmininkas, tačiau atsio. šioje gimnazijoje komjau-j sisakė pasakyti ar jis yra
nimo organizacija veikia jau j komunistas, o J Kongreso
trejus metus, bet teturi vos'komisijosklausinėjimus attris komjaunuolius, čia niekas 'sakinėjo įžeidžiančiai ir su
komjaunimo organizacijai ne pašaipa.
Nelson, gal but Žydas su
padeda, mokytojai nepalaiko su
komjaunuoliais ryšių, nepopu-1 pakeista pavarde, paeina iš
liarina moksleivių tarpe kom-Į Jugoslavijos ir yra jau gajaunimo organizacijos tikslu. vęs Amerikos pilietybę^
Švenčionių apskrities komjau- _ Kongreso komisija išnenimo komitetas visiškai nesiru -šė Nelsonui apkaltinimą UŽ
pina komjaunimo organizaci-! paniekinimą Kongreso,
jos augimu mokyklose."
Tardomas ir Dr. Kamen,

Komunistų Tardy UŽGOBIMUI LAIKAS NUSTATYTA PO
me vis Susekama
PREZIDENTO RINKIMŲ .
Naujų Sovietų
Agentų

By C O L L I !' R

COULD-BE A K .O.

Nori Pasinaudoti Prezi AUKŠTIEJI VADAI
APTARĖ KARO PA
dento Rinkimų Vai*
VOJAUS PADĖTI
džios Netikrumo
Laikotarpiu
Washingtone įvyko auk
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Kaip šiomis dienomis Agri
kultūros Departmentas skelbia,
šios šalies ūkininkai gaus di
džiausią maistą derlių šalies is
torijoje. Savu keliu, ūkininkai
gaus ir didžiausias ineigas už
savo ūkių produktus.
Turint mintyje kad valdžia
paremia ukininkus pinigais pa
laikymui maisto kainų aukštų,
už šešis pagrindinius augalus—
kviečius, kornus, vatą, tabaką,
pynacus ir ryžius — ūkininkai
gaus apie $13,388,000,000 (per
nai irgi buvo geras derlius ir
ūkininkai gavo $12,287,517,000
ineigų).
Kornų numatyta bus 3,628,815,000 bušelių (pernai gauta
2,400,952,000 bušelių).
Kviečių gauta 1,284,995,000
bušelių (pernai 1,364,919,000
buš.)
Vatos — 14,219,000 rHulių
(po 500 svarų rišulis).
Tabako — 1,787,723,000 svarų.
Pynacų — 2,302,405,000 sva
rų (pernai 2,187,985,000 sv.)
Ryžių — 76,993,000 svarų.
Gauta didesnis derlius avi
žų, miešiiį, linų ir šieno.

štų U. S. vadų pasitarimas
Berlyne leidžiamas vie Berlyno klausimu. Pasitar
nas liberalis demokratinis rimų tikslas nėra paslaptis
laikraštis paskelbė kad ko — kad ^ Amerika privalo
munistai turi Maskvoje pa ruoštis visokiems įvykiams,
ruoštą planą užgrobti visą kartu ir karui.
Berlyną tuoj po Amerikos Tame pasitarime dalyva
prezidento rinkimų, Lap vo ir Britanijos bei Pran
cūzijos atstovai.
kričio mėnesį.
To laikraščio tikrinimu, Kadangi Rusai darosi vis
Rusai davė Vokiečiams ko atkaklesni ir drąsesni, reimunistams įsakymus padi- j kia apsirūpinti padėtį sudinti riaušiškas demonstra-, tikti akis į akį.
cijas paėmimui miesto kon-' Aukštieji karo vadai dis/H
trolės, nes Maskva visai1 kusavo net ir tai kaip ilgai
nenori jokių keturių vals-1 Amerika su savo Europoje
kuris buvo pavarytas iš tybių tarybų baigimui Ber esančia kariuomene galėtų
LIETUVOS STUDENTAI NE atominės bombos darbų ka lyno blokados.
atsilaikyti prieš Rusų dide
PASIDUODA KOMUNIZMO ro laiku kaip neištikimas.
IJti nustatytai miesto už lę armiją, jei sovietai grieb
Jis sako nėsąs komunistas grobimo dienai, komunistai sis Vakarų valstybes stum
ĮTAKAI
Infliacija šalyje butų greitai nukovota jeigu butų padidinta
Bolševikų "Tiesa" nusiskun ir jokių paslapčių niekam kels visokias riaušes, strei ti iš Berlyno.
džia, kad dalis Lietuvos stu neišdavęs. Jis komisijai su kus ir demonstracijas suda
Adm. Leahy sako netiki reikmenų produkcija, padidinus daruingumą.
dentijos "tebeklaidžioja bur teikė labai svarbių žinių.
rymui mieste nepakenčia ar Amerikiečiai galėtų iš
Atominės bombos paslap mos padėties.
žuazinio - Mokslo labirintuose,
silaikyti prie Reino nors 10 PRANCŪZIJOJE VĖL TRUMAN IR DEWEY
traukiama atgal kai kurių at- čių^ vogime įtartas vienas
Maskvos galvų manymu, dienų, kadangi Rusai turi
PRADF.1D A RINKI*
NAUJA VALDŽIĄ
• v ,
silikusių buržuazinio Lietuvos' inžinierius. Arthur Adams, po prezidento rinkimų per Vokietijoje apk 600,000 ka
MŲ VAJŲ
" $48 MILIJONAI LtNŲ
universiteto tradicijų. Toliau Į Suomių kilmės, kuris dau- du mėnesiu Amerikoje ne riuomenės.
Prancūzijoje vėl sudary
AUGINTOJAMS
laikraštis pažymi, kad universi- giausia gyveno ^Kanadoje, bus pilnos valdžios, nes se
Adm. Leahy pataria ap tas koalicinis ministrų ka
Federalė valdžia per Agri
Artėjant
rinkimams,
abu
tete daromi pranešimai, kurie j ir dabar tikima jis yra pa- nasis prezidentas galįs ap leisti Berlyną, ir sako ne binetas su premjeru Henri
kultūros
Departmentą per dvi
prezidento
kandidatai
neturėtų buti skaitomi, nes jielbėsręs iŠ Suv. Valstijų,
sileisti pareigose jei pralai turėsime toliau nesusipra Queuille, kuris yra konserpastaras
savaites
išmokėjo net
Truman
ir
Dewey
—
išsi
neturėję nieko bendro su ko-! Buvęs komunistas negras mės, o naujai išrinktas pre timų su Maskva.
vaty vis socialistas; Schu- rengia plačioms kelionėms $48 milijonus linų augintojams
munistine-marksistine pažiūra j Hewitt, kuris buvo laikinai zidentas nuo Lapkričio 2
Tas admirolas, žinovas man, buvęs premjeras, iš
į esminius dalykus ir rėmėsi j pasišalinęs, dabar vėl atsi- iki Sausio 1 negali užimti jurų karo, nesupranta tik katalikų pusės, liko užsie į visą šalį, savo rinkimų va palaikymui linų sėmenų kainos
buržuaziniais šaltiniais, o ne rado. Jis liudija prieš ko vietos.
ros padėties. Rusai tik to nių reikalų ministru. So- jaus kalboms. Truman nu- aukštai. Valdžia nupirko 8 mi
. i matęs pasakyti apie 100 lijonus bušelių sėmenų iš linų
r
muniste Claudia Jones, ku Sovietai dar laukia oro ir nori kad Amerikiečiai iš . ,. ^ . -. _ _
komunistų.
cialistai
pasiėmė
sau
5
vie
įvairiuose dideliuose augintojų, po $6 bušeliui, kad
ri tardoma sąryšyje su de pablogėjimo, kada Ameri eitų iš Berlyno, o tas visai tas is 14. Komunistai ir1-j
-sėmenų kainos nenupigtų.
ir
mažuose
miestuose.
KIEK DABAR LIETUVOJE portavimu, kaip ne-pilietė. kos lėktuvai bus tramdomi užmuštų demokratinių Eu
de
Gaullistai
ignoruoti,
neDewey
pradeda
savo
Tai net $12 milijonų daugiau
Tas negras nupasakojo ir negalės pristatyti Berly- ropos šalių dvasią.
IŠEINA LAIKRAŠČIŲ
pakviesti
j
kabinetą.
ya j^ gu R U g S ėj 0 20, vykda- negu šią vasarą valdžia išleido
Pagaliau visi aukštieji
Pagal "Eltos" iš "Tiesos" pa kaip komunistai Ameriko no gyventojams savo zono
Paiyziuje ko.. vaj^arus aplankys supirkimui bulvių iš jų augin
skelbtus davinius, šiuo metu je ėmėsi smarkiai paruošti je maisto ir reikmenų. Žie vadai sutarė kad iš Berly munistai issauke streiką 11 mag
_ tojų, kad bulvių kaina neatpig
Lietuvoje teišeina 7 laikraščiai negrus revoliucijai, tikrin mą reiks ir kuro pristatyti, no nesitrauks ir nebandys
su_
sukėlė
nauses,
kunose
|
b
kalbėjęs.
man
us
tų.
ir 8 žurnalai. Į šį skaičių ineina dami kokias geroves jie at o tas viskas bus nelengva, numaldyti Staliną, kaip bu žeista apie 100 žmonių.
Valdžia taip pat ir toliau tę
Amerikos
spaudos
69
[
i
laikraščiai bei žurnalai leidžia sieks išvertus kapitalistinę ir tas, komunistai tiki, pri vo daroma stengiantis nu
Streikai pasikartoja pa dienraščių remia Thomas sia supirkimą kiaušinių, palai
sidės prie jų laimėjimo.
maldyti Hitlerį.
mi Lietuvoje ir Rusų bei Len šalki valdžią.
skirose Prancūzijos dalyse. A. Dewey kandidatūrą. Vi kymui aukštų kiaušinių kainų.
Sakoma, buvo numatyta
kų kalbomis.
Netiki kad karas tuoj kils dar vienas pasimatymas su
si ženklai rodo kad Dewey Nuo šių metų Gegužės mėne
Kaip žinome, Nepriklausomo BERLYNO RAUDO
Gen,
Clay
Amerikos
miU. S. BIUDŽETAS bus išrinktas prezidentu. sio valdžia supirko 75 milijo
je Lietuvoje periodiškai buvo
litannis
gubernatorius
Vo,
Berlvno
bloDewey nori kad ir Kon nus kiaušinių, už kuriuos už
leidžiama af# 250 laikraščių NŲJŲ DEMONSTRA
nmmtl1
1950 METAMS BUS greso diduma butų išrinkta mokėjų vištų augintojams apie
kietijoje, iš savo pusės pa* eriyao
bei žurnalų.
CIJA
reiškė jog jis netiki kad ka
Republikonai, nes didumai $31 milijoną.
$45 BILIJONAI
Tas pats laikraštis nusiskun
ras su Rusais butų visai
atitekus
Demokratams, su Kai valdžia superka bulvių,
džia, kad Lietuvos žmonės bol
Berlyne, Rugs. 12, komu netoli.
MASKVA
SIEKIA
UŽ
jais
prezidentui
vėl bus bė kiaušinių, ar sėmenų ar kitų
Sekantis
U.
S.
Kongresas
ševikų laikraščių neskaito, o nistai buvo surengę demonGen. Clay sako, vargu GROBIMŲ AZIJOJE gaus valdžios kaštų biudže da susikalbėti, kaip dabar ūkių produktų perviršių, ūki
kai kur net švietimo bei kultū traciją Rusų zonoje. Tikė
Rusai stengsis Berlyną pa
ninkai tada, jau turėdami iš
tą sumoje mažiausia 45 bi buvo Trumanui.
rinių įstaigų dauguma, klubai, tasi riaušių, bet neįvyko.
daryti varžytine visos Vo
lijonų
dolarių,
1950
metų
skaityklos, bibliotekos neužsi
Prez. Truman susilaikė valdžios sumas pinigų, nesku-'
Amerikos šarvuoti auto kietijos klausimo išspren Anglijos užsieniif sekre
vstldžios
operavimui.
Ypač
prenumeravę periodinės spau mobiliai saugojo gatves sa
torius paskelbė kad sovie
nuo važiavimo kalbėti į pie bina likusius savo produktus
dimui.
parduoti, taip kad jų kainos
didelių
sumų
reikės
šalies
dos. Visai blogi reikalai esą su vo Berlyno dalyje, sulaiky
Jis toliau įrodinėjo jog tai vykdo savo planingą už ginklavimo palaikymui, sa tines valstijas, kur jis no lengva palaikyti aukštomis irlaikraščių platinimu. Jie iki šio mui demonstrantų pasikė Amerika padės dar viso- simojimą pagrobti pietrytirėjo skelbti suteikimą neg
ko ginklavimui bus skiria rams lygių teisių. Wallace sunaudoto jai turi krapštyti sa
laiko platinami daugiausia ne sinimo pulti į Amerikiečių Iriausias" galimas pastangas |
Aziją. Visur vykdomą
prenumeratos keliu, bet par ir Britų bei Prancūzų sritį rasti su Rusais susitarimą, gerai paruošti planai kelti ma $15 bilijonų.
ten apmėtytas kiaušiniais, vo kišenius norėdami tuos pro
duodami atskirais egzemplio
o Truman bijo gauti dau duktus Įpirkti.
Vokietijoje, sovietų zono pirm negu griebsis jėgos. riaušes ir visokius nesusi
riais.
je, kartojasi neramumai ir Tuo tarpu, Maskvoje Va pratimus, kad kiti nepajėg KORĖJOJ E, Rugs. 15 iš giau ko. Iki šiol pietinės $12 MILIJONŲ JAPONIJAI..
riaušės prieš sovietinę sis karų demokratijų atstovai tų nei sužiurėti kur kas da tikus traukinio nelaimei, valstijos balsuodavo tik už U. S. Ekonominės Koopera
užmušta 37 Amerikos kar Demokratus.
NORI ŽIBALO, PIRK IR
temą; žmonės protestuoja vis dar tupinė.10 ir prašinė rosi.
eiviai.
Vienas pasažierinis Louisiana valstijoje net cijos Administracija patvirtino
BALALAIKĄ
Anthony
Eden,
kitas
An
dėl stokos maisto.
jo
Stalino
ir
Molotovo
tar
_
_ i traukinys įlėkė j kitą., o ka- atmesta Trumano ir Bark- skyrimą $12 milijonų paremti
"Tiesa" iškelia pačių bolše
glas
diplomatas,, įrodinėja
o
Rusai išsiuntė apie 5,000 tis su jais.
kokiu budu komunistai pa- dangi Amerikiečiai radosi ley vardai, jie nebus padėti Japonijos vatos medžiagos iš
vikų neteisybes. Girdi, Uteno specialiai paruoštos raudo
je visų prekių, skirtų apskričių nosios policijos į strategy
Rugs. 15 dieną iš Londo sirengę pagrobti Malaya ir užpakaliniame vagone/ jie ant baloto Lapkr. 2 balsa vežimą į Azijos salas, tuomi
pagelbstint sustiprinti Japonų
daugiausia ir nukentėjo.
kooperatyvams 50% paliekama nes Rytinės Vokietijos da no praneša kad Amerikos, Burmą, Azijoje.
vimam#.
audimo
industrij§.
mieste, o tik 50% paskirstoma
Britanijos ir Prancūzijos Holandijos valdžia išlei
lis,
•'
patiems
valstiečiams. Jeigu
atstovų tupinėjimas Krem- do įsakymą sulaikyti visą Išvažiavo. Rugs. 10 ap Pakistane, Indijoje, mirė
valstietis nori pirkti žibalo,
U. S. ARMIJA ir Laivy liaus carams baigėsi ir ta- komunistų veiklą Holandi- leido New Yorką ir iškelia Musulmonų vadas, Moha- GASOLINO išdirbėjai išra
jam prievarta, brukama odeko nas vėl pradėjo priimti mo rybos bus perkeltos į Pa- jos Rytų Indijose, Azijos vo Rusijon sovietų konsula- med Ali Jinnah, 71 m. am do pagerinimą ir sustiprinimą
gasolino taip kad, jų tvirtini
lono. Pati "Tiesa" rašo: "Atei teris militarinei ^ tarnybai, ryžių, kur tuoj prasidės1 salose.
turų nariai New Yorke ir žiaus.
mu, rytojaus automobilių inžina žmogus pirkti keletą kilo kaip buvo daroma karo me United Nations posėdis. ^
Indijoje
vėl
prasidėjo
su
San Francisco. Jie išsivenai galės važiuoti 25 nuošim
gramų žibalo, kartu be jokių
Amerikos
spauda
pradė
kilimai,
kuriuos
numalšinti
GREEN, A. D. F. pirmi-1 žė bagažus pilnus^ Ameritu.
kalbų privalo pirkti ir bonką
jo žiauriai piktintis Ameri ninkas, tikrina jog CIO sa-jkoniškų cigaretų, šokolado, pasiųsta kariuomenė. Už čius daugiau mylių ant galio
no. Jau ir taip, nuo 1930 me
odekolono ar balalaiką. Taip
New Yorke baigėsi ne kos tokiu pasižeminimu — vo veikla padeda palaikyti muilo, miltų ir cukraus.
mušta daug žmonių.
"parduoti" kaip ir dabar "par kuriu trokų vežiotojų strei tupinėjiipu prie Kremliaus Amerikoje stiprią Maskvos
tų, kuomet pradėta įvairus paduodama didžiuliai kiekiai dar kas, keli tūkstančiai grįžo durų
sažierinių
karų pagerinimai,
Luzon,
Filipinų
salose,
iš
jieškant ^susitarimo.agentų penktą koloną, dir- U. S. pasiuntė dar 40 lėk-^
bo valstiečiams visiškai nerei dirbti. Jiems sutikta pakel- durų, prašant atšaukti Ber- ^ančįą išvertimui šios ša- tuvų i Vokietiją gabenimui tikus riaušėms tarp sukilė gasolinas sunaudojamas 30%
kalingi* gaminių."
Į lii|| ttŽJ&ušta 45 žmonės. naudingiau negu pirm to.
po iT Vžc vai į]yno^Uokad$,
į įtertym maisto.
\5»ldži08.
daug
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Detroit, Mich., Naujienos

KANDIDATAS GUB.
WARREN LANKYS
OHIO IR MICHIGAN

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

taisydami jo visai kompanijai,
LENKIŠKAS BIMBA
RAKETIERIŲ GAUDYMAS
Gerb. Pone Redaktoriau,
REIKALINGA DAU IR vii, GRAŽUS LVS
neimdami jokio atlyginimo, šių
Didelę Pittsburgho Lenkų ko
Pittsburgho policija ilgai ve
IŠVAŽIAVIMAS
Perskaitęs nesenai pas mamr
nuoširdžių Lietuvių pusėn eina
loniją ir apylinkes Janko Det dė tyrinėjimus slapto raketie- GIAU AIŠKUMO DP
Pereitą sekmadienį, Rugs. 12, jau daugiau negu ačiu. Bet pa
užklydusiame Tamstų laikraš
roite leidžiamo Lenkų komuni rių veikimo. Liudymui pašau
KriauČiunų vasarnamyje prie žįstant pp. Kriaučiunus taip ir
tyje iš šių metų Koyo mėn 19
REIKALAIS
stų laikraščio agentas, K. Nie- kta apie 30 detektivų kuriems
d. pranešimą apie A. L. R. K.
Cooley ežero įvyko LVS 6-to žinai kad jie ne padėkų j ieško,
Vargoninkų Sąjungos muzikos
myjski, kuris sako nesenai bu buvo pavesta tyrinėjimai dary
skyriaus antras vasarinis išva bet jiems rupi musų senosios
kurinių konkurso premijas nu
KOKIA BALF'o ROLĖ TAME žiavimas. Diena buvo šilta ir tėvynės Lietuvos gelbėjimas—
vo nuvykęs į Lenkiją, ir parve ti.
stebau, kad mano pavardė ten
žęs iš ten filmas, rodo jas ir
Tyrinėjimai buvo pradėti 26
DARBE?
graži, tat svečių suvažiavo apie gelbėjimas visomis jėgomis, vi
buvo iškraipyta. Nesu skaitęs
sokiais
galimais
budais.
pasakoja apie "tikrą padėtį Liepos, ir nuo to laiko dikčiai
kitų USA Lietuvių laikraščių
Eiliniam žmogui dar vis nė 60 ypatų. Prie gero oro ir ma Be suminėtų, į Rengimo ko
Lenkijoje". Jo tikslas, žinoma, kas atskleista.
pranešimų apie šio konkurso
lonių šeimininkų svečiai jautėsi misiją inėjo dar Stephania Č.
yra girti Lenkijos komunistų
premijas, tačiau iš pažįstamų
Vienas iš svarbiausių gemb- ra aišku kiek BALF'as padeda gerai ir buvo linksmi.
Douvan, Juozas Kripas, V. A.
girdėjau,
esą ir kiti Amerikos
valdžią, kaip dare Lietuvis ko lerysčių susekimų yra tai ra- musų tremtiniams atvažiuoti į
Šeimininkės pakvietė daly Kerševičius ir jusų korespon
laikraščiai skelbią, kad muzi
munistas Maskvos agentas A. ketierių įsigyvenimas dviejuo USA. Nekurie Lietuviai lei vius pietų apie trečią valandą. dentė.
kos konkurso pirmą premiją
Bimba, pora metų atgal buvęs se kambariuose Fort Pitt vieš džia gandus kurie gali daug pa
Visiems susėdus prie stalų,
laimėjęs kaž koks "misteris"
nuvykęs į sovietų pavergtą Lie butyje, iš kurio jie veikė pla kenkti visai BALF'o veiklai, buvo smagus netikėtumas šių "TIMELESS LITHUANIA"
Juozas Strolis. Matomai, iš
čiai visoje šalyje arklių lenk ^odėl pageidaujama kad BALF žodžių rašytojai. LVS skyriaus WAYNE UNIVERSITETE
tuvą.
Amerikos Lietuvių spaudos ir
Juozas Kripas apžiūrėjęs De
Vokietijos tremtinių
spauda
Nors ir Lenkų, kaip ir Lietu tynių gemblerystėje.
sekretorius
Juozas
Kripas
pa
valdyba laikas nuo laiko pada
troito universitetų bibliotekas
yra
persispausdinusi
minėtą,
vių, komunistų ir jiems tikin
rytų pranešimus spaudoje, at- sakė trumpą kalbą ir perstatė patėmijo kad Wayne universi
žmones klaidinantį, pranešimą.
čių yra nemažai, tačiau kiti MAINERIAI GAUS PIRMUS
rėmimui neteisingų užmetimų. Adv. J. Gliaudį, kuris ir parei tetas neturi dar Dr. Norem r o
Už patiektus muzikos kuri
Gub. Earl Warren
Lenkai piktinasi tokiu parsida PENSIJŲ ČEKIUS
nius jury komisija pirmą pre
štai kokie gandai yra sklei škė tą netikėtumą. Jis perskai knygos "Timeless Lithuania".
vėlio darbu ir nenori duoti net
tė vieną eilėraštį iš "Mano Dai Jis tą knygą pasiuntė universi
United Mine Workers unija džiami :
Kalifornijos gubernat 6 r i u s miją yra paskyrusi man. Apie
tetui Dr. Sims vardu. Dabar
salės jo filmoms rodyti ir kal šiomis dienomis pradėjo mokė
tai žinau iš Dainos ir Giesmės
nų"
ir
paaiškino
kad
tai
neti
1. Kad BALF neturi oficia
Earl Warren, Republikonų par konkurso komisijos pirmininko
gavome
gražią
padėką
iš
Way
boms sakyti.
ti seniems maineriams tą $100 liai pripažinto atstovo nei čia kėtumas suruoštas mano eilių
ne Universiteto knygyno vedė tijos kandidatas į vice prezi kompoz. A. Pociaus man atsiųs
mėnesinę pensiją iš daugel-mi- Amerikoje, nei Vokietijoje kad išleidimo proga. O gerosios jos, Miss C. Peck.
dentus šalia New Yorko guber to oficialaus pranešimo. Tačiau
MIRĖ BUVĘS MAYORAS
lijonų fondo, kuris buvo John galėtų formaliai atstovauti sa šeimininkės, Magdalena Greinatoriaus Dewey, atsilankys į aš nesu Strolis, bet Juozas
vienė, Malvina Smailienė ir Va GRĮŽO Iš ATOSTOGŲ
L. Lewis iškovotas po pereito vo tautos tremtinių reikalus.
WILLIAM N. McNAIR
Ohio valstiją Rugsėjo 23, 24 ir Strolia. Mano pavardė yra taip
lerija
Kriaučiūnienė
man
įtei
Rugs. 10 mirė vienas iš b®* pavasario trumpo angliakasių
Edmundas ir Alė Arbačiaus- pasakys kelias kalbas. Jis da kirčiuojama ir linksniuojama
2. Kad BALF yra prisijun
vusių spalvingiausių Pittsbur streiko. Tam fondui pinigus gęs ir tik tarpininkauja kaip kė puikų tortą ir rutų ir rožių kai, su dukrele Vijole, pralei lyvaus Ohio Republikonų vals kaip giria, mylia, galia, dalia,
gho politikierių šio miesto is- sudeda kasyklų savininkai mo- padėjėjas Catholic Committee bukietą. Visi sudainavo 4 Il dę savaitę atostogų pas savo tijos konvencijoje Columbus, pirkia ir kiti panašus Lietuvių
kalbos žodžiai. Ši mano pavar
torijoje, buvęs mayoras Wil kėdami po 20 centų nuo iška for Refugees, o pats visiškai giausiu metu". Ponas J. Gliau gimines Indiana valstijoje, jau Ohio, kalbės ten Rugs. 23, po dė buvo aiškiai parašyta ant
grįžo
ir
vėl
stojo
į
darbą.
E
liam N. McNair. Jis buvo 67 samo tono anglies. Tikrumoje neturi galės ir niekuo negali c !> rs lįteikė
su maonia
e albumą "
dalv Arbačiauskas yra architektas, to kalbės Cincinnati, Marion ir mano muzikos kurinių ir maši
ir
metų amžiaus, advokatas iš gi tą daugelio milijonų fondą pagelbėti tremtiniams imigra ir reikšminga, [zanga ir
daly- , f) , m o n a
ir ranėle rašytuose laiškuose. Taip
Toledo.
I
ją pavartojo ir gerb. Komisijos
profesijos. Buvo išrinktas ma- sudeda anglies pirkėjai, kurie cijos reikale.
vių parašais. Na o aš..-.. As š y t o j a ; jį e taip pat yra nauji
Jis važinėja savi partijos pirmininkas p. A. Pocius, pa
*
i *1_ ~j
_
vk<«i
l/rn .
•• • w • m
buvau
netikėtumo
pritrenkta
yoru 1933 metais, kada Demo moka brangiau už anglį
Amerikiečiai.
3. Kad BALF. nesirūpina jo
vajaus reikalais. Šiuo atsilan rašydamas man porą laiškų.
kratams sekėsi, darant visokius
Visi maineriai nuo 62 metų kiais kitais kaip tik krikščio ir pasijutau, kaip Lietuviai sa
kymu rytinėse valstijose jis Man dabar nesuprantama, kaip
New Deal pažadus. Jis betgi amžiaus ir senesni kurie išdir nimis demokratais, o kitų sro ko, nei bėgt, nei rėkt.... Rū DĖKOJU
pasakys kalbas eilėje miestų. tad Amerikos spaudoje mano
turėjo pasitraukti iš mayoro bo kasyklose po 20 metų laiko vių žmones, kurie jiems nearti tos ir rožės priminė man Lie Dėkoju savo mieloms bendra
Rugsėjo 24 vakare jis pasi pavardė buvo taip visur vieno
tuvos darželį, kuris dabar tur- mintėms, Magdalenai Greivie- žadėjo kalbėti Detroit, Mich. dai "ištaisyta". Del minėto "iš
vietos po dviejų metų ir 10 mė turi teisę gauti tą $100 pensi mi, visiškai atstumia į šalį.
nei, Malvinai Smailienei ir ki
taisymo" aš dabar esu pasta
nesių dėl spaudos didelio kriti ją. Tą fondą kontroliuoja uni
4. Kad tos blankos kurias but nuvytęs, piktžolėmis apau toms visoms už paruošimą man
tytas į tokią padėtį: Tiesiog ir
kavimo jo visokių darbų, kurie jos, kasyklų ir valdžios skirta BALF siuntinėja DP atkviesti, gęs. O kas jį apravės, kad se siurprizo, "Mano Dainų" išlei
per įvairius draugus ir pažįsta
vis buvo pripažinti netaktiški. komisija.
nėra pakankamos, ir kad paža sės išblaškytos. O kad ir šis dimo proga. Savo padėką ga
mus gaunu iš USA daug laiškų,
Mirė jis St. Louis, Mo., mie
rašytų man nepažįstamų žmo
dėjimo užtikrinti butą-kambarį gražus bukietas, tuoj nuvys, lėsiu išreikšti tik ateities dar
ste, kur buvo nuvažiavęs saky MOTINA NlTžUDĖ SAVO
nių, kilusių iš Suvalkijos ir Pa
ir surasti darba dar neužtenka. P a £ e l R > sudžius. Bet.... įvj- bai, jei sveikata ir kitos sąly
gos leis. Ačiu ir kitiems, ypač
ti kalbą. Ten jis buvo nuly dė VAIKUS, PATI NUSIŽUDĖ
nevėžio apskr., ir net iš žydų,
5. Kad BALF blankos, tin kis, žodžiai, parašai niekad ne pp. Gliaudžiams, už prisidėji
ŠALPOS IR KULTUROS
bet negaunu laiškų iš aukštai
jęs savo žmoną į geležinkelio
Cantonsville, Md. — Tula kamai užpilctžius, turi buti grą išdils iš mano atminties.
mą prie to sumanymo.
VEIKLA
čių savo buvusių kaimynų. Su
stotį, ji važiavo .į Houston, Te Mildred McClellan, 43 m. am- žinamos
Po
pietų,
LVS
skyriaus
na/jlliCilllWu 1į BALF'ą,
JL-*l i *- t*y o
\J ,|jeigu bu, , .
Nežinau ar esu nusipelnius
RugsSjo 2, vietos BALF sky valkijoje, mkt, ir apie Panevė
xas, palankyti savo dukterį, j £į aus> persiskyrus su vyru, nu- tu pasiųstos tiesiog tam žmo- j
turėjo trumpą susirinkimą to ar ne, bet tikėkite, jusų nuo
rius
laikė savo susirinkimą, ku žį - yra- gyventojų, turinčių pa
Vos traukinys apleido stoti, j ^ U( jg ^u savo jaunamečius vai- gui kuriam jos skiriamos, jos I vasarnamio kambaryje. Pasi- širdus žest.as mano dvasiai su
riame
svarstė ateities veiklą. vardę — Strolis. Uteniškių Lie^
McNair stotyje tuoj ir susmu- į ^ j r p a ti nusižudė gasu, no palieka be vertės.
| t a r « apie LVS seimą kurs šau- teikė stiprybės ateities dartuvių tarpe ši pavardė yra ži
Tarp kitko buvo nutarta įstei noma tik kaip Strolia. Netoli
ko, nuo širdies ligos.
j rėdama išvengti varžytinių su
Yra ir daugiau smulkių prie- j kiamas Cleveland, Ohio. Sei- ,bams, ateities kūrybai. Kaip
McNair buvo Pennsylvanijos s a v o buvusiu vyru, kuris pra- kaištų ir gandų, kurie priside- man pasiruošę važiuoti apie 12 žmogus be maisto nyksta ir gti išvietintų Lietuvos žmonių mano gimtojo Velykunų kaimo
taip be dvasinės stipry įkurdinimo komitetą. Į komi (Leliūnų vai., Utenos ap.). Le
pilietis, gimęs Middletown, Pa. dėjo j ieškoti galimybių atimti da prie žmonių klaidinimo, tas žmonių, ir skyrius nutarė kad džiūsta
bės irgi nyksta ir džiūsta ir siją išrinkta Adv. Alg. Leonas, liūnų dvaro savininkas buvo
Teisių mokslą baigė Michigan iš jos abu vaikučiu. Ji paliko sukelią abejones ir tuose kurie visi norintieji gali gauti iš sky dažnai gražiausius sielos tur
"misteris" Srolis. Deja, tarp
universitete 1903 metais ir be- raščiuką, pareikšdama kad sa nenorėtų gandams tikėti.
riaus liudijimą buti seime de tus praleidžia pro sąmonę be mokytojas Bronius Medelis, Tė mudviejų yra mažutis skirtu
ra
Matuliauskienė
ir
Emilija
1
* veik tuoj pat pradėjo spraustis lio vAikų vyrui niekad nepaves.
mažiausio rekordo. Jųs man
* "
mas, o tai toks, kad aš esu gi
Lai BALF'o centras prane legatais.
davėte
dvasinės stiprybės!.... Railienė įkurdinimo komiteto męs visu 100'/r Lietuvių šeimo
į politiką, tikrindamas kad tikį
Taipgi btivo' iiutarta tos die
ša musų visuomenei per spau
Ačiu jums!
, M. Sims. įsteigimui.
je ir krikštytas Leliūnų šven
taip jaunas advokatas gali UŠdą dar pakartotinai žinias / apie nos išvažiavimo pelną skirti,
Adv. Leonas atvyko iš Vo to Juozapo bažnyčioje, o ponas
sipelnyti duonos kąsnį.
seimo proga, knygos "Lietuva
čia paminėtus priekaištus.
kietijos tik pradžioje šių metų, Srolis — visu 100 Vv Izraelitas
Jam politikoje ilgai nesisekė.
Dr. M. J. Colney. j Tironų Pančiuose*' Angliškoje
o
mokytojas Medelis, Amerikos ir, neabejoju, kad krikštytas
Šymet jis buvo manęs statyti
kalboje išleidimui.
DARIAUS
GIRĖNO
POSTO
pilietis,
atvyko tik pora mėne pagal kombinuotas Mozės apei
IŠ KANADOS
#
savo kandidatūrą į Demokratu
Prie LVS prisirašė du nauji
gas.
sių atgal. Garbė jiems kad ne
partijos prezidentus ar nors NAUJA VALDYBA
Visiems USA Lietuviams,
nariai,
pp.
Domeikai.
UŽSIMUŠĖ DAUG
Rugsėjo 18 d., Dariaus Gi
sibijo
darbo
ir
stoja
pirmon
ei
sveikinusiems
mane
pirmos
vice prezidentus. Dabar buvo
Po susirinkimo, vėl nariai MUS APLANKĖ
Postas atliks įvesdinimą
premijos
laimėjimo
proga,
ta
lėn
Lietuvių
veiklos.
PAUKŠČIŲ
kandidatu į valstijos legislatu rėno
linksminosi.
Cybulskučiui
gro
CLEVELANDIECIAI
naujos savo valdybos. Iškilmė
riu
širdingą
ačiu!
Tačiau
aš
ne
jant akordionu, visi smagiai
Nesenai
atvykus grupelei
re
MUZIKOS mokytoja, Lelija
atsibus Posto salėje, 4416 So.
nei Strolis, nei Srolis, Stro!
pasišoko
pievutėje, kaip kad Lietuvių tremtinių iš Vokieti Bakerckienė, su Spalių 16, nuo su
Western Avenue.
lius, Stratia, štrolis, nei SroIš
New
Yorko
ir
Philadelphi-į
Lietuvoje
šokdavome
GegužiIki šiam laikui Posto komanPIENO REIKALAI
jos į Kanadą, Kitchener mies 11 v. ryto, pradės mokyti "Dai lius, kaip kad visi mieli laiškų
dieriai buvo vis I Karo vetera jos praneša kad šios savaitės nėje. Dainininkams Jonui Va- telį, čia tuojau pasigedom Lie nos žiedus", Atletų Klube, 539 rašytojai mane vadina; nesu
NEPASIBAIGIA
nei Žydas, nei Arabas, nei Su
Iš Harrisburgo praneša kad nai. Lawrence F. Gubista, iš pradžioje tuose miestuose užsi- lukui ir Daratai Kvederienei tuviško žodžio, t. y. savos spau Washington Blvd.
mušė daug mažų paukščiukų, vadovaujant, svečiai linksmai
valkietis ir ne Panevėžietis.
valstijos pieno komisijonieriai rinktas nauju Komandierium,
"Dainos Žiedai" tai "Dainos" Esu tikras Lietuvis, gimęs pa
turi garbę buti pirmas II Pa kurie savo kelionėje į pietus, j'dainavo liaudies dainas. Sa <a- dos.
susiduria su teismo byla dėl saulinio karo veteranas užimti
, v,
. , . lausku Rūtele pagrojo populiaBet neilgai mums teko nuo Draugijos mažamečių skyrius. čiame Velykunų kaimo vidury
sutikimo pakelti pieno kainą Komandieriaus vietą. Jis pra siltus kraštu* skrisdami atsi-; Hu - k l a s i š k u kuri „ėliu akor- bodžiauti. Tuojau susirišom su Tie mažamečiai puikiai pasiro je (Leliūnų parap.," Utenos ap.)
Buvę tremtiniai'padaidviejose srityse, Pittsburgho ir vedė kelią kitiems II Pasauli mušg į aukštuosius tų miestų j
Clevelando Lietuviškų organi dė savo dainomis ir žaislais bei Todėl ir Am. L. R. K. Varg. S.
inavo naujų dainelių.
Dainos ir Giesmės konkurse
nio Karo veteranams užimti tą budinkus.
Scranton-Wilkes-Barre.
Jie užsimušė skrisdami jau
Buvo perstatyti buvę tremti- zacijų veikėju bei dideliu trem šokiais keliuose parengimuose, pirmąją premiją laimėjau kaip
Pittsburghas sako pabrangi vietą jeigu jie turės gabumų ir
po sutemai, žmonės nustebo j
^ paskiausia atvažiavu- tinių bičiuliu ir rėmėju, p. Fl. ir labai gražiai atsižymėjo šių Juozas Strolia.
nimas pieno po l'^c kvortai ištvermės toms atsakomingoms
pareigoms. Reikia tik palinkėti kai gatvėse iš oro pradėjo kris- s " f i ' a Daml.raudt.enf Saukevičium, kuris tuoj užpre metų Gegužės mėnesį AnnapoSu pagarba
yra perdaug.
..
.
, • •
i - ir Petrauskas su dukrele ura numeravo mums laikraštį Dir lyje, lankant Lietuvišką Ąžuo
Juozas Strolia
Gubistai geriausios kloties jo ti
negyvi
margaspalviai
paukš.
,j
.
jna
taiĮ)Į
ir Adv
Raulynai
Wilkes-Barre groserninkų or naujoję užduotyje.
vą. Ją jau normaliai gaunam lą, kur dalyvavo Maryland gu
(23) Uchte, Kr. Nienburg
tj s Gliaudžiai, Urbonai, Dun- ir su malonumu skaitom.
ganizacija sako, pakėlimas nė Kiti valdybos nariai suside r čiukai.
bernatorius Wm. Preston Lane, D.P. Camp Block 23
čiai ir kiti, nors buvo perstaty
Germany
ra pakankamas, nori kad pienas da iš I Karo veteranų.
Rugsėjo
4
d.
Fl.
Saukevičius
Jr.,
Lietuvos Ministras P. žati, bet jie skaitomi jau "senais
John Jakubs.
butų pabrangintas po 2[-j cen
Amerikonais". Jiems palinkėta su žmona, dukrele Maryte, su- deikis ir didelis būrys lankyto
tu kvortai.
laimingai
Vincent B. Archis
WATERBURY, CT. žemėje. įsikurti Dėdės Samo num Povilu ir vienu savo drau jų. Bermukai Lietuviškai droCHICAGOJE, prieš savaitę
Komisijonieriai dėl to trau
gu jaunu Amerikiečiu atvažia biniuoti, mergaitės tautiškuose
Dirvos Atstovas
ištikus
sprogimui
Brach
saldai
Taipgi buvo perstatytos šei vo į Kitchener miestelį atlan rubuose, rūtomis apsikaišę, sa Prenumeratoms, SkelbimaiTMI
kiami teismo atsakomybėn, bet
nių
dirbtuvėje,
nuo
sužeidimų
mininkės: M. Greivienė, V. kyti savųjų anksčiau buvusių vo dainomis visus sužavėjo.
valstijos advokatas atsisako jų
LOS ANGELES, GALIF.
PASKUTINIS VASAROS
mirė
jau
apie
12
žmonių.
Kriaučiūnienė,
M. Smailienė ii
pusę ginti.
Patartina šios kolonijos tė
PIKNIKAS
831 So. Rampart Blvd.
viešnia iš Chicagos, O. Kriau tremtinių. Atvažiuodamas, at
vežė apie 16 vertingų Lietuviš vams paraginti mažamečius pri
LVS
9-tas
skyrius
rengia
čiūnienė,
Valerijos
KriaučiunieJ# A. Urbonas
TAKSAI KELIAMI
J. Žemantauskas
smagų pikniką sekmadienį, 261 nes brolienė, 4turi padėjo šeimi- kų knygų mums pasiskaityti. sidėti prie "Dainos žiedų" mi
Turimos žinios iš 20 šios ša
Dirvos Agentas Daytone
Pasikalbėjom; paguodęs mus nėtame susirinkime, kur bus
Rugsėjo, Linden Parke, Union' Nukauti ir valgius * paiuošti
N o t a r a s
lies miestų parodo kad juose
City, Conn. Pradžia nuo 12 v J P r i e valinų pasidarbavo taipgi naujose musų gyvenimo sąly proga berniukams ir mergai
ir apielinkėje.
"Dirvos" Agentas
"pakilo miesto ir apskričių rei 1302 Lamar St. Dayton, O dienos. Programa piknikui pa M. Greivienės dukrelė Genovai gose brangus svečias išvažiuo tėms mokintis muzikos, daina
tė
ir
Vera
Motuzienė.
Ačiu
130
Congress Avenue
kalams taksai. Tiktai keturi
ruošta įdomi. Kalbės Lietuvos joms visoms. Tik jų sumanu damas apgailestavo kad visų vimo ir šokių.
Wftterbury,
Conn.
miestai — Seattle, Kansas Ci
NEUŽMIRŠKIT 3c Konsulato New Yorke Attache mu ir darbštumu musų paren esančių Kitchener Lietuvių dėl "Už mokytą — du nemokyty, Boston ir Omaha — prane Rašydami Dirvos Redakcijai,
Saulius.
Anicetas Simutis ir nesenai at gimai ir išvažiavimai buna to laiko stokos negalėjo susitikti.
ša taksų sumažėjimą.
Administracijai ar Agentūrai vykęs iš Europos Gen. Jonas kie sėkmingi ir pelningi.
Tai sektinas pavyzdys vi
DIRVA — vienatinis Lietu kokius paklausimus, visada įdė Černius, pirmu kartu Waterbu- Nežinau ar ačiu pasakius ga siems Dirvos skaitytojams ne KALBĖS ADV, VINCAS t Skaitykit "Margutį", komp
vių laikraštis Ohio valstijoje kit už 3c pašto ženklelį atsa ryje. Kalbės taipgi miesto ma lima išreikšti padėką ponanu pamiršti savo brolių kenčiančių RASTENIS
N
A. Vanagaičio leidžiamą mu«
Kriaučiūnams, kurie ne tik da
kymui. Tas būtina.
Kaina metams tik $3.00.
Baltimorės LVS 4 skyrius zikos ir juokų žurnalą. Ei«
yoras Snyder, dalyvaus eilė ki vė mums savo vasarnamį, bet D. P. stovyklose ir išblaškytų
A. M. rengia prakalbas sekmadienį, na kartą į mėnesį. Kaina
tų žymių svečių, šokiams gros prisidėjo darbu ir maistu, pri- po visą pasaul.
«
Spalių 10, Lietuvių salėje. Kal metams $2. Užsisakant sių
Anthony O'Bright orkestrą iš
Geriausias
Žurnalas
bėtoju pakviestas Adv. Vincas skit ir pinigus.
Manchester, Conn. Bus specia
Rastenis, nesenai atvykęs iš
lus stalas su visokiomis knygo
MARGUTIS
Europos. Apie tai toliau bus
mis ir laikraščiais. Bus trau
0755 So. Western Ave.
plačiau pranešta. -v ^
Rep.
kimas išlaimėjimo, bus skanių
Chicago, 111.
Paveiksluotas
32-jų puslapių
išsigėrimų ir valgių.
NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
Už $1.00 laukys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta.
NAMAS NERA UŽBAIGTAS
Pikniko pelnas skiriamas bū
Iiisfeigfos Gegužio 15, 1938.
tiniems Lietuvių tautos reika
Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer
neturint
lams.
LIETUVIŲ NAUJIENOS
COAL
Malonėkite viii atsilankyti,
Detroit 21, Mich.
7321 Puritan
332 N. 6th Street
Philadelphia 6, Pa.
atsivežkit savo draugus.
Namų: HOgart 8100
Telef. University 4-4877
Dr. M. J. Colney.
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Patriotizmas?

*«

Tai jau buvo tikrai perdėtas iš nacių pūsės
"taupumas", kurį su pagrindu buvo galima pri
lyginti paprastam pasityčiojimui iš musų, kaip
(Tęsinys iš pereito nr.)
nacistinio siautėjimo aukų. Tai užgavo mano Kuris Jų Įsigalės Amerikos Lietuvių Veikloje?
Lietuvišką
savimeilę, nekalbant jau apie sveti
Kokios tai buvo instrukcijos paaiškėjo Kovo
mos
valstybės
diplomato savigarbą. Todėl atsi
Kvietimas LVS Skyriams ir Remšjami
19 d., kada įvyko oro puolimas netoli stoties
kūmos
celėse
kuriose
jie
gyve
sakiau
gulti
ant
šiaudų,
pareikšdamas
jog
nesu
Rašo
!>R.
P.
GRAžIšKIS.
Sangerhausen. Pasirodžius lėktuvams, musų
Lietuvai Vaduoti Sąjunga rengia savo 8-tą metinį
na..
traukinys tapo sustabdytas. - Manėme, kad bus dar pavirtęs gyvuliu. Tuojau kilo konfliktas.
TAUTINIS patriotizmas, su Kai jfe nustojo galvoję apie Seimą, šeštadienį ii\ sekmadienį, Spalių 2 ir 3, 1948, Cle
Gestapininkas
Kemper
pagrąsino
man
kad
nepaleista išlipti ir skubiai pasitraukti nuo traukinio
prantamas kaip prisiriš i m a s
į šalį, į čia pat visai arti buvusį kaimą. Įvyko mirščiau kuo aš esąs kaltinamas. Kada atsikir- prie savo gimtojo krašto, kaip grįžimą į bolševikų okupuotą veland, Ohio.
Yra svarbių reikalų kuriuos LVS seimo delegatai
visai priešingai: mums griežtai buvo įsakyta pa tau kad jokio apkaltinimo man niekas dar nepa tėvynės meilė ir ryžtumas pa Lietuvą, jų tautinis jausmas
privalės
aptarti, išspręsti.
gavo
naują
kryptį.
Į
visus
tau
tiekė
ir
kad
aš
todėl,
išviso,
nežinau
už
ką
esu
silikti vagonuose. Tuo tarpu visa musų apsau
kelti kad ir didžiausias aukas tinius reikalus jie pradeda žiū
LVS
skyriai prašomi rengtis i seimą visu smarku
taip
pažeminamas.
Kemper
daugsakančiai
pa
gos komanda žaibo greitumu apleido vagonus ir
dėl jos laisvės ir gerovės, yra rėti kaip į kompleksą užsibai mu. Jau prasideda rudens sezonas, šaukite susirinki
stebėjo
jog
jam,esą
buvę
iš
Berlyno
pranešta
pasipylė grandinėmis ant lauko abiem pusėm
brangintina tautos budo savy
traukinio į mus atstatę užtaisytus kulkosvai jog aš nesąs toks nekaltas kaip nuduodąs. Nu bė. Ji sudaro svarbią dalį dva giantį toje organizacijoje kurio mus, išrinkite duokles iš tų narių kurie dar neužsimokė
džius, kad tuojau paleidus ugnį, jei bandytume siskubino pranešti komendantui Rautenberg'ui. sinio tautinio potencialo, kuris je jie priklauso. Suvalkiečių jo, skirkite seimui aukas, gaminkite įnešimus ir patari
klubo jiarys, apsilankęs savo mus.
šis reikalavo savo ruožtu kad gulčiau. Ta
sprukti iš vagonų. Tuo budu buvome atsidūrę po
padeda jai apsiginti nuo išori klubo piknike, laiko atlikęs vi
Kviečiami j seimą ir šiaip LVS darbuotojai, atvykti
čiau
teisinosi
kad
surasti
geresnės
patalpos
ne
kryžmine ugnimi: musų nelaisvės sargų ir lau
nių priešų namieje ir saugoja sas pareigas ir savo tautos at padėti svarstyti šios organizacijos reikalus ir planus at
buvę
galima.
Į
tai
pasakiau,
tegul
leidžia,
aš
kiamų iš viršaus lėktuvų bombų. Musų laimei,
nuo ištautėjimo svetur.
žvilgiu. Dar blogiau kai organi eities darbams.
prieš mus, už kokio pusantro kilometro, buvo dar pats sau ją susirasiu: nurodžiau kad kiekviena
Tačiau žmogus dar lengviau zacijos kurioms Amerikos Lie
Visi LVS rėmėjai kurie iki šiol gausiai prisidėjo su
padoresnė
Vokiečių
šeima,
patyrus
jog
esu
sve
kitas traukinys. Jam tat ir teko smūgis, kurį
ir stipriau prisiriša prie aplin tuviai priklauso neturi aiškaus aukomis, paremdami LVS nuveiktus didelius darbūs, ir
Rautenberg buvo numatęs mums. Kada buvo timo krašto diplomatas, neturįs kur pasidėti, ne kos kurioje jam tenka gyven
įsakyta vagonus apleisti ir pasitraukti į kaimą, tik mane tuoj priglaustų pas save, bet net skai ti. Jis pamėgsta žmones su nusimanymo apie bendrus Lie dabar prašomi pasistengti prisiųsti seimui savo auką.
Aukas seimui siųskite Centro adresu. Jusų aukos
ataka jau buvo praėjusi. Mes tegalėjome nusta tytų sau už garbę tokį patarnavimą man pada kuriais jam tenka bendrauti, tuvių tautos ir valstybės reika
bus
seime
paskelbtos, ir vėliau aukotojų vardai tilps Dir
lus.
Tuomet
klubinis
patrio
tyti jos rezultatus: kelios dešimtys užmuštų ir ryti, kaip išbuvusiam Vokietijoje daug metų. susigyvena su organizacijomis,
voje.
,
Prašome
jusų visų talkos!
tizmas
gali
net
pusėtinai
Lie
sužeistų žmonių, kuriuos sanitariniai automobi Abu gestapininkai pasijuto sugėdinti ir liovėsi kuriose jis ilgiau dirba ar da
tuvos
reikalams
pakenkti.
liai netrukus pravežė pro mus į Sangerhausen ir prie manęs toliau kibti. Naktį pergulėjau ant lyvauja. Ir nejučiomis aplin
LVS CENTRO VALDYBA
liepsnojančius sakyto?traukinio likučius. Tai, kas suolo, pasidėjęs po gaivai savo paką# o kaldrą kos galvojimas, jos siekimai Prisiminkime Prezidento
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio.
su juo atsitiko, galėjo puikiausiai atsitikti ir su pašonėje.
pavirsta toje aplinkoje gyve A. Smetonos sutikimą
Mano pasipriešinimas pagelbėjo: komendan nančio žmogaus mintimis ir Amerikoje
mumis. Jei to neatsitiko, tai tik ačiu Dievo malo
džia Amerikos Lietuviamg su ATLEIDŽIA Iš DARBO
nei, kad jis atakavusių lėktuvų lakūnų akį nu tas suprato jog savo tokiu pasakymu sudaviau siekimais, žmogus pradeda žiū
Tautinis Lietuvių patriotiz kurti nei tvirtų politinių nei TREMTINIUS
kreipė ne į musų traukinį, bet į važiavusį prieš naciams per nosį. Sekančią dieną pranešė jog rėti į viską, kaip sakoma, savo mas turėjo įkvėpti Amerikos šalpos organizacijų.
Iki šiol nemažas skaičius
parūpinęs man kambarį čia pat viešbutėlyje, klubo akimis. Jis pavirsta klu Lietuvius kad Lietuvos valsty
mus; išvengėme nelaimės tik per stebuklą..
Tremtinių įkurdinimas, apie tremtinių dirbo daugiausia IRO
bės galvos atvykimas į Ameri ką daug kalbama ir rašoma,
Kada Kovo 20 d. atropojome į Bad Blanken- taip pat tikiąsis gauti po atskirą patalpą dėl biniu patriotu.
ir pan. įstaigose, šiuo metu
burgą, atrodėme mažai bepanašųs į civilizuotų Mme. Calliau su vyru ir pp. Rechbergams. Pa Savo esmėje klubinis patrio ką protestui prieš bolševikų vyksta savaime, nuošaliai nuo
dauguma jų atleidžiama iš dar
tautų žmones: neapsiskutę, kelias dienas nesi- dėkojęs už tokį "palankumą", pasakiau jog pir tizmas nieko pašiepiančio netu okupaciją atskleidė plačius ga organizacijų kurios yra pasišo bo. Atrodo, kad dirbančiųjų
prausę, apsivėlę visokiais nešvarumais po ilgo menybę užleidžiu poniai Calliau. ši buvo suža ri. Yra visai naturalu kad kiek limumus intervencijoms Lietu vusios juo rūpintis. Per tai skaičius bus sumažintas beveik
kos ir vargingos kelionės ir fiziniai susmukę, nes vėta tokiu rezultatu ir papeikė savo kompatrio- vienas pirmiausia rūpintųsi, vos reikalais Washingtone. T'ai atsitinka kad aukštų kvalifika per pusę. Nuo to, žinoma, la
pakelyje buvo striuka su maistu. Bad Blanken- tus, Prancuzus generolus, kad jie neparodė iš taip sakant, savo parapijos rei gerai suprato Lietuvos okupan cijų DP, atvykę į Ameriką, ei bai pablogės tremtinių finansi
berge turėjome buti patalpinti vienos buvusios savo pusės drąsos pasipriešinti ir leidžia save kalais. Tačiau toks ypatingas tai. Jie koneveikė ir plūdo A. na kasti griovių, jeigu tik į nė būklė.
sporto mokyklos rumuose, maždailg už dviejų Vokiečiams iškoneveikti. Ji, matomai, nesupra patriotizmas pasidaro kenks Smetoną už tai kad jis supra tokį darbą dar jie nėra pase
kilometrų nuo stoties. Diena buvo labai graži, to jog man buvo lengviau pasišeškauti kaip jos mingas kai jis nustelbia tauti to priešo klastą ir sugebėjo iš nę.
kurortinis oras buvo gaivinantis, bet kepino sau kompatriotams, kurie negalėjo operuoti "sveti nį patriotizmą, kai iš siauro jų rankų pasprukti. Bet, deja,
Kaž kodėl Amerikos Lietu
lė ir buvo karšta. Musų Belgiškasis draugas, se mos valstybės atstovo" argumentu, būdami pa dubinio patriotizmo akyračio to nesuprato kai kurie Ameri vių tarpe yra pasklidus nuo
natorius Renard, nebeatsilaikė. Paėjęs pusę ke prasti belaisviai, nors ir aukštų laipsnių buvę pradedama nepastebėti daug kos Lietuvių "klubai". Jie ne monė kad-atvykstą iš tremties
tik nepagelbėjo A. Smetonai, Lietuviai intelektualai yra kaž 304 West (>3rd Street
svarbesnių tautos reikalų.
lio, jis neteko jėgų ir parvirto ant takelio. Par kariškiai.
"C hicago 21, ill.
kaip Lietuvos prezidentui, at kokie baltarankiai, nematę fi
•
Unterwirbach'e
buvome,
tačiau,
irgi
neilgai.
virsdamas sušuko nežmonišku balsu:
Amerikos Lietuviai tautiniai
Tel. ENC.L1JWOOD
likti
jo
uždavinius
tremtyje,
Kovo
26
d.
vėl
iškeliavome^
į
Bad
Blankenberg
Aš nemarširuoju, nebegaliu: tegul jie
patriotai, bet jų veikloje įsigali bet kai kurie net su pamėgi zinio darbo. Dėlto galvojama
stotį, kur buvome padalinti*pusiau: dalis, rodos žalingas partikuliarumas
kad "darbo mokykla" fabrike
mane pribaigia!
SENI) PRIIMA
mu klausėsi Lietuvos priešų tokiems intelektualams yra la MAISTO 'SIUNTINIŲ UŽSAKY
Prišokau jam į pagalbą, pribėgo jo seselė 28 asmenys, jų skaičiuje ir aš, pasiųsti į Sudetų
Kad Amerikos Lietuviai my
l VISAS VOKIETIJOS IK
Anna, davė jam gurkšnelį dar ištaupytos kavos, kraštą, likusieji — į Pietų Bavariją. Su antra li savo tėvynę Lietuvą, kad jie pakelto prieš Smetoną klegesio bai į sveikatą. Tačiau tai yra MUS
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA.
ir
dėjosi
prie
jo
diskreditavi
klaidinga pažiūra.
'
PRANCŪZO^*. ITALIJĄ. OLANbet senukas nesikėlo. Priėjo komendantas Rau dalimi liko ir senatorius Renard, visą laiką ne yra Lietuvių tautos patriotai
Buvęs Lietuvos mini s t r a s -DIJA, BELGIJĄ," ŠVEICARIJĄ,
tenberg ir leido jam pasilikti, ramiai atsikvėpti. šiodamas pas save kišeniuje komplektą mano jie tą yra įrodę savo darbais mo Amerikos valdžios akyse.
ČEKOSLOVAKIJA,
Amerikos Lietuvių organiza pirmininkas Gen. Jonas Čer * LENKIJA.
JUGOSLAVIJĄ.
Tačiau, pristatė prie jo du kareivius. Kada se protestų Reicho galvoms. Jis juos, kaip vėliau po pirmutinio Pasaulinio Karo,
natorius atgavo kiek jėgų, kareivių padedamas sužinojau, išsaugojo laimingai iki galo, t. y. iki kai savo aukomis jie padėjo sa cijų tarpe atsirado tokių kurios nius, arba buvęs Lietuvos pa iVIaisfor", siuntinėliai:" APOR A li STI
draudimo 'į^irmose, v prist »t v ma s
dabaige eiti iki mokyklos rumų. Pora dienų jis pasiliuosavo iš nacių belaisvės. Atsidūręs Pary vo gimtajam kraštui atsista atsisakydavo sėsti už bendro siuntinys Dailydė buvo tik pa GARANTUOJAMAS^Nesuradus
stalo
su
atstovais
draugijų
iš
tenkinti kad gavo darbą fabri adresato^pinigai grąžinami. Pa
buvo nesukalbamas ir baisiai nervingas: arba žiuje, jis juos įteikė Belgų Pasiuntiniui, baronui tyti iš karo griuvėsių. Ir šiuo
sirinkusių A. Smetoną savo ke. Baltarankių Lietuvoje ne kely dingįsVisfu nt inyš» pa keičia Guillainne,
iš
kurio
vėliau
aš
ir
atsiėmiau
rėkavo dėl mažiausio menkniekio, arba laikėsi
'-ižais' •»**>'
•
metu Amerikos Lietuvių me garbės nariu! Tai ar čia ne
atskirai nuo visų nusišalinęs, lyg koks pusiau kai pats atgavau laisvę.
džiaginė ir moralinė parama klubinio patriotizmo padarinys? buvo, kaip tai siekia įtikinti
bolševikai. Tačiau taip daryda
Kai dėl pp. Rechberg'ų, tai jie buvo nuo ki žiauraus likimo parblokštiems
pašautas gyvis, kol jo nervai pamažu neatsileis
Per medžius čia nepastebėtas mi, bolševikų agentai Ameri
c r i aisi-^ eaLS pdįtin 1a ūr -įsr bd u k ta r
tų
internuotųjų
atskirti
ir
tikėjosi
kad
bus
pa
tautiečiams yra svarbiausias miškas ir per nenusimanymą
davo.
.Prlstatymal^vVkdamas iš sandėkoje
Lietuvių
tarpe
turi
tikslą
leisti
grįžti
pas
save
į
namus,
Bavarijoje.
Tuo
pagrindas jų vilčių į šviesesnį pakenkta Lietuvos reikalui.
Tačiau sporto mokyklos rūmais, kur naudo/ ' ^ u r o b » j e . ^ c - : ;.
sunaikinti Lietuvių tautos dva
jetttls šiokiais-tokiais patogumais: buvo kur ap tai budu tapome išparceliuoti įvairiomis krypti rytojų.
mviie^ Joęd(lpr,<: cekic ar
sinį kapitalą, kuris nerasdamas * $iunciarit
Tačiau, jei palyginsime duos- Arba kaip, kalbant apie
siprausti, turėjome po lovą ir buvome žmoniš mis ir kiekvienas savo likimui.
kt.
kaliai nuio Grupė prie kurios aš buvau priskirtas ir su numą su kokiu buvo aukojama Lietuvos vadavimą, naikinama pritaikymo atitinkamoje dirvo ay kite" Ag:a,Ve-.iO| ( a d resa- i r; u 7>ak<V
kiau valgydinami, — džiaugėmės neilgai. Fakti- mŲVsiuntihėlių-tipo numerius
je, nyksta.
nai tai tebuvo mums sporto pratimas savo daik kuria kartu vyko kunigaikštis Mykolas, pasiekė prieš 30 metų ir dabar tai kris dvasinis Lietuvių tautM
Galima ^užsak^ti Jšeli^ pakieteliai
Dėlto
racionalus
Įremt
i
n
i
if
tam pačiam gavėjui.; , ^«.
kapitalas
teliams pakilnoti. Po dviejų naktų buvome iš naują internavimo vietą Kovo 28 d. anksti rytą į akis žymus skirtumas.
Amerikos Lietuvių organiza Per dvidešimt nepriklausomo įkurdinimo uždavinys turėtų
ten išprašyti, kaip ir išmesti. Mat, kol^ mes išvargus kelionėje dar dvi dienas ir dvi naktis
taukų,^kiauliniu. .
trankėmės ilgesnį laiką pafrontėje, mokyklos rū o išviso, skaitant nuo pajudėjimo, Vasario 28 d cijos, dirbančios tiek politinį, gyvenimo metų Lietuvių tau buti kaip tik tą kapitalą išsau No. I .2įSv^ikono^", ' }•,
SO 00 * '.Z^v^lamįf difšros
mai buvo perleisti kaž kokiai gelžkelių valdybos iš "Hotel Dreesen", pilną mėnesį. To vien už tiek Lietuvių tremtinių šelpi ta išsiauklėjo Lietuvišką inte goti kol jo vėl prireiks. To ga •
; 2 >«a£kiąJiUotos • jauiu-uo-s
lima
butų
pasiekti
padedant
;
l/sVi'^ieiio';; miltelių.
įstaigai, evakuojamai iš Berlyno. Be to, tose tenka kad paaiškinus jog perkėlimas iš vienos mo darbą po II Pasaulinio Ka lektualų kartą, o kas svarbiau
susirasti
atitinkantį
intelektua
1
stovyklos
į
kitą
nebuvo
joks
paprastas
dalykas
sia
—
susidarė
prityrusį
vals
•
>
-.
*
•
-.'
*2^
ro,
nusiskundžia
kad
skelbiami
SV- bekono ^
patalpose jau buvo susimetę aukštesni SS parei
lų
kvalifikacijoms
darbą.
sv.
kentiotos
"
jautienos
Tas
kainavo
ne
tik
daug
dirksnių,
bet
ir
sveika
tybės
tarnautojų
ir
įvairių
spe
tų
organizacijų
vajai
neparupigūnai su šeimomis, pasitraukę anksčiau musų iš
No. 2: 2Wv. pietų . Afrik- apeis.
na reikalingų veiklai lėšų. Kai cialistų kadrą, žymi tų inte Su klubiniu patriotizmu
pavojingų vietų, arba subombarduotų miestų. tos, dėl nedavalgymo ir kitokių vargų.
Q0*
marmelado^
. -1 sv. cukraus'
Tačiau, naujoji stovykla, kuri buvo pasku po I Pasaulinio Karo buvo su lektualų dalis dabar yra trem reikia kovoti
Musų komendantas nors ir turėjo raštą jog
y 1 sv. kavos pupelių
sporto mokyklos rūmai pavesti jam "garbės in tinė laike mano internavimo, buvo tokio pobu dėta Lietuvos reikalams mili tyje ir tikisi pasiekti Ameriką.
1 sv. šokolado, blocks
šiądien Lietuvių tautos vii-j
ternuotiems" patalpinti, bet tie SS pareigūnai džio kurioje tikrai bučiau buvęs sveikatos at jonai, dabar nelengva yra su Jų tarpe yra nemažai prityru tys yra atkreiptos į Amerikos;
•
2 sv."kiaulinių taukų
buvo už musų komendantą galingesni ir todėl žvilgiu pribaigtas, arba gal kitaip sulikviduotas rinkti šimtą-kitą tūkstančių do- sių veikėjų, kurie galėtų prisi Lietuvius. Nei ta Lietuvių tau * No. 3 2 sV. bekono
T* 2 sv. cukraus
jei už pusantro mėnesio nebūčiau atgavęs lais larių, nežiūrint į tai kad žmo imti net vadovaujamą vaidme tos dalis kuri dabar merdi po
mes vėl atsidūrėme be pastogės.
2 sv. aukšč. rieb. sūrio
nės turi dabar daugiau pinigų nį Amerikos Lietuvių veikloje, bolševikų letena, nei išsklaidy
1 sv. kavos pupelių.
Kovo 22 d. žygio tvarka meS perėjome į vie vės.
Tas paskutinis etapas buvo ne tik sunkiau ir jiems yra lengviau aukoti. skirtoje Lietuvos išlaisvinimui. ti po platųjį pasaulį tremtiniai No. i
ną tos apylinkės kaimą, Unterwirbach. Senato
Gal but kad duosnumo suma Tačiau, kaip jie pasijunta at neturi tokių palankių veikimo $2-95 9 SVARAI CUKRAUS
rius ir pp. Rechbergai, su keliais kitais apsilpu sias materiališkai, bet ir skaudžiausias morališ
siais šį kartą buvo į naują vietą nuvežti sunkve kai. Be to, jis buvo pilnas naujų rizikų, tik žėjimą čia sukelia ne tiek tau vykę į Ameriką? Kiekvienas sąlygų kaip Amerikos Lietu No. 5 —
S4.98 9 SV. KAVOS Pupelių
žimiu, kartu su internuotųjų čemodanėliais bei kiek skirtinų, palyginus su jau pergyventomis, tinio patriotizmo atšalimas kiek Amerikos Lietuvių "klubas" viai.
organizacijų nesugebėjimas pri žiuri į naujai atvykstančius
Sudarydami savo skaičium
rišulėliais. Tame kaime buvome visi, vyrai ir nes atsiduriau kitame fronte.
No. 6 4,5 sv. cukraus
Nauja internavimo vieta vadinosi "SS Son eiti prie "Lietuviškos širdies", Lietuvos veikėjus per savo par kone Lietuvių tautos trečdalį $4•0® 4,5-sv. kavos pupdlių
moterys, patalpinti vienos karčiamos "salėje",
kur seniau vietiniai naciai darydavo savo susi derkommando Schloss Eisenberg". Tai buvo se sistematiškas neatsiskaitym a s tikuliarinio patriotizmo akinius. ir gyvendami pajėgiausiame pa
Tie veikėjai čia sutinkami ne saulyje krašte, Amerikos Lie-! No. 7 200 Chesterfield ngar^tių
rinkimus nacionalsocialistinių idėjų įsąmonini- na kunigaikščio Lobkowitz medžioklinė pilis, mil prieš Lietuvių visuomenę iš jos
$2-00* (Išskiriant V tik. ir ltali.14)
mui, arba būdavo daromos visokios vakaruškos. žiniškas pastatas ant Erz-Gebirge pietų-rytų paaukotų sumų, rinkliavų gau kaip Lietuvos valstybės, ne tuviai turi šiądien prisiimti at-i
Nors čia pat buvo ir viešbutėlis su keliolika šlaito, 20 kilometrų į šiaurę nuo Komotau. Ji sumas ir įvairumas, ar Lietu kaip Lietuvių tautos veikėjai, sakomybę už tolesnį Lietuvių No. 8 16 sv. sūdytų silkių statinčlė (Tik j Vokietijų*
kambarių ir restoraiiuku, bet tai buvo ne "gar buvo paversta į koncentracijos stovyklą bene vių tautos priešų trukdantis o kaip asmenys tinkantieji pa tautos likimą. Tokios atsako
bės internuotiems", bet "aukštos rasės" musų nuo to laiko kaip Sudetų kraštas tapo prijung darbas Amerikos Lietuvių tar sidaryti nariais vieno ar kito mybės akyvaizdoje, Amerikos No. 9 10 sv. kvietinių niiltų
Lietuviai turėtų išsišadėti sa $2-8® 4 one. kepimo miltelių
' naciškiems perdėtiniams. Patalpinimas musų to tas prie Vokietijos, todėl jau turėjo savo istori pe.... Tačiau bene daugiausia "klubo".
čia
bus
kaltas
vis
labiau
įsiga
Pirmutinio
DP
Amerikoje
—
vo
klubinių patriotizmų, o telk
kaimo karčiamos "salėje" buvo pats taupiausias ją bei buvo daug ką patyrus.
EXTRA RIEBALU 6 SV.:::
2 sv. kenuoto sviesto
lintis
Amerikos
Lietuvių
tarpe
Antano
Smetonos
—
sutikimas
tis
vieningon šeimon bendru
kokį tik sau galima išsivaizduoti, priimant dė
Kad tatai buvo ne paprastas pastatas^ bet
No.
10
~ sv* bekono
čia
darosi
simboliškas
visų
ki-,
klubinis
patriotizmas,
kuris
jau
tautinių idealų vardan.
mesin karo metą: 50 žmonių viename kambary kaž kas nuo laisvų žmonių labai slepiama, paro
.... 2 sv. kiaulinių taukų
1 sv. šokolado, blocks
tų "išvietinrtųjų" politinių vei
Didysis Lietuvių tautos tik-j * '
je, maždaug 10 metrų ilgio ir 5 metrų pločio, tai dė kad ir tas faktas jog plotas apie 500 metrų pradeda nustelbti tautinį.
1 sv. cukraus
kėjų
atžvilgiu.
Dėl
tos
prieža
slas to iš jų šiądien reikalauja, j
Lietuviai," ūkininkų tauta,
gi 1 kv. metras ant žmogaus. Lovų — jokių, ir aplink tą pilį skaitėsi mirties zona, į kurią nie
1 sv. kavos pupelių.
joms nebūtų buvę vietos kur pastatyti. Vieton kas, apart SS patrulių, neturėjo teisės įkelti ko yra ypatingai palinkę į indivi sties platesnių pažiūrų žmonės,
Čia nurodytose kainose įskaity
patalinių — šiaudai, kurių kaime niekad netrūk ją. Prie kiekvieno kelio ir takelio, vedančių į pi dualizmą. O gyvendami tokio netelpantieji į "klubų" pasau LINŲ arba sėmenų aliejus tos parsiuntimo, draudimo ir ki
išlaidos.
sta. Kada naktį visi ant šiaudų išsitiesdavo — lį, buvo įkasti stulpai su didelėmis iškabomis, je šalyje kaip Amerika, kur in lėžiūros rėmus, pasijunta Ame Amerikoje naudojamas išimti to';Akskir;ii
^u draugijo
rikoje
izoliuoti
nuo
"Lietuviš
nai maliavų ir jiems bendrose mis. komitetais ir (ravieniais
kambario grindys atrodė lyg paklotos kilimu įš ant kurių buvo išpaišytos kaukolės ir padėti už dividualizmas sudaro visuome
industrijose. "Bet Rusijoje (ir meilinus del didesnių užsakymų.
gyvų žmonių, o oras viduje pasidarydavo toks rašai didelėmis raidėmis; "Griežtai draudžia ninio gyvenimo ir politinės ko" darbo.
Nedelsdami šiandien pasiųskite
Dar
blogiau
išeina
kai
par
atsimenat seniau Lietuvoje) tą «vo
tvankus ir tirštas kad ant jo butų buvę galima ma", ."Kas drįs įkelti koją, bus sargybinių pa santvarkos pagrindą, jie.pama
Kimioems, draugarhs miui
<in€liu: *
šautas". ,
(Bus daugiau) inu užsicementuoja tose apU#» tikuliarinis patriotizmas nelei aliejų vartoja maistui.
.pakabinti kiryj*
.
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D I R V A

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Ave., Cleveland, O.

Musų Oro Jėga — Taikos Jega
18 diena šymet minima visoje šalyje kaip
R UGSĖJO
Suvienytų Valstijų Oro Jėgos — Air Force — Diena

:

Trumano "Raudonoji
Silkė'' Dvokia Patiems
Demokratams

šioje šalyje. Kanada apie tai
pranešė Washingtonui. Bet gi
pnavalis Trumanas ne tik nie
ko nedarė, pats matomai neno
rėdamas įsigilinti į kokį pavo
jų jis pastato visą šalį, jeigu
sovietai įgytų iš pačių Ameri
kiečių rankų atominės Bombos
paslaptį, jis dar pasimojo užnerangus Truman ne tik niekirsti kelius tos išdavikiškos
veiklos tyrinėjimui.
Nesenai dar, pats Trumanas
buvo uždraudęs savo kabineto
nariams išduoti Kongreso ko
misijai dokumentus apie tuose
kabinetuose esančius komunis
tus ar komunistuojančius tar
nautojus, nors tuos dokumen
tus įteikė FBI, padaręs savo
tyrinėjimus ir surašus kurie
tarnautojai yra komunistai;
Kada tokiais pavojingais at
vejais pats šalies prezidentas
žaidžia su šalies paslaptimis ir
atsisako matyti kenksmingus
išdavikus, gal but norėdamas
ramiau su komunistais apsieiti
kad gavus jų balsų nors dali,
toks žmogus tikrai netinka bu
ti šalies valdžios galva.

Tai yra metinė sukaktuvė nuo įsteigimo United States* Aną savaitę, kai Kongreso
Air Force kaip autonominės dalies šios šalies Ginkluoto komisija iškėlė viešumon kose Pajėgose, sulyg National Security Act, pravesto 1947 rhunistų šnipų išdavikišką vei
metais. Šiuo aktu Oro Jėgos skyrius padarytas savisto kimą pačios valdžios įstaigose,
sovietų naudai, Prez. Truman,
viu lygiu greta Armijos ir Laivyno.
Šie metai taipgi atžymi 41-mus metus šios šalies mi- kuris anksčiau nesugebėjo iy
litarines oro šakos, kuri buvo įsteigta Rugpjučio 1, 1907 nenorėjo komunistus iš valdžios
išvyti, paskelbė išdidžiai kad
metais, kaip Aviacijos Sekcija prie Signal Corps.
Ši Rugsėjo 18-ta taipgi yra paminėjimas ketvirtų tai esą tik Republikonų "raudo
metiniu sukaktuvių šalyje anksčiau buvusios įvestos Air noji silkė": tai esą tik pasinau
Foi•ce Da > T . ..
..t ,
dojimas proga kaltinti Truma
Šios metines dienos minėjimas yra tikslu supažin ną globojimu komunistų.
dinti visus šalies gyventojus nuo mažų vaikų iki suaugu
sių su Oro Jėgos reikšme ir įtikinti visus kad šiai jėgai Bet kai ta Trumano "raudo
lemta nešti ant savo pečių pareigą užtikrinančią mums noji silkė" toliau labiau pa
apsaugą iš oro. Oro Jėga yra Taikos Jėga — taip kiek smardini) Washingtoną ir Pre
/ # /
vienas Amerikos gyventojas privalo suprasti. Amerikos zidento Kabineto narių ofisus,
patys
aukštieji
Demokratai
su
saugumas ir priešo atsargumas mus užpulti remiasi gry
Atvyks Du Žymus
nai ant musų oro jėgų galingumo. ^
^ barė Trumaną nenaudoti dau
#
Žurnalistai
Musų Oro Jėga vaidina ir žymią pasaulinę rolę: ji giau tokio "apsigynimo" prieš
nesilaiko" tiktai namie, ji užima svarbias sritis įvairio Rėpublikonus, nes tuomi Tru- Patirta kad jau gavo vizas
se kitose pasaulio dalyse, kas atima drąsą visiems žino manas pakenkia visai Demo-* atvažiuoti į Ameriką du žymus
kratų partijai.
mam priešui toliau ir daugiau užgrobinėti.
Lietuvos žurnalistai, Raila ir
Amerikos Or.o Jėgos paremtos 70-grupių galybe ^— Trumanas buvo pasiryžęs sa Dr. T. Dirmeikis.
į toki skaičių grupių tos jėgos skirstomos, ir paruošia vo rinkimų vajuje įrodyti buk Raila atvyks Spalių mėnesį,
mos taip kad priešui grasinant mums ir viso pasaulio Republikonų Kongreso komisi o Dr. Dirmeikis kiek vėliau.
jos ištyrimai apie komunistus
taikai, tas priešas užsitarnaus ko prašys.
Jie gavo, reguliarės Lietuvos
Washingtone
esą tik "raudo kvotos vizas, jie tieineina į pa
Musų oro jėgos susideda iš gerai paruoštų vyrų re
zervo ir oro nacionalės sargybos; iš stiprios aviacijos in noji silkė", bet Demokratai su daugintą DP įleidimų skaičių,
dustrijos ir nenutraukiamų pastangų tęsti tolesnius ir šoko ant jo kad tylėtų, nes tuo nes negyveno Vokietijoje, Aus
tik labiau pasikenks sau.
platesnius tyrinėjimus ir tobulinimus.
trijoj# ar Italijoje.
Toliau, kiekvienas Amerikos gyventojas privalo ži Prezidentas Truman — kaip
i f f
noti kad Oro Jėgą sudaro musų savanoriai jaunuoliai, šalies prezidentas — norėjo
geriausi musų vaikai. Jie toms pareigoms paruošiami užginčyti, savo politikos delei, GIMIMAI IR MIRTYS
sumaniausiu lavinimu, tinkamiausiu parinkimu sulyg kad komunistai ir sovietų šni
kiekvieno gabumo ir išsilavinimo. Kiekvienas jaunas pai Amerikoje visai nieko ne Kaip skelbia Life Insurance
vyras oro jėgose yra dalis jusų gyvenimo, jusų apsaugos darą pikto, ir tai tokiu laiku Institutas, 1947 metais mirtys
i r j u s ų tautinės garbės.
^
. . . . . kai Kongreso tyrinėtojai turė nuo širdies ligų užėmė pirmą
Jauni vaikinai, kurie buna tinkami, priimami lavi jo jau žinias kad sovietų šnipai vietą, tačiau mirtys nuo viso
nimui visose oro jėgų darbų srityse, ir jie privalo būti ne tik kitas visokias smulkias kių priežasčių pernai buvo žy
paraginami įstoti, nes ten jiems suteikiama visokios ga ir svarbias informacijas teikia miai mažiau negu pirmiau.
Maskvai, bet jau pagrobė pa
Gimimų skaičius šioje šaly
limybės prasisiekti įvairiuose išsilavinimuose.
* Visų musų laimė ir saugumas priklauso nuo Ameri čios atominės bombos paslap je šymet mažėja lyginant su
aukščiausiu skaičium kokis burkos Oro Jėgos tinkamo pasiruošimo ir turėjimo pakan čių.
Kanada jau apie pora metų vo pasiektas 1947 metais.
kamai vyrų ir reikmenų užduotims atlikti.
Bendrai su Armija ir Laivynu petys į petį dirbda atgal susekė ir nubaudė atomi Pernai per pirmutinius ketu
ma Oro Jėgos vadovybė galės tinkamai atlikti savo par nės* bombos paslapčių vagis žy ris mėnesius gimimų buvo 1,mius Kanados valdžios narius 149,000, šymet per tą laikotar
eigą laikui atėjus.
atomines energijos mokslinin pį giAiė 1,270,000.
kus.
Lygiai tuo pačiu laiku sovie
KINIJA turi 60 milijonų ūki
PAPIKTINANTIS KLIUDYMAS DP VIZŲ
tų šnipų kita grupė dirbo pa ninkų, kurie bendrai turi 210
mew York Times korespondentas Hoffman praneša iš vogimui atominės paslapties ir, akrų žemės.
Genevos, Šveicarijos, kokius kliudymus ir reikalavi
mus stato Amerikos konsulai DP vizų suteikimo reikale,
nors Kongresas pravedė tam įstatymą ir viskas turėjo
buti sutvarkyta nauju State Departmento įsakymu kon
sulams. Konsulai daugeliu atvejų iki šiol dar sakė ne
turį jokių patvarkymų iš savo viršininkų. Konsulai vi
siškai priklauso nuo State Department, kuris tačiau šiuo
atžvilgiu, pasirodo, nieko nėra padaręs tų 205,000 DP
įleidimo klausimu.
Konsulai paprastai elgiasi kiekvienas sutyg savo pa
sirinkta tvarka vizų išdavime. Tas korespondentas pa
tyrė kad nekurie U. S. konsulai tiesiog "šokdina" nelai
mingus DP, įvairiausiais trukdymais, reikalavimais ir
suvaržymais, reikalavimais važinėti į konsulatus daug
kartų, ir tt.
Tą žinią patyrus, pradėjo piktintis Amerikos spau
da ir konsulais ir State Departmentu. State Departmentas butų galėjęs padaryti konsulams patvarkymus tuoj
pat kaip tik tas įstatymas pravesta, ir butų užtekę vieno
lakšto popierio visoms konsulams taisyklėms nustatyti.
Amerikiečių spauda sako kad tokia žiopla letargija
ir trukdymu State Departmentas sulaužė prižadą duotą
nelaimingiems išvietintiems, sukelia žmonių apmaudą ir
nepasitikėjimą, ten kur to nepasitikėjimo jau ir tai]) su
daryta perdaug, ir Ameriką vėl pastatė įtartina blogos
valios rodymu.
Štai kaip Detroit Free Press baigia savo pasipikti
nimą State Departmentu ir konsulais:
Mr. Truman labai kritiškai žiurėjo į tą DP įstatymą, pagamintą Republikonų Kongreso. Mes sutinkame
kad tai prastai paruoštas dalykas.
Bet State Departmentas yra dalis Trumano Admi
nistracijos. Na o gi jo State Departmentas ir kliudo
tą DP įstatymą pravesti pasekmingai.
Iki šiolei, mes nematėme jokio pranešimo kad Pre
zidentas instruktuotų savo State Departmentą atlikti
savo pareigą linkui išpildymo Suvienytų Valstijų duotų
prižadų žmonėms kuriems mes giriamės turį tokį dideli
prijautimą. Mes norėtume daugiau įrodymų negu jo
žodžių buk jis užjaučia tiems nelaimingiems

Amerikos Lietuvių Tarybos vadai šiomis dienomis
pasiskelbė lankęsi pas Prezidentą Trumaną Lietuvos rei
kalais ir DP reikalais. Ar tie musų trys ponai prisimi
nė ką apie State Departmento ir konsulų netikslumus?
Ar jie ką nors žino apie šiuos netikslumus?
Trumanas, desperatiškai jieskąs priemonių laimėti

rinkimus ir vėl likti prezidentu, prisileido ir Tarybos at
stovus, tikėdamas gal per juos gaus kiek balsų iš Lietu
vių. Tačiau, kadangi pats Trumanas davė Stalinui pa
žadus Potsdame, kurių dabar turi laikytis, ir pirmesni
Amerikos aukštieji vadai taip pat surišo Demokratų ad
ministracijai rankas prižadais duotais Stalinui, tikėtis
ko nors iš Demokratų prezidento ir jo administracijos
visiškai netenka. Ir landžiojimas pas prezidentą kuris
jau baigia savo prezidentavimo dienas yra bergždžias
darbas.
Trumanas reikalauja kad butų įleista kuodaugiausia
Žydų į Ameriką, ir jis gal but yra patenkintas kad gali
sutrukdyti krikščionių įvažiavimą. Ką pagelbės Tary
bos vadų apsilankymas pas jį Lietuviams?
Visi darbai ir klaidos rodo kad šaliai reikalinga iš
rinkti naujas prezidentas —- prezidentas tos partijos ku
ri nesusirišus su apgavikais jokiais prižadais.

MAMAI
Vardinės Tavo, Mama
Jos būdavo su dovanom ir vainikuolips.
Jos būdavo,
kol Tavo žemėj neiškėlė kraujo puotos.
Kuo pradžiugint šiądien, Tavą Mama,
kur Tu esi nūnai?
Dieną — karšti akmenys krūtinėj mano,
naktį — blogi sapnai.
Tau dar sunkiau, žinau, Mama.
Žili plaukai pavėjuj —
Ir viltys, viso gyvenimo viltys,
į pasaulį išėjo
Mes viename pasaulyj, Mama,
ir vienoj kančioj gimėm
Ir tiktai šitą mintį šiądien
siunčiu Tavo Vardinėm.
Alė Rūta.

SKAITYMAI
Dailininko Adomo Varno
Sukaktis
ĮŽYMAUS musų dailininko ir Lietuvių tau
tos meno kultūros gyvenimo organizatoriaus,
Prof. Adomo Varno dvejopos — gyvenimo sep
tyniasdešimties ir kūrybinio darbo keturiasde
šimties metų — sukaktuvės garsiai praskambėjo
jusios tarp visų Vakarų Vokietijoje gyvenančių
Lietuvių, stipriausio atgarsio susilaukė Freiburgo Lietuviuose.
Ir visai suprantama, juk šitas Vokiečių me
no, mokslo ir kulturos centras šiandien yra pa
sidaręs Lietuvių tremtinių dailės* gyvenimo "sos
tine". Ten gyvena ir dirba gražus būrelis musų
dailės kūrėjų, buvusių Adomo Varno auklėtinių.
Jų pastangomis ir vadovybėje gražiai Veikia Me
no ir Dailiųjų Amatų Mokykla bei Lietuvių Dai
lės Institutas. Pirmoji įstaiga ruošia ir auklėja
naujus dailės kurėjus, o antroji palaipsniui per
ima Lietuvių tremtinių dailės gyvenimo vadova
vimą. šių institucijų darbuotojai sutartinai, ar
timai talkininkaujant dailę studijuojančiam jau
nimui-, Liepos 9 d. Freiburge suruošė įspūdingą
Prof. Adomo Varno minėjimą - akademiją.
Minėjimo iškilmės įvyko Meno ir Dailiųjų
Amatų mokyklos kukliose patalpose. Minėjimo
aplinkuma ir nuotaikos buvo meniškai-bohemišką: į minėjimą sugužėjo šių iškilmių iniciatoriai
— dailininkai, dailės studijozai ir menu besido
mintys Freburgo tautiečiai. Susirinkusių dėme
sio centre buvo patsai jubiliatas, Prof. Adomas
Varnas, drauge su savo ištikima gyvenimo paly
dove, žinoma pedagoge Marija Varniene, atvykę
į minėjimą iš Ravensburgo. Susirinkusių tarpe
matėsi būrelis jubiliato bičiulių iš Ravensburgo
— dailininkų, rašytojų, žurnalistų, pedagogų,
atvykusių pagerbti savo garbingą veikėją.
Minėjimą atidarė Lietuvių Dailės Instituto
vadovybės vardu valdybos pirmininkas, dailinin
kas Viktoras Vizgirda. Pakvietęs garbės prezi
diumą užimti vietas, kurių centre matėsi jubi
liatas, dailininkas V. Vizgirda nušvietė šip subuvifno reikšmę.
"Brangus Jubiliate, gerbiamosios Ponios ir
Ponai", kalbėjo V. Vizgirda, "Lietuvių Dailės
Instituto valdyba, įvertindama dailininko Adomo
Varno kūrybą ir jo nuopelnus Lietuvių dailei,
pakvietė didžiai gerbiamą Jubiliatą buti Lietuvių
Dailės Instituto Garbės Nariu. Visų musų vardu
aš reiškiu nuoširdžią padėką už mums suteiktą
garbę priimant musų kvietimą ir malonų atsilan
kymą šiame kukliame mums brangaus Jubiliato
70 metų amžiaus ir 40 metų kūrybinio darbo ju
biliejaus minėjime".
"Lietuvių dailės istorijos pradmenų galima
jieškoti gilioje senovėje", kalbėjo toliau V. Viz
girda, "Lietuvių tautos jautri siela reiškiasi
kiekvienoje musų buities dalelėje, liaudies meni
ninko jautriai išgyventoje. Bet musų individua
li dailė yra dar taip jauna. Dar.gyvi liudininkai
pirmųjų Lietuvių dailės parodų Vilniuje. Dar
gyva karta, kuri džiaugėsi pirmaisiais musų me
nininkų laimėjimais, dar gyvi parodų dalyviai,
kurie pirmieji ėmė į rankas arklą, kad išartų
Lietuvių kulturos dirvonus. Sunkiose sąlygose
savo kūryba jie žadino tautos sąmonę, jos este
tinius jausmus, tiesė kelius, kurie mus vede į
kulturingų tautų tarpą.
"Vieną tų pionierių šiandien turim savo tar
pe. Čiurlionis, Varnas, Žmuidzinavičius, Rimša,
tai vardai, kuriuos kartų kartos skaitys, kai
vers pirmuosius Lietuvių dailės istorijos lapus,
šiandieną, kada musų tautą ištiko taip skaudi
tragedija, Gerbiamo Jubiliato asmenyje mes
matome simbolį, pavyzdį to gyvumo, tos energi
jos, tų pasiryžimų, tų vidujinių galių, kurios
trykšta, kurios veržiasi, kovoja už tautos švie
sesnę ateitį, už jos kulturinius ir dvasinius lai
mėjimus.
"Aš linkiu didžiai gerbiamam Jubiliatui dar
ilgus metus buti nenuilstamos kūrybos pavyz
džiu mums musų sunkiame gyvenime", taip
dailininkas Vizgirda savo turiningą žodį.

TOLIAU buvo skaitoma Jubiliato gyvenimo
ir kūrybos raidai nušviesti paskaitos. Apie Ado
mo Varno gyvenimą ir kūrybą įdomią paskaitą
skaitė Meno ir Dailiųjų Amatų Mokyklos studen
tas Juozas Akstinas. Įdomių Jubiliato, kaipo gra
fiko, darbų apybraižą skaitė Lietuvių Dailės In
stituto generalinis sekretorius, dail. Telesforas
Valius.
Toliau sekė sveikinimai. Jubiliatą sveikino
Lietuvių Dailės Instituto vardu Telesforas Va
lius, Meno ir Dailiųjų Amatų Mokyklos vardu
jautrią sveikinimo kalbą pasakė tos įstaigos va
dovas Prof. Vytautas Jonynas, Freiburgo Lietu
vių bendruomenės vardu Jubiliatą sveikino apy-

V"1'" * "f
"

<• y IJK'—v mm'

' *

V

'

. v -

'TWUgj
'

,

Prof. Adomas Varna|

' 4

/

linkės komiteto pirm. Varanius, Meno ir Daiy
liųjų Amatų Mokyklos auklėtinių ir Freiburgo
Lietuvių studentų vardu sveikino studentas Juo
zas Akstinas.
Jubiliatui buvo įteikta ir daiktinių dovanų
— meniškas adresas,*meniškai austas šalikas ir
keraminis kūrinys.
.
Visi kalbėjusieji išreiškė apgailestavimą,
kad minint garbingą Prof. Adomo Varno jubilie
jų, nebuvo galima Freiburge suruošti jo kurinių
parodos, kalbėtojai tačiau reiškė viltį, kad tokią
parodą Gerto, Jubiliatas ras galimybių suruošti
vėliau.
Jautrų padėkos žodį tarė pats Jubiliatas.
Nuoširdžiais žodžiais jis dėkojo šio mirfejimo or
ganizatoriams Lietuvių Dailės Instituto valdy
bai, prelegentams, sveikintojams ir minėjimo da
lyviams. Jubiliatas pareiškė, kad jis esąs iki sa
vo sielos gelmių sujaudintas parodytu jo asme
niui dėmesiu, nuoširdžiu priėmimu ir jo kūrybi
nių darbų bei pastangų nuoširęlžiu įvertinimu.
Jubiliatas susijaudinęs kalbėjo, jog jis kūręs ir
dirbęs vardan Lietuvių Tautos kulturos garbės,
savo gyvenimą bei visas jėgas aukojęs savo gim
tosios žemės, tos žemės, iš kurios gelmių pavel
dėjęs kūrybines galias, garbei ir gerovei. Jubi
liatas pareiškė, kad Lietuvos kulturos labui dirb
siąs iki savo paskutinio atodūsio.
Įspūdingas minėjimas buvo baigtas Tautos
Himnu.
Po minėjimo gretimose patalpose įvyko jau
kus pobūvis, kurio metu taip pat pasakyta gra
žių kalbų ir Jubiliatui pareikšta nuoširdžių linkė
jimų dar ilgus, ilgus metus savo kūryba tarnau
ti Lietuvių tautai.
Jubiliatas, savo viešnagės Freiburge metu,
artimai susipažino su Lietuvių dailės institucijų
Meno ir Dailiųjų Amatų Mokyklos bei Lietu
vių Dailės Instituto darbais, uždaviniais ir arti
miausiais sumanymais.
Vytautas Braziulis.

EKSTRA!

288 DAINŲ KNYGELĖ

LEISKIT Į TĖVYNE
Kaina su prisiuntimu $1.00
(Kišeninio didumo — 272 puslapių)
Dirva gavo Europoj naujai isleistą knygą
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir'kitokių
pavadintą — "LEISKIT Į TEVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didele knyga,
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau ^vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.

Reikalaukit Dirvoje

ŽMONIJOS ISTORIJA

610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga,
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį,
valstybių persitvarkymus.
Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir
prašykit prisiųsti jums šią 6101 puslapių
Jįdumo žmonijos istorijos knygą.

REIKALAUKITE DIRVOJE
6820 Superior Ave. - Cleveland 3, Ohfe.

D
svetima kontrolė ir reikalauja,
kad pirmiausia butų ta kontrolė užkrauta valstybėms, ku
rios jau valdo atominę energiją.
Kiekvienam aišku ko
7T- no—
ri pasiekti sovietai tokiais rėikalavimais:^ tegul tarptautinė
kontrolėa paims savoa žinion tu
rimas
Amerikoje
atomines
R a š o
bombas,
o
tuo
pačiu
metu
so
Dr. J. Audrūnas
vietai laisvai, niekeno nekon
troliuojami tęs atominių ginklų
gamybos darbą. Butų labai ma
lonu sovietams, jei kiti jos no
rui pritartų!
Bus dar klausimas dėl naujų
narių
priėmimo. Praėjusiais
reikalui UN0 yra nemažai pa
metais
visuotiname susirinki
dariusi per tris metus. Maiti
me
buvo
priimta rezoliucija, ra
nimas, sveikata, darbas, kultura, sugriauto ūkio atstatymas, ginanti "didžiuosius" susitarti,
prekyba, socialinė pagalba, DP kurios valstybės turi buti pri
ir visa eilė dar kitų sričių, ku imtos į UN organizaciją. Bet
rios judėjo, kad ir palengva, jos nesusitarė ir vėl klausimas
tik UNO dėka, sukurusios ir bus svarstomas Paryžiuje. Va
palaikančios atitinkamas tarp kariečiai norėtų, kad į UNO bu
tų įsileista: Austrija, Suomija,
tautines įstaigas.
Italija,
Portugalija, Irlandija
Jei ne W. H. O. (Pasaulinė
ir
Transjordanija.
Sovietai gi
Sveikatos Organizacija), tai
reikalauja
įsileisti:
Rumuniją,
gal ir šiandien tebeturėtume
Bulgariją,
Vengriją,
Albaniją.
choleros epidemiją Egypte. Su
'Kaip
žinome,
šios
valstybės
I. L. O. (Tarptautinis Darbo
yra
sovietų
replėse
ir
neturi
Biuras) yra pagyvėjęs sociali
pilnos
nepriklausomybės.
Jomis
nio aprūpinimo klausimas. Jei
nori
sovietai
padidinti
sau
nau
ne I. R. O.* (Tarptautinė Pabė
gėlių Organizacija), tai daug dingų balsų skaičių.
šimtų tremtinių kęstų daug di Be šių trijų svarbiųjų reika
desnį vargą, negu jie kenčia lų, aišku, bus aštrių ir ilgų gin
šiandien. U. N. E.S .C. O. ( Or čų dėl Graikijos, dėl Palestinos,
ganizacija auklėjimui, mokslui dėl Indonezijos, Triesto ir Če
ir kulturai) pagalba iš naujo koslovakijos. .
kuriasi didieji mokslo ir tyrinė
jimų centrai. I. T. O. (Tarptau O ką Jie Nutars?
tinė Prekybos Organizacija)
NĖRA
RIMTO pagrindo
galpadeda
tarpaucua tautoms
tautuuio išvystyti
iovjotj
tai,
TT.TA
0
1
a
pusavio prekybą ir palengvinai y * ' ^ d trečioji U O sesija
Kuo loimiMffZiorio n CkCf\t niflTIAsąlygas prekių mainams. O dar bus laimingesnė, negu pirmo
kiek visokių kitų UNO žinioje sios dvi. Politinis pasaulio dan
esančių įstaigų, kurios savo gus šiemet yra daug tamsesnis,
veikla mažiau ai> daugiau pade negu jis buvo pernai. Nei sovie
da tautoms gyventi mažesnia tų, nei Anglų-Amerikiečių at
me skurde, belaukiant kol jos stovai neatvažiuos į Paryžių
galės gyventi visai be skurdo. su žydinčiomis alyvų šakelė
mis*. Jų nesutarimai jau yra
Taigi, nors ir juokiamės iš įsisenėję ir reikia buti dideliu
UNO, nors ją keikiame ir kalti svajotoju, kad galėtum prama
name, vis dėlto ji yra davusi
tyti ramių ir taikingų valan
žmonijai nemažai ir gero. Ir jei
dų prie bendro UNO stalo. Pa
jos nebūtų, tai ant žemės vieš
sauliniai klausimai įgavo to
patautų vargas daug didesnis,
kias pat formas, kaip ir vidaus
negu kad turime šiandien.
politikos partiniai ginčai. Kaip

K ar Eina
Pasaulis...?
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visos UNO sesijos bus tuščias
žodžių žarstyfnas.

Balsas Tyruose
KIEKVIENĄ KARTĄ, kai
tik renkasi pasaulio "sąžinė"
svarbesnių reikalų svarstymui,
pavergtų žmonių širdyje gimsta vilties kibirkštėlė. "Gal ji
išgirs skausmingą atsidūsėji
mu. . Gal ji supras kitų vargus
..Gal.." Tas "gal" jau daug
kartų yra apvylęs. Bet kaip
žmogus, taip ir tauta, kol gyva,
nepaliauja laukusi pabaigos sa
vo kentėjimams. Ir neretai bu
na taip kad viltis išsipildo grei
čiau, negu tikėta. Kada išsipil
dys Lietuvos žmonių ilgesys
vėl gyventi laisviems? Vienas
dangus tatai težino.. Mes žino
me tik vieną dalyką, kad ateis
diena, kada baigsis Lietuvių
Tautos pavergimas. Apgaudinėtume save, jei manytume,
jog ta diena ateis UNO pagal
ba. Ne. Bent koks balsas Challot
rumuose už pavergtų tautų
laisvę nuskambės tarsi tyruo
se. Ne teisės ir teisingumo pa
grindais vystosi pasaulio taika:
jėgos, valios ir kantrumo rams
čiais statomas ateities rūmas
pasaulio gerovei..
Deja, Lietuva teturi tik tei
sę. Gi jėga priklauso kitiems.
Bet ji turi dar valią ir kantry
bę. Ir tai yra jos vienintelis
ginklas, kurio stiprumas pri
lygsta dideliam divizijų skai
čiui. Ir nies niekur ir niekados
nepaliausime skelbę, jog Lietu
va turi teisę ir valią gyventi
laisvai. Tegul tas balsas Chal
lot palociuje nuaidės be atgar
sio. Bet kaip lašas prakala ak
menį ne jėga, o dažnu kritimu,
taip ir Lietuvai laisvę atgausi
me kantrui, vieningu ir nuola
tiniu reikalavimu. Atgausime,
kai UNO atsistos ant teisės ir
teisingumo pagrindų. Negi UN
organizacijos sąžine liks visą
laiką pakasta ?!

Jei Karas Rytoj
SOVIETŲ KARO PLANAI

Rašo V. Lokys.

turi ginkluotis iki " bus stipres
nės už Rusiją ir galės jai pa-,
diktuoti teisingos taikos sąly
gas dar prieš jai pasigaminant
atomines bombas.
Suprantama, kad sovietai
tam priešinsis — kur galės ska
tins neramumus. Jau dabar jie
didelį dėmesį kreipia į Tolimuo
sius Rytus, tikėdamiesi ten
rasti geras sąlygas išstumti
Vakarus ir patys įsigalėti.
Todėl sunku tikėti, visai ne
paisant kaip skamba sovietų
daugiau ar mažiau "oficialus"
karo planai, kad jie ryžtųsi
pradėti tikrą karą dar neturė
dami atominės bombos, šiuo
metu didžiausią pavojų taikai
sudaro Stalino įsitikinimas, kad
kąrąs ilgainiui neišvengiamas.
Tas jo įsitikinimas gali jį pa
skatinti prie tokių žingsnių, ku
rie karą gali netyčia išprovo
kuoti. Toks improvizuotas ka
ras sudarys abiem pusėm daug
netikėtinumų, tačiau jo pabai
ga vistiek yra aiški — Sovie
tų Sąjunga bus sunaikinta. *

šė "The London Sunday Pic
torial": "Jei mes galėtume PiGalvojant apie naują karą, renėjus užimti su 100,000 vyrų
paprastai tariama, kad jis pra armija, kuriai talkininkautų Is
sidės sovietų antpuoliu į Va panijos kariuomenė, suteikda
karų Europą. Juk niekas -kitas ma trūkstamą žmonių skaičių
karo nenori ir jo nepradės! To — mes galėtume atmušti sovie
kiam galvojimui pagrindo duo tų .invaziją ir išlaikyti tą svar
da ir pereitų metų rudenį pa bų prietiltį (bridgehead)." Ge
bėgusio sovietų generolo Kau nerolo Fuller nuomone, Anglųkaziečio Chaparidzės raportai Amerikiečių kokybės a r m ij a
apie sovietų karo planus. To ge (Quality Army), padedama
Dar Vienas
nerolo suteiktomis žiniomis, vietos partizanų, galėtų pada
šių
metų pradžioje sovietai nu ryti daug nuostolių sovietų kie
Vaidinimas?
matė turėti:
kybės (Quantity) armijai. Beį,
Už KETURIŲ dieni* — Rug
30 aviacijos ir parašiuti jei Ispanijos sovietai neužim
sėjo 21 — susirinks Paryžiuje
ninkų divizijų;
tų, jie turėtų atsisveikinti ir
Suvienytą Tautų Organizacija
20 tankų divizijų;
su svajone įsigalėti Vidurže
(UNO) savo trečiai sesijai. Nu
40 pėstininkų divizijų, jų mio juroje, nes neturi laivyno.
matoma, kad ji tęsis apie tris
tarpe 25 motorizuotas;
O jei Vakarai kontroliuoja Vi
mėnesius ir turės apsvarstyti
15 kavalerijos divizijų, jų duržemio jurą, jų proga užimti
virš 60 klausimų. Tų klausimų
tarpe 9 motorizuotas;
Artimuosius Rytus irgi suma
eilėje yra dalis ir tokių, kurie
15
artilerijos
divizijų,
jų
tar
žėja.
O tas rajonas yra jiems
jau nebe pirmą kartą svarsto
pe
10
motorizuotų.
ypatingai
svarbus, nes visom
mi ir kuriems nebuvo surasta
Tos
divizijos
stovi
pačioje
tom
operacijom
pravesti reika
tinkamo
sprendimo.
Taigi,
Sovietų
Sąjungoje
ir
yra
su
lingi
dideli
naftos
kiekiai. Jų
daug svarbių klausimų karto
telktos
į
6
armijas:
svarbiausi
naftos
šaltiniai
—
sis, iš naujo bus ginčijamasi,
I
šiaurės,
vadas
VorošiloKaukaze
ir
Rumunijoje
yra
la
bus "jieškoma" visiems priim
vas, centras Leningradas.
bai leųgvai atominėmis bombo
tinų nutarimų ir.. po ilgų kal
II
Vakarų,
vadas
Rokosovsmis
pažeidžiami, o radioakty
bų vėl jie bjis atidėti sekan
kis,
centras
Minskas.
vių
spindulių
pasėkos padarys
čiam kartui. Mažesnės reikš
III
Pietų,
vadas
Žukovas,
juos
ilgam
laikui
nenaudoja "Tiesa" pažymi, kad "negalimės klausimai, gal but, bus iš
centras
Odessa.
mais.
spręsti.
ma užmiršti, kad respublikos
IV - Kaukazo, vadas BagriaPraėjusios dvi UNO sesijos
Antra vertus, Vakarų de teritorijoje buržuaziniai nacio
minas, centras Tiflisas.
yra palikusios visiems labai ne
mokratijos turės laiko įsirengti nalistiniai elementai varo anti
V - Turkestano, vadas Timo- bazes Afrikoje, iš kur jų bom
skanių atsiminimų. Taip feikštarybinę propagandą ir agitaci
šenko, centras Taškentas.
mingų įvykių aky vaizdo je vi
bonešiai pasieks beveik kiek ją, skleidžia provokacinius gan
VI - Tolimųjų Rytų, vadas vieną Rusijos kampelį, kur yra
sas pasaulis buvo. nukreipęs
dus ir, siekdami žlugdyti dar
Malinovski,
oeataas Vlodivosto- sukoncentruota visa sovietų
savo akis į tvirtai ir. teisingai
bą, stengiasi pralysti į valsty
kas ir Čita.
' pramonė. Bet ir iki to laiko jie
suorganizuotos taikos reikalą.
bės aparatą."
Be tų 6 armijų, kurios kartu jau bus pajutę atomiifių bom "Kai Vokiškas fašizmas yra
Visų viltys plaukė į UNO ir
suėmus turi apie 1.8 milijonus bų skonį, kuris greičiausiai jau sutriuškintas ir negali padėti
visų tikėjimas į geresnę ateitį
vyrų, yra dar 30 specialių divi bus ir gerokai nusibodęs..
rišosi su laimingu darbu Su
Lietuviškiems
buržuaziniams
zijų
laikomų okupuotose kraš Savaime suprantama, kad tai nacionalistams, jie laukia šios
vienytų Tautų Organizacijos.
tuose Europoje ir Azijoje. Ne aišku ir Kremliui, todėl jis pagalbos iš Angliškų-AmerikoIr jei nusivylimas šiuo metu
galima užmiršti, kad NKVD tu lengva širdimi karo nepradės. niškų imperialistų."
yra toks gilus, kad joks "tai
ri
dar savo atskirą, gerai gin Sovietai jam dar toli gražu ne "Dabar visaip giria melagin
kos balandis" nebesugeba su
kluotą
privačią
kariuomenę, pasiruošė. žinoma, tas neduoda gą Angio-Saksų demokratiją ir
kelti šviesesnės ateities spindu
žodžiu,
sovietai
šiuo
metu tu jokios teisės Amerikai ir Euro idealizuoja buržuazinę tvarką
lėlio, tai už tai reikia pakaltin
ri
po
ginklu
apie
3-4
milijonus pai sėdėti susidėjus rankas. Jos Amerikoje ir Anglijoj®."
ti * tą pačią UN organizaciją.
vyrų
ir
14,000
lėktuvų.
Mokytojai Nori Atviro
Įtakingiausi žmonės, asme
nys su geriausiais patyrimais,
sovietų karo planus,
Mokymo Jaunimo kas tosPagal
su aukšta dorove ir kilniausiais
kariuomenės turi užtekti
norais iki šiol
nesugebėjo
staigiu puolimu užimti visą Va
yra ta Rusija
įkvėpti Suvienytų Tautų Orga
karų Europą iki Pirenėjų. Po
santykiuose tarp partijų nule
nizacijai tokios dvasios, kokia Ką Girdės Challiot
to turėtų sekti antra karo fazė
mia ne širdis, o jėga, taip ir
Nacionalės Mokytojų Sąjun — Ispanijos ir Artimųjų Rytų
galėtų apsaugoti didžią tautų
tarptautiniuose reikaluose nu gos vadovybė Amerikoje įrodi
šeimą nuo besiartinančios ne Palocius
lemia valstybių turima arba nėja kad šalies mokyklose bu užėmimas. Ji baigtųsi abiem
laimės .. Ką bekalbėti apie tai, SPĖJAMA
puolimo
kolonom
susitikus
kad UNO vi siekiama jėga. Susitarimas bu
kad jie nesugebėjo iki šiol ją suotinas susirinkimas Paryžiu vo visą laiką sunkus. Bet dabar tų jaunimui aiškinama jog ka Šiaurės Afrikoje.
išvesti į teisybės, pilnos laisvės je, naujai įrengtuose Challot jis pasidarė stačiai nebeįmano ras — net jeigu ir prieš komu Pirmajai fazei, anot sovietų
nizmą — nėra negalimas.
ir laimingo gyvenimo kelią.
planuotojų, pakatų 2-3 savai
rumuose, užsitęs apie tris.. mas ir niekas nebeturi teisės
Žinoma, kaltė už šiandieninį mėnesius. Sovietų atstovas Vi manyti, kad per UNO pasau Tos organizacijos vadų ma čių. Antroji fazė užtruktų 3-4
neramų ir skurdų daugelio tau šinskis ar kuris kitas į jį pa lis galės pasiekti gražią taiką. nymu, svarbu kad jaunimas su mėnesius. Po to sektų lemiama
tų gyvenimą krenta ne UN or našus, be abejo, vykdys puoli Visos konferencijos, kuriose prastų ir butų aiškinamas kas ir ilgiausia trečioji fazė. Jos
ganizacijai, o toms tautoms, mus prieš kapitalistus Ameri dalyvavo iki šiol sovietai, pa yra Rusija ir nusistatytų savo metu jie norėtų užimti visą
kurios yra prisiėmusios atsako kiečius ir imperialistus Ang dėjo išugdyti neapykantą vie tikrą manymą apie tą šalį.
Aziją. Anglija liktų neužimta,
mybę už taiką. Visa nelaimė at lus. Progų puolimams bus dau nų valstybių kitoms. UN orga Jaunimas turi buti paruošia bet l»utų visą laiką apšaudoma
sirado dėl to, kad kelios valsty giau, negu reikia. Ir jei tarp nizacijos sesija neišvengs taip mas suprasti karo pavojų, tai rakietiniais šoviniais ir tokiu
bės, nuo kurių priklauso pasau 60 dienotvarkėje numatytų ogi panašaus likimo. Ir gal but, kos reikalingumą; turi supras budu išvesta iš rikiuotės.
lio taikos užtikrinimas, nepajė klausimų nebus nei vieno, kuris trečioji sesija parodys aiškiau, ti kad šių dienų pasaulinė padė Sovietams įsistiprinus visoje
gė suderinti savo tikslų ir pasi praeis be ginčų ir piktumų, tai kaip ir kur reikia jįeškoti nuo tis reikalauja Ameriką buti ge Europoje, šiaurės Afrikoje ir
nešė į savitarpines pjautynes. iš jų tikriausiai išsiskirs keli, visuotinos užkrečiamos ligos rai pasiruošusia ir galinga.
Azijoje, Dėdė Šamas turėtų su
Atsirado du pasauliai, vienas kurie sukels vėjus, bangas ir vaistų, kurią platina nesibai Iki šiolei, kaip tik priešingai, tikti su likimu ir pasitenkinti
New Deal valdymo laikais šios
komunistinis, antras — kapi
gianti karo baimė. Kol visi gy šalies jnokyklose, net aukštes viei| savo Amerikai konti&eaaudras..
talistinis. Ir jie abu rungiasi
nu.
vensime nuolatinėje karo bai
ne tik su noru vienas antrą nu Jau senai kalbama apie tos mėje, kol milijonai žmonių klai nėse, buvo privisę * komunistų
Taip sovietai norėtų. Jų pla
galėti, bet ir patraukti savo pu pagarsėjusios 'veto" teisės su džios be šeimos židinio, be tė mokytojų, kurie ir kurios aiš nuotojai turi galvoti optimis
sėn kuodaugiau kitų valstybių. varžymą, nes jos naudojimas vynes, be vilties pradėti naują kino apie Rusiją ir komuniz tiškai. Visos jūrės, marės jiemsj
UN Organizacija pasidarė lau sudaro didelę kliūtį UNO dar gyvenimą, be pilnos laisvės ir mą taip jog jau pradėjo užnuo turi buti iki kelių.. praktiškai
ku tų dviejų pasaulių kovai: ir bui. Sovietų Sąjunga, naudoda ae reikiamos kitų pagalbos, tol dyti jaunimo protus.
atrodo kiek kitaip.
masi veto teise, visą laiką -nie
vienas ir antras žiuri į ją, kaip
tas
nebus
tinkamų
sąlygų
darniam
KAS
platina
Dirvą
Staigus Europos puolimas,
verčia visus UNO spren
į "kozyrį" savo tikslams. Dėl kais
Šis yra Visas-Elektros "Sapnų Namas" kuriuo
platina
apšvietą.
tautų
bendradarbiavimui
ir
tol
gal
but, butų pasisekęs pernai,
dimus, kurie nesiderina su ko
šitos priežasties UNO viso dar
jųs didžiuojatės kiekvieną kartą atidarę duris!
šiais metais jie niekur nebus
munistų tikslais. Ji naudojasi
bo pasisekimas yra sudėtas į
Šis Visas-Elektros namelis turi moderninę Visutikti išskėstom rankom, f
veto teise, kaip neįveikiamu
DABAR GAUNAMA — TIK UŽ $2.00
dviejų didžiųjų valstybių (So
są-Elektros
Skalbyklą ... Visą-Elektros Virtu
juos jau žiūrima su tokiu įtari
ginklu prieš daugumos valią,
vietų Sąjungos ir Amerikos)
vę ... pritaikytas šviesas kiekvienam kambarivl
mu kad mažiausias jų kariuo
nesiskaitydama su kitų valsty
rankas. Ir nei vienas klausimas
ir
darbo plotui... žiemą ir vasarą nustatoma
menės
tuokimas
Lenkijoje,
Če
bių 'reikalais. Argentina yra
neišspręstas atskirai didžiųjų
oru.
Ir jis turi daug patogių elektros sagčių da
koslovakijoje,
V
e
n
g
rijoje,
ir
pasiulius pakeisti UNO įstavalstybių negalėjo
Viusiyoių
negaiejo buti
uuli išspręsQonmimn Tarv
t
barties ir ateities reikalams.
ypač
Rytų
Vokietijoje
iššauktų
tas ir UNO rėmuose. Kitaip sa4 tymą teip,
Wan9imas „ a
Maži ar dideli, tie All-Electric Namai yra na
aliarmą Vakaruose. Ėad ir ne
boje kiekvienas klausimas ga
kant, kol nebus geros valios,
mai
LAISVI nuo sunkaus darbo, PILNI gero
labai
skaitlingi
Britų,
Ameri
lėtų buti išspręstas septyniais
Didelė LVS išleista knyga, gausiai paveiksluota, ati
susipratimo ir sąžiningos tai
gyvenimo.
Taipgi ir ekonomiški, nes jųs turit
kiečių
ir
Prancūzų
daliniai
la
duodama Amerikos Lietuvių visuomenei dabar tik
kos tarp "Dviejų Didžiųjų", tol balsais (iš 11). Mušis dėl veto
SUTAUPYM&
daugeliu atvejų... sutaupot lai
bai
sutrukdytų
sovietų
slinki
už $2.00 (pirmiau buvo $3). Pirkdami šią Lietuviš
UNO pasiliks tik scena didžių teisės turės buti Challot ru
ką,
sutaupot
darbą,
sutaupot vargą, sutaupot ir
mą
į
priekį.
Nuo
pat
pirmos
muose labai didelis: sovietai
ką knygą, paremsit išleidimą tos knygos Angliškoje
jų vaidinimams.
pinigus.
dienos
jie
turėtų
skaitytis
su
darys viską, kad veto teisė pa
kalboje. Kurie galit, pridėkit savo auką Angliškai
Kuomet statysit namą ar perdirbsit, planuokit
puolimais iš oro. Jie patys su
siliktų nepaliesta. Ir jei pasiro
knygai leisti. Siųskit savo užsakymą dabar:
Visam-Elektriškam Namui. *tuo greičiau planuoTarp Blogo ir Gero
ardė antruosius bėgius nuo vi*
dytų, kad jie jos išsaugoti ne
sit, tuo greičiau jį įsigysit.
sų svarbiausių Rytų Vokieti
UNO ĮSTATYME pasakyta, gali, tai beveik tikra, kad jie
jos
geležinkelių
ruožų
ir
išsive
kad organizacijos tikslas yra: atsuks nugarą ir visai UN or
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
žė visus signalizacijos įrengi
sudaryti sąlygas tautoms gy ganizacijai.
mus. žodžiu — tiekimas puo
venti be baimės ir be skurdo. Kitus aštrus reikalas bus šiunčiu $
knygai "Lietuva Tironų Pančiuose", pra- lančiai kariuomenei bus blogas.
YOUR
ALWAYS
Ąišku, toks didelis tikslas ne atominės energijos klausimas. šap pasiųsti ją šiuo adresu:
Tokiu
budu,
pirmoji
fazė
už
gali buti pasiekiamas "vienu Komisija, kuriai buvo pavesta
truktų ilgiau negu numatyta
Suviu". Bet jei gyvenimas be nustatyti atominės energijos Vardas
ir
leistų Vakarams pasiruošti
baimės yra taikos klausimas, kontrolė, atsisakė nuo pareigos
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDĖS
antrajai.
tai gyvenimas be skurdo yra parekšdama, kad yra neįmano Adresas
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio
žinomas
Britų
karo
autori
tautų plačiausio ūkinio bendra ma jai susitarti, nes sovietai
Rytais nuo 10KWICA ir WGAR
•
Vakarais nuo 10—WHK
tetas I. F. C. Fuller nesenai ra
TiįrtMi
ženaeje butyi
darbiavimo .reikalas. Ir šitam nesutinka, kad
r<

Pakasto U. N. Sąžine
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SNIEČKUI NEPATIN
KA LIETUVIU TIKĖ
JIMAS ANGLOAMERIKIEČIAIS

NEDIDELIS NAMUKAS,
BET DAUG GYVENIMO!

LIKTU V A TIRONŲ
PANČIUOSE

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA

KLAUSYKIT TEN O CLOCK TUNES'

*

D

Amžinieji Naciai

ta, kad nei vienas Lietuvis nei
už žmogžudystę, nei už plėši
mą nėra baustas.
Nėra prasmės daryti tolimes
Žodis apie Dabartinius Vokiečius
nių išvadų. Mes čia, Vokietijo
je gyvendami, spėjome pažin
šeško nepaversi vištų drau siu pasipiktinimu vienu balsu ti Vokiečių tautą ir žinom, kad
gu, taip ir iš Vokiečio nepada priimama rezoliucija kuogrei- vienintelė buvo ir yra tai tau
rysi demokrato. Tiesa, dabar jčiausiai išvaryti DP — tuos tai priimtina doktrina — tai
kol Amerikiečiu ir Anglų tan galvažudžius, plėšikus ir vagis nacizmas su savo rasine neapy
kai užia Vokietijos plentais, tai iš "skaisčiosios" Vokietijps.
kanta.
jie išsijuosę rėkia — mes de
Taip dažnai šiuo metu kar
Ne to straipsnio tikslas ko
mokratai. Bet pažiūrėkim, ką mentuoti motyvus privedusius tojami šūkiai ir partijų afišos
tie ponai daro, kai jie gauna ką tik iš koncetracinių. stovyk tik naivų stebėtoją gali įtikin
truputį laisvesnes rankas.
lų išėjusius kaikurių tautų at ti, kad Vokiečių tauta pasuko
štai, Luebeeko miesto bur stovus prie ekscesų prieš savo humanizmo keliu. Tik ilgiau
mistras yra tūlas Passarge. dar šviežiu krauju persisunku pagyvenę Vokietijoje pajunta,
Prie jo pavardės visuomet di sius budeliuš. Manau, kad tie kad Vokiečių tauta ir humaniš
džiausiomis raidėmis figuruoja jautrus Vokiečių senato ir sei kumas yra dvi nesuderinamos
SPD — Socialistų Partija. Sa melio nariai, kurie "pavirto į sąvokos.
ko, jis buvęs ir koncentracijos ledą išgirdę, kad per tris metus
Tačiau sykiu mes čia gyven
stovykloje, tačiau juk ir ten nužudyti 134 jų tautiečiai", pri dami įsfsamoninom, kad di
žmonės sėdėdavo už jviariau- siminę kad jų viengenčiai su džiausias autoritetas Vokiečiui
sius nusikaltimus, taipogi ir už gebėjo kiek anksčiau per tą •yra botagas. Tiesa, mes esame
kriminalinius. Vietos gyventojai patį laiką sunaikinti, sakysim, čia beteisiai ir neturime gali
pasakoja, kad dažniausiai poli 6 milijonus tik Lenkų, sakau, mybės tiesioginiai reaguoti į
tinę karjierą padaro kaip tik tai prisiminę, jie turėtų iš di burmistro Passarge's šmeiž
tie iš koncentracijos stovyklų delio šalčio visai pranykti, nes tus, bet mes turime dar spau
išėję kriminaliniai nusikaltė proporcingai paėmus jų tempe dos botagą, kuris demokrati
liai, lies už politinius įsitikini ratūra turėtų nukristi kur kas nių kraštų rankose gali labai
mus Vokiečių labai mažai ten žemiau absoliutaus nulio.
skaudžiai nusileisti ant gerb.
buvo. ,Savo politinėmis pažiū
Taipgi tas pranešėjas bur burmistro kailio.
P. žviedrys.
romis jie buvo labai vieningi! mistras Passarge, taip gerai in
Vienu žodžiu tas žmogelis formuotas apie DP nusikalti
burmistro kailyje, pajutęs, kad mus, visai nesistengė prisimin
Anglai dabar meilikaujasi su ti, kad 95't visų minėtų nusi
Vokiečiais, nutarė irgi kuo kaltimų yra padaryta pirmai
Njiors pasireikšti. Mes žinom, siais mėnesiais po kapituliaci
'The Luck Of the Irish'
kokia kalba Vokiečiams labiau jos, kai vyravo didelė ananthisiai patinka, o jis tai dar ge ja, kai iš stovyklų išėję sovie Twentieth Century-Fox pagamino
labai juokingą romantišką filmą,
riau žino. Na ir pradėjo jis tų belaisviai sauvaliavo, kai iš "The Luck of the Irish", kurioje va
miesto senate ir Schleswig- kalėjimų išėjo kriminalistai, dovaujamas roles turi Tyrone Pow
Holsteino Landtage (taip vadi tiesa, daugumoje Vokiečiai, bet er ir Anne Baxter. Veikalas pra
namas Vokiečių krašto seime kurie pėdoms sumėtyti labai dedama rodyti Hippodrome Theatre
lis) šaukti —"Muškit "DI^! 7 ' dažnai
mėgdavo
prisidengti trečiadienį, Rugsėjo 22.
Power vaidina Amerikos laikraš
Kad padoresnės visuomenės svetimtaučio vardu.
čio korespondentą kuriam pasipina
akyse truputi užsimaskuotų, jis
Tačiau grįžkim prie musų romansas Airijoje, ir nuliudęs gryžpateikia "baisius skaitmenis": Lietuvių. Patyrę apie tokį bai ta namon, bet patiria kad lengvai
nuo kapituliacijos, t. y. 1945 sų kaltinimą užsieniečiams, į to romanso negali atsikratyti. An
m. Liepos mėn. iki dabar užsie kurių skaičių ineina ir didelė ne Baxter, kuri vaidina Airę pane
lę svajojančią apie naują gyveni
niečiai nužudę 134 Vokiečius! Lietuvių grupė, musų vietos mą, savo svajonę pasiekia.
Atstovų susirinkime po to jo atstovai užklausė visuose teis Prie jų vaidina eilė kitų gerų ar
pranešimo "ledinė tyla" (taip muose, kiek Lietuvių Lue- tistų.
Vokiečių laikraščiai aprašo su becke ir jo apylinkėse yra nu
KAS platina Dirvą — tas
sidariusį dėl tų Passarge žo baustų už Vokiečių gyventojų
platina
apšvietą.
džių įspūdį). Po to su didžiau nužudymus ar plėšimus. Patir

HIPPODROME

Dadar Laikas Imtis
Visu Smarkumu

Rudeninio Vajaus
Dutch Boy

R

V

A

Maisto Paroda Dar
Baigsis Rugs. 17

U. S. SECURITY
LOAN VAJUS

M
SECURITY
IMI'If .•
/VP*
Prisidėjimui prie visuotinos
kovos su infliacija, Cuyahoga
County Committee kuris dirba
U. S. Security Loan pravedime,
praneša kad jis pilniausia re
mia ir užgiria United States
Treasury Departmento United
States Savings Bond programą
kurio svarbiausias tikslas yra
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo.
The United s States Savings
vajus Cuyahoga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 30.
Pirkite U. S. Security Bonds,
tuo pačiu planu kaip pirkdavote karo metais. Jie neša gerą
pelną ir yra taip saugus kaip
patys dolariai.

"The Cleveland 500"
Statys Tris Veikalus
/

——

Žinoma meno rėmėjų organi
zacija, "The Cleveland 500",
šymet surengia antrą se«oną
perstatymui smagių mUzikalių
veikalų. Numatyta perstatyti
šiuos tris: "Rose Marie", "Any
thing Goes" su Gertrude Niesen
vadovaujamoj rolėje, ir "Great
Waltz". Perstatymai bus Pub
lic Hall, tarp Lapkričio 22 ir
Gruodžio 11.
Pernai metą ta organizacija
darė bandymus, kurie buvo pa
sekmingi, tris veikalus per tris
savaites pamatyti susirinko net
67,000 publikos.
Dabar jau galima užsisakyti
sau tikietus tięms veikalams,
kreipiantis į THE Cleveland
500, Inc., 2025'East 71st St.,
arba The Burrows Ticket Of
fice, 419 Euclid Ave.
KAVA Europoje pirmiausia
pasirodė ir pradėta naudoti
1573 metais. Kava paeina iš
Tolimų Rytu, iš Azijos vande
nų salų. Nors Pietų Amerika,
ypatingai Brazilija, dabar iš! augina veik visą kavą Ameri: kos sunaudojimui, kava ten iš
siplatino iš vieno kavos krūmo,
kurį Prancūzijos karalius Liud| vikas XVI 1720 metais pado! vanojo nuvežti j Vakarų Indi
ja s. Iš ten kavos krūmai peri vežti į Braziliją, ir Brazilija
I liko viena žymiausių^kavos au| ginimo šalių, po apie 200 metų.

Kepimo čampionės Didžiojo Clevelando srityje dabar vėl renkamos
Cleveland Food and Home Show,
kuris eina visu įdomumu Public
Auditorium, nuo Rugsėjo 9 ir • baig
sis 17 d. v
The Cleveland News Homebaker'a
Kontestas, vykdomas sąryšyje su
The East Ohio Gas Company, duo«
da galimybę laimėti pilnai automa*
tišką gasinį pečių kiekvieną dien$
tos dienos pripažintai čampionei ir.
kitoms dalyvėms taipgi suteikiama
piniginės dovanos kasdien.
Šalia talpinamas atvaizdas paro
do Clevelando Angel Food Cake ke
pimo čampionę, Mrs. James Vacik,
4293 East 133rd Street, kuris laiko
rankose tą dovaną laimėjusį pyragą
kuris laimėjo jai naują gasinį pečių.

Bell System Rengia Pla
tų Televizijos Tinklą
Pradedant Rugsėjo 20, television
tinklas pradės veikti vidur-vakarinėse valstijose, kuomet Bell Systent
inžinieriai baigs bandymus ir pra
ves visus sujungimus per Ohio ir
kitas valstijas video patarnavimą.
Tas video tinklas apimą Buffalo,
Cleveland, Toledo, Detroit, Chicago,
Milwaukee, ir St. Louis.
Iki šių metų galo šis vidurvakaMrs. James V neik
rinis tinklas bus sujungtas su ryti
niu tinklu, taip kad programa duo
dama rytuose ęalės eiti per sujung
tas stotis nuo' Atlantiko pakraščio
iki Mississippi upės. Rytinis tink
las apima Boston, New York, Phi
ladelphia, Baltimore, Washington, ir
Richmond.
Kuomet vidurvakarinis ir rytinis
tinklai bus sujungti tarp Clevelan
|
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
do ir Philadelphijos the Bell System
turės išviso apie 5,000 mylių video
HEnderson 9292
kanalų sujungiančių 14 didesniųjų 1 6202 SUPERIOR AVE.
miestų.
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Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS

Ma* Duodam ir lakeičiam Eagle Stamps

ay Go's.

The

BASEMENTE
'Zip-In" Lined!
100% Grynos Vilnos

/

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

BLENDED reiškia kad balta pasilieka balta — kitų spalvų damaišymai buna tikri —
apvedžiojimų spalvos laikosi skaidrios — porčių ir gripdų dažai laikosi ten kur jųs
ju<>s užtepat!

SUSITARIMAI

Gali buti padaryta ilgalaikiam lengvam išsiinokėjimui. NET IKI TRIJŲ METŲ LAIKO

SIENINĖS POPIEROS IŠPARDAVIMAS
Visos likusios musų 1948 metų sieninės
pieros, visos aukštos rūšies, dabar
atiduodamos už nupigintą kainą nuo...

20 iki 33%

sr

LINOLEUM PATIESALAI
Naujų gražių marginių
Didumai, 9x12

5-95

JONAS G.

POLTER

INLAID IR LINOLEUM ATLIEKANOS

Lietuvis

Namų Maliavotojas

Nuo 3 iki 11 ketv. yardų kiekvienas, gaunami daugybėje įvairių spalvų.

U. S. WALLPAPER AND PAINT GO.

6001 Euclid Avenue
ATVEŽA M } NAMUS

HE. 6944

DYKAI PARKING

Popieriuotojas

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.
y

495 East 123rd St.

Telefonas: POtomac 6899

zip'u užsigaubti šį šiltu
pampšalu puikaus styliaus,
grynos vilnos paltą, nes
tik vienas zipper eina nuo
pat viršaus iki apačios!
Šie paltai yrą su nuima
mu gaubtuvu, kuris pilnai
nugula užpakalyje, su pil
nom plačiom rankovėm, iš
apačios tandžiai apiman
čiom rankas. .^Tigrai puokųs
žalios, pilkos, vyno ir rudos
spalvos. Mieros 10 iki 18.
BU

r

Member Federal Deposit Insurance Corp.

LINOLEUM IŠPARDAVIMAS!

Marmuro Išvaizdos Linoleum, Mėlynos,
Raudonos, Pilkos, žalios
/Į Oc
Keturkampis Yarda? ....

Tik trumpa, valandėle ima
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APSAUGOJIMU! IŠ LAUKO JUSU NAMU NUO UŽEINAN
ČIU ŽIEMINIO ORO GADINIMŲ, SU

Blended
Paint!

I

Patirkit Apie Musq
Paranką)
Išsimokė jimo Planet
Basement Coat
Department
^sėdšaaaammaaaB^m
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t> I R TA
savo valdžioje. Rau
PAJIEŠKOJIMAI
ATOMO PASLAP munistus
donieji esą įtemptai tikrinami
įvesta ištikimybės pati Jieškomieji ar apie juos ži
TIES VOGIMO TY seniau
krinimo programa, sako Tru nantieji prašomi atsiliepti į:
man. Truman prižadėjo įrody
CONSULATE GENERAL O*
RINĖJIMAS
LITHUANIA
ti savo rinkimų vajuje kad ko

MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI v
(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai

į

Gatita Daug Įrodymų
kaip Arti Sovietai buPriėję prie Paslap, ties Pačiupimo

MULEIKIS Antanas, 52 metų, TOTILAS Jonas, mirė Liepos
mirė Rugs. 4, Cleveland, O. 18, Waterbury, Conn. Ame
rikoj išgyveno 32 metus.
ŽVIRBLIS, Pvt. George, žuvęs
PASTYK
Ona (KaulynaitytS),
kare Lapk. 17, 1944, sunus
mirė
Liepos
m., New Yorke.
Jurgio žvirblio, No. 2, Holly,
KENTAUSKAS
Juozas, mirė
Mich. Parvežtas palaidoti į
Liepos
m.,
Shenandoah,
Pa.
Detroitą. Pamaldos atsibuvo
KLEIVIENĖ
Emilija,
58
metų,
St. Rita bažnyči#|#, Ru#pj.
mirė Birž. J29, Binghamton,
16, Holly, Mich.
'
1
:
KRAKAITIS Pijus, 55 m., mįt N. Y.
RIMAS Kazys, 18 metų, mirė
rė Rugpj. 10, Mt. Clemens,
Liepos 14, Edwardsville, Pa.
Mich.
KUPINĘ VIČIENĖ Elena, mirė
MIZARAS Juozas, viduramžis,
Liepos m., Nanticoke, Pa.
mirė Rugpjūčio Iš, Detroit, GRYBAUSKAS Ignas, mirė
Mich.
Liepos 23, Luzerne, Pa.
KURPE IKIS Aleksandras, 56 VALUKAS Juozas, seno amž.,
metų, mirė Rugp. 9, Chica
mirė Liepos m., Shenandoah,
go j. (Kvėdarnos par. Skir- Pa.
denų k.) Amęrikoį išgyveno GRISIUS Jonas, mirė Liepos
38 metus.
mėn., Frackville, Pa.
IGNATAVIČIENĖ Mare, mirė M ATAL A VIČIENĖ Ona, seno
Liepos m., Lowell, Mass.
amžiaus, mirė Liepos mėn.,
Mahanoy
City, Pa.
KASINSKAS Aleksandras, mi
DAVIDAVIČIUS
Juozas, mirė
rė Liepos 18, Lowell, Mass.
Liepos
m.,
Gilberton,
Pa.
GRIGALIUNAITĖ Vero n i k a,
SALIŠIENĖ
Marė,
mirė
Liepos
80 metų, mirė Liepos mėn.,
29,
Pittston,
Pa.
Lawrence, Mass.
TUMAVIČIUS Jonai,
Lie BUTKUS Matas, 75 metų, mi
rė Liepos m., Omaha, Nebr.
pos 18, Walpole, Mass.
RAPČINSKIENĖ
Ona. (Kašė
JANCAUSKIENX Ona, mirė 1$
taitė),
mirė
Liepos
21, Nor
Liepos, Maspeeth, N. Y.
wood,
Mass.
JUOZUPAll IENĖ (vardas ne
pažymėta), mirė Liepos 10, VITKAUSKAS Jonas, mirė 22
Liepos, Cambridge, Hass.
Rochester, N. Y.
ADOMAITIENĖ
Veronika, mi
ALEKSANDRAVIČIENĖ Alerė
Liepos
28,
Baltimore,
Md.
sė, mirė Liepos m»> MahaELKAVIČIŪS
Pranas
Dr.,
39
noy City, Pa.
m.,
mirė
Liepos
mėn.,
Nash
GABRILAVIČIUS Turgis, 64
ua, N. H.
m., mirė Liepos 4, BaltirAore,
Md. (Suvalkų rėd. Krosnos GEDMINSKAS Justinas, 59
metų, mirė Liepos m., Rockp.) Amerikoje išgyveno 43
ford, 111.
metus.
POVILAITIENĖ Katarina, 57 LEONAS Antanas, mire Rugp.
mėn., Rochester, N. Y.
metų, mirė Liepos 6, Terre
Haute, Ind. (Vilkaviškio ap. GRIGALIŪNAS Jonas, pusam
žis, mirė Rugp. 11, Chicagoj.
žygių p.)
(Panevėžio ap. Ramygalos p.
KROKIN1KAS J., 56 metų, mi
Kabunų k.) Amerikoj išgy
rė Liepos mėn., Girardville,
veno 25 metus.
Pa. (Krosnos p.)
GENDROLIUS Nikodemas, 67 KVEDERAS Jonas, pusamžis,
mirė Rugp. 2, Chicagoj. (Ši
m., mirė Liepos 3, So. Bos
lalės p. Tauragės ap.) Ame
ton, Mass. (Raseinių ap.)
rikoje išgyveno 40 metų.
SKIEČIUS Kazys, 57 m., mi
rė Liepos 5, Sebastopol, Pa.
(Marijampolės ap.)
Nauji Vaistai nuo Krau
GRUŽAS Jonas, 47 m., mirė
Birž. 27, Mahanoy City, Pa.
jo Spaudimo
AMBRUTIS Jurgis, 69 metų,
mirė Liepos 1, Mahanoy Gi
Washingtone, kur įvyko Naft*

P a

*

j .

. -

AMALAVIČIUS Andrius, mirė
Liepos m., Philadelphia, Pa.
MACIJAUSKIENĖ Kastancija,
mirė Liepos m., Shenandoah,
Pa. Gimus Mahanoy City,
PaMARKŪNAS Pranas, mire Lie
pos m., Mahanoy City, Pa.
NOTRIMAS Mykolas, 73 metų,
mirė Liepos 27, South Bos
ton, Mass. (Kruopių par.)
Amerikoj išgyveno 45 m.

Nori pagražinti savo
namus? Šauk—

K. ŠTAUPAS

Namų Dekoravimas .
musų specialybe.^

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 8794.
' Cleveland, Ohio

Pilnai Padengta Apdrauda.

"

:

i

FM-AM RADIO-AUTOMATIC PHONOGRAPH
plus MAGIC MIRROR TELEVISION
complete heme enterteinnent in one smartly beautiful console
Compare with Values up to $800

MODEL 8C11, Only

CONVENIENT
MONTHLY

TERMS

$54950

Federal Excise Tax Sl.OO

i 'ius Installation

Lietuvoje

Cleveland 3

vyras

nj5kiu

k

A|vtaug

apsk

Joseph Kemereit,
<21a) Muenster i Westf.
Admiral Spee str. 14
British Zone. Germany.

PRANESKIT
Savo Antrašb Permainą
Kuomet rengiatės persikelti
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes
. paštas nesiūs jums Dirvos {
naują vietą jeigu neprimokėsit. Parašykit mums ui
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. —

Dirva Cleveland 3. O.

PINIGAI IR
MOKSLAS
Dabar jųs gausit gerą algą U. 5.
Armijoj ir U. S. Oro Jėgose. Ir
jei norit, jųs galit sutaupyti kuo
ne visą gaunamą algą, nes jumB
nieko nekaštuoja maistas, rūbai,
patalpos ir kitokios pragyvenimo
reikmenys.
Ir tuo pačiu kartu jųs galite
imti korespondencinius k u r s u s ,
arba lankyti klases palaikomoje
Ginkluotų Jėgų Mokslinimo Pro
gramoje. Jųs galit studijuoti bent
kurią mokslo Saką, pradedant su
elementariu Angliškos kalbos mo
kymusi ir baigiant kolegijų kur
sais.
Jei esat baigę aukštesnę moky
klą, jųs galite lankyti Armijos
Technišką Mokyklą, arba Oro Jė
gų Specialę Mokyklą įstoję trijų
*

Room 109, Old P. O. Bldg.

metų tarnybai... ir jųs galit pasi
rinkti mokyklą pirm įstojimo tar
nybon! Jųs išmokstat naudingą
specialybę ar amatą, kas suteikia
jums galimybes geresnį darbą pa
siekti esant tarnyboje.
j. Be atidėliojimo',sužinokite dau
giau apie tai jums artimiausioje
Rekrutavimo Stotyje!

U. S. ARMY AND U. S. AIR FORCE
RECRUITING SERVICE

CAREERS WITH Ą fl/iTURĖ

If. S. Army and
U. S. Air Force
Cleveland 14, Ohio
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Smagi Lietuviška. Užeiga
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10626 St. Clair Avenue

|

I
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ
gILTI VALGIAI
|
E
Geras Patarnavimas
B
5
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
E
| A. ir A. Kazakevičius — savininkai
W) ą
,<Mmmiimii!miiimiiimimif!iiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiit!i!UiiNii3Eimiifciiiiii!iii»
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Jakubs Funeral Home

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviu Direktorg)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį,
ar parduoti kokius daiktus
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje.
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki
pietų trečiadieniais.
UTah 1-4515

"Wawiczin", ir

Lduard Joraschka, gyv., gal Nau*J
gatuck.
Flederis Augustas, iš Šakitj m.
Prank - Piotrovič, Mishalina, vyras
Piotrovič, Josefa, gimęs Baisoga
loje ir vaikai Antosė, Zofija, Vla
das, gyv. Philadelphijoje.
jideikaitė - Variakojienė, Stanislas
va, iš Kuršėnų vai., Šiaulių ap.
jlemža Stepas, iš Vabalninko vai.,
Biržų ap., gyv. Moltevideo, Uru
guay.
Gtraužas Vladas, iš Kauno.
Grigaliunaitė Marija, iš Baniškių
km., Rumšiškių vai., Kauno ap.
Gudaitis Juozas ir Pfranas, iš Skirs
nemunės m., Jurbarko vai.
Izokienė - Amontaitė Marija ir bro
lis Amontas Leopoldas, iš Juškakaimio km., Slavikų vai., Šakių a.
Jakutis Jonas ir sesuo Onutė, vaikai
Jono, gimę ir augę Chicagoje.
Jankauskaitė, i& Krekenavos.

Skelbimai Dirvoje

Namų' Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE

Į
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^MiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiuHUMnr

I. J. SAMAS. JEWELER

f

Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę

=

7007 Superior Ave.

Aflamavičiutė - Bilinienė ar , Biliū

nienė Stanislava, iš Panevėžio..
Pro-sovietiška politika
Apaškevičius (Povilas, sunus vjĮoKongreso komisija turinėjan- State Departmente
ti komunistų šnipų veikimą ir
A. A. Berle, buvęs State De- voAdaškevičiute - Baltrušaitienė Emi
paslaptingą raudonųjų vadų su partmento pa-sekretorius nuo lija. gyv. Šakių ir Vilkaviškio ap.
pintą pasalingą tinklą Ameri 1938 iki 1944, paskelbė viešai Adamaitienė - Arbašauskaitė Uršu
kai smogti, įgavo daugybę do kad 1944 metais State Depart lė, iš Alvito vai., Vilkaviškio ap.
mente tarp aukštųjų valdinin Aluzienė Teklė, duktė šedaitės, pra
kumentų iš įvairių šaltinių.
Liudymus apie sovietų šni kų įvyko griežtas skilimas dėl šo atsiliepti gimines kilusius is
pus, pačius Amerikiečius ir ki nusistatymo link Rusijos. Jis Liolelių km., Kelmės vai., Rasei
nių ap.
tų tautybių slaptai veikiančius ir kiti laikėsi už griežtą politi Amontas Leopoldas ir sesup Marija
agentus < Amerikoje patiekė liu ką su Rusija, kitas pa-sekreto Izokienė, iš Juškalaimio km., Sla
dininkai pačios komisijos ap rius, Acheson, norėjo kad su vikų vai., šakių ap.
klausinėjimuose, kiti liudymai Maskva butų elgiamasi švelniai Anholz - Kelertaitė Augusts ir bro
gauti iš suimtų depo'rtavimui ir draugiškai. Už sako griež liai Karolis ir Martynas Kelertas,
ne-piliečių komunistų; dar ki tumą .prieš Maskvą Berle net iš Marijampolės ap.
Arbašauskaitė - Adomaitienė Uršu
*
ti liudymai surinkta iš Kongre neteko savo vietos.
lė, iš Alvito vai., Vilkaviškio ap.
Berle daugiau nušvietė stovį Armanavičius Rapolas, ifi Stakliškių
so tyrinėjimų komunistų įsiver
Alger Hiss, kuris buvo įvar vai., Alytaus ap.
žimo į darbo unijas.
Bolševikų ir raudonųjų šali dintas Maskvos agentu aukštų Auguščiutės Magdė ir Mare, iš Reninkų gaudymas plinta ir plin jų Washingtono valdininkų tar meikių km., Kaupiškių vai., Vil
ta. Kiekvienas kiek svarbesnis pe sovietų reikalus vesti ir ko kaviškio ap.
Aukštakalnis, iš šiauliškių km., Kle
gaivalas surašytas ir gali buti munizmą skleisti.
biškio vai., Marijampolės ap.
pašauktas tardymams.
W. Chambers, buvęs komu Babravičius Jonas, ii Valkininkų vl.,
Komunistų veiklos tyrinėji nistas, paskiau atsimetęs nuo Pamerkiu km.
mas atsiliepė ir į prezidento sovietų tarnybos, įvardino Hiss Bagdonas - Bagdonavičius Juozas ir
Jurgis ir sesuo Mary Brazauskie
kandidatus.
kaip sovietų agentą.
Iškeltas ir-kitas svarbus ko nė - Bagdonavičiūtė, gyv. Shenan
Republikonų kandidatas De?
doah, Pa.
wey prižadėjo išvalyti komu munistų vadas, J. Peters, ku Baisienė - Jankevičiūtė Natalija, iš
nistus iš Washingtono, kaip tik ris vadinosi ir Stevens, bet iš- Šaukėnų vai., Šiaulių ap., duktė
tikro pasirodė esąs Goldberger, Julijono.
jis bus išrinktas prezidentu.
Prez. Truman atsiliepė jog Žydas iš Vengrijos, atvykęs į Baltrušaitienė - Adaškevičiute Emi
Dewey nori išvalyti tik Demo Ameriką 1924 metais ir čia va lija., gyv. Šakių ar Vilkaviškio ap.
Baranauskas Mikas, iš Rumšiškių
kratus iš Washingtono. Tru dovavęs komunistus paruoši vai., Kauno, ap., išvyką Brazili
man net išvadino "melagyste" mui prie revoliucijos ir pagro jon.
visų jam daromus priekaištus bimo Amerikos valdžios į rau Bladžiunas, W alteris Jonas, iš Pum
pėnų m., Panevėžio ap.
kad jis prilaiko ir užslepia ko donųjų rankas.

cionalės Chemikalų Draugijos
suvažiavimas, keturi chemikai
padarė pranešimą apie jų per
klaidingą chemikalų sumaišy
mą netikėtą atradimą naujo
vaisto kuris gali buti naudin
gas kovai »u aukštu kraujo
spaudimu.
Tas vaistas ėkr neturi var
do, ir bandymai daryti tik ant
gyvūnų, bet parodė kad jo la
šai įleisti į kraują tuoj sudaro
kraujo spaudimo sumažėjimą,
ir tas tęsiasi per kelias valan
das.
w
Tikrą to vaisto vertę z*]10;
nių gydyme sako tur§» iitirti
klinikos.

W. DEBESIS PAINTING CO.

7526 Star Avenue

41 West 82nd Street
munistų šnipijados tyrinėjimas,
New York 24, N. Y.
yra tik "raudona silkė".
Tai Truman ir vėl rimtai iš
sišoko, kaip visada. Jam daly
kai paaiški tik po to kai jis ką Acavičius - Acus Feliksas, iš Aly
taus ap., ,gyv. Wilkes Barre, Pa.
kenksmingo padaro.

Brazauskas Juozas, pusbrolis Edu Jankausko Mykolo, aunaus Benad$'
įpėdiniai, kilę iš Trečionių km*,
ardo Brazausko.
Stakliškių vai., Alytaus ap.
4 v
Brundzaitė - Karpovienč #vif$a, 'M
Jankevičiūtės, Julija ir
NatalijĮ|4
Marijampolės.
(Markevičienė ir Baisienė) dukte
Bubelis, iš Šiaulių ap.
rys Julijono ir Elžbietos MarcinK
Bubulas, broliai, gyv. Nemakščiuo
kevičiutės, iš Šaukėnų vai., Šiau
se, Raseinių ap.
lių ap.
Budrevičius Ignotas ir JuoMM, liš
Jankienė, gyv. PiftUzgailių km., Šau
Veiverių, Marijampolės ap
kėnų vai.
Budrevičius Jonas, sun. Prano, iš
Vilkaviškio ap., gyveno Detroite. Jasaitis Ciprijonas, Jonas, Kajeto
nas ir Vincas, iš Varnionių km.,
Butanavičius Stasys.
Šiaulėnų vai., Šiaulių ap.
Butvilienė, našlė Stasio Butrilos.
Čekaitis Jonas ir Vincas, iš Kazi%» Jackevičiūtė Pranė, iš Ūdrijos Vjftl.,
Alytaus ap.
Rudos vai., Marijampolės ap.
Jenke Hermann ir šeima, gyv. New
Čepšys Mykolas.
Yorke.
Danaitis Stasys ir Danaitytė Ona*
iš Veliuonos^ vai., Kauno ap., pra Jončas Vincai, BOfflia Vinco. $6vas
buvo ii $tirbai<iii| ton., Tauragės
šo atsiliepti jos pusseseres.
ap.
Dovydaitis Antanas, iš Puodiškių
km., Žaliosios vai., Vilkaviškio a., Kliučinskas Juozas.
sunus ir dukterys Anelė, Elena ir
Ona.
JIEŠKOMI: Augustas, Jonas
Dromantas Jonas, iš Rietavo vai., ir Augustė Kemeraitis, iš Ma
Telšių ap.
rijampolės apsk. Jieško sunus
7eitauske - Joraschka Frieda, gim. Martyno Kemereičio, iš Vaipo-

©reta Ezella Theatre S

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- £
rodėlių ir visokiu graždaikčių, už nupigintą kainą.
|

COMPARE .THI NUMBER OF TUBES!
TELEVISION- 25 tubes. 3 rectifiers, t
selenium rectifier I picture tube (10")
RADIO-PHONOGRAPH 1 tubes. I rectifof

LASNIK CAFE

PERKO Electrical Appliances
9213 UNION AVENUE

ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL.į EBEČIADIENIAIS IKI 1 VAI*. ©IENOf

Telefonas Abiejose Krautuvese Diamond 0025

Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga

'

All the human interest and original fidelty of today's sports events, today's
entertainment features, today's history in the making . . . brought into your
home by Admiral Magic Mirror Television! The 10" direct-view picture
tube brings you an image that is always brilliant, always sharp. In the same
compact walnut credenza console you have the added thrill of the new
Admiral FM-AM Radio-Automatic Phonograph . . . hidden tone beauty
revealed in even your oldest records by the new electronic principle of
Miracle Tone Arm • . . your favorite AM and FM network radio prograjtps
on Admiral's crystal clear static-free ratio-detector FM.

34M EAST «RD STREET

ENdicott 1763

6824 SUPERIOR AVI
(šalia Dirvos Redakcijos)
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai

P J KERSIS
1

Į

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

|

OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

|

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreipkites Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.

ENdicott 4486—Atdara vakarais

Iškilmingas Katedros
Pašventinimas
Clevelando R.-K. švento Jo
no atnaujinta katedra vidurmiestyje tapo iškilmingai pa
šventinta bendroje aštuonių
dienų programoje, pirmadienį
Rugsėjo 6 rytą, ceremonijoms
vadovaujant pačiam šios dioce.zijos Vyskupui Hoban.
Iki naujasis pastatas hebuvo
pašventintas ir pateptas vys
kupo specialiu ritualu, į kated
rą paprasta publika nebuvo įlei
sta. Paskui, duris atidarius, į
vidų susigrudo pusantro tūks
tančio šiaip žmonių. Kitus pen
kis šimtus sudarė bažnyčios di
džiūnai ir pakviesti svečiai.
Per visą 8 dienų iškilmių lai
kotarpį katedrą ir jos kitus pa
status aplankė virš 23,000 žingeiduolių.
Į ceremonijas buvo atvykę
42 aukštieji bažnyčios dignitarai iš įvairių šalies dalių, tarp
jų Popiečiaus delegatas iš Washingtono, Arkiv. Cicognani, 4
kiti arkivyskupai, 32 vyspukai
ir keturi abbotai. Prie jų bu
vo šimtai kunigų, vienuolių.
Katedros šventinimo apeigas
prie didžiojo altoriaus atliko
Vvslc. Hoban, o prie kitų alto
rių keturi kiti vyskupai kurie
pirmiau Clevelande kunicravo ir
kurie iš čia buvo paskirti vys
kupais i kitas diocezijas.

6820 SUPERIOR AVE.

WILLIAM E. MINSHALL, JR.
'

By ALFRED BILMANIS
Latvian

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

Padėkit Jiems Atva
žiuoti į Clevelandą!

MIRIMAI

the USA

(In Memory of the Injustices done
to

STATE REPRESENTATIVE
Practicing Attorney

Minister in
the

(Continued

Baltic

Nations)

from last issue)

Of the innumerable folk songs
and legends of the Baltic one tale
is of outstanding interest: the tale
„of the World Flood, with many var
iants concerning sunken castles, in
habited by princes and princesses,
richly clad «nd tdIShwd'with gold
and jewels,'

Seeing that the Baltic region it
self does not have the precious met
als of gold and silver and is not
especially subject to catastrophic
Daug Lietuvių tremtinių ga
floods, the hypothesis becomes per
les atvažiuoti į Ameriką, ypa
missible that the Baltic peoples of
tingai galėtume daug jų atsi
some unrecorded age may have ac
kviesti į Clevelandą, jeigu visi
tually fled from some such disas
šios kolonijos Lietuviai kurie
trous deluge, wandering northwards,
turi savo namuose atliekamus
until they finally found safe haven
in their present homelands. Thus,
kambarius pasižadėtų priimti
if there be a factual foundation to
po du ar daugiau nelaimingų
this so persistent flood legend of
musų brolių ir seserų į savo PADĖKA
Baltic folklore, the Baits were cer
namus, iki jie paskiau patys
šiuomi noriu nuoširdžiai pa tainly among the displaced peoples
susiras sau pastovias gyvenimo dėkoti dar sekantiems asme of antiquity.
nims sąryšyje su mano vyro, Today, once more, through a sim
vietas ir darbus.
a.
a. Jono Vilčinsko laidotuvė ilar cruel quirk of history, hun
Reikia duoti pažadėjimą pri
mis:
A. M. Praškevičiams, M. dreds of thousands of their descen
imti šeimas, vedusias poras su
Spudytei, A. Anderson, B. An dants find themselves fleeing into
vaikais, pavienius vyrus ir pa drews, I. J. Šamui, L. Vilčin- exile from the oppressive tyranny
vienes merginas.
skaitei,
parodžiusiems
man of atheist Bolshevism, that modern
Kartu reikia pasiklausinėti užuojautos bei materialiai pa menace in every way comparable to
ir apie darbus: kas. sutiks pri rėmusiems. Ačiu Wilkelis Fu the Biblical plagues or to the Del
imti juos dirbti kada jie atva neral Home, padėjusiems lai uge itself.
metu ir parodant tiek Seized with a despair that has
žiuos. Jie atvažiavę ras sau ir dotuviųdaug rūpestingumo ir nuošir overwhelmed such great numbers of
kitus darbus, tiktai pradžiai dumo.
J. Vilčinskienė. other "displaced" peoples of Europe,
reikia padaryti tam tikrą pa
they would now gladly leave the
žadėjimą
kad
duosit
jiems
ap
Old
Continent behind them alto
Oro Lenktynės Baigėsi
gether, could they but hope for a
sigyventi kambarį ir prižadėsit PADĖKA
šiuomi reiškiame Širdingiau peaceful haven elsewhere.
pagelbėti surasti darbą.
sią padėką visiems musų prie- Returning to their prototypes of
Per tris dienas, Rugs. 4, 5 ir
Tuo reikalu reikia išpildyti teliams liūdnoje musų valando
6, atsibuvo Nacionalės Oro len blankas. Ateikit į Dirvos ofi je, mirus mano mylimam vyrui, lore, we shall remark that the an
cient Baits brought with them, in
ktynės, metinis įvykis Ameri są, tas blankas išpildysime, o Tamošiui čebatarauskui. Pir the first place, their very old re
miausia dėkoju Wilkelis Fune ligion, evolved in their original dwel
koje. Buvo įvairių oro demon jųs pasirašysit.
stracijų, dalyvavo įvairių rū
Pa dėk i m šiuo lengvu budu ral Home, už prielankų patar ling-place, and preserved through
šių militariški ir privatiniai atidaryti musų tremtiniams du navimą; visiems trims kuni out their ' unrecorded cross-country
gams, Vilkutaičiui, Petreikiui treek to the Baltic strand. Togeth
lėktuvai. Svarbiausią lenktynę ris į Ameriką.
ir svečiui kunigui, už šv. mi er with this religion, which is strong
už Thompson Trophy dovaną,
Jeigu mes dabar nepagelbė- šių atlaikymą, Kun. Ivanaus ly reminiscent of the old Avian sun
su $16,500 piniginiu atlygini sim jiems, tai tą DP Įleidimo kui už atsilankymą šermenyse myth and cosmogony, they brought
mu, laimėjo lakūnas Anson L. skaičių užpildys kitų tautų iš- ir palydėjimą j kapines.
with them their language, customs,
Ačiu už prisiuntimą gėlių, už folklore, ornamentation (which in
Johnson, • iš Miami Springs, vietintieji, o mūsiškiai ir liks
šv. Mišioms, ir ypa cluding the swastika, strange as it
Fla., skrisdamas virš 383 my vargti, arba grįžti i sovietų na aukojimą
tingai ačiu grabnešiams už jų seems, is very similar to that of an
lių į valandą greitumu.
gus.
sunkų pasitarnavimą.
cient Troy)', tools and crafts. They
Buvo ir kitokių lenktynių su
Ačiu Dr. Vinco Kudirkos Dr- also brought with them their meth
jos valdybai ir nariams už at ods of agriculture, as well as cer
įvairiomis dovanomis.
ŠAL«S SĖRININKŲ
liktą draugijos vatdu užduotį, tain useful plants, like turnips, flax,
Buvo į Clevelandą atskridęs SUSIRINKIMAS
ir didžiausias pasaulyje lėktu
Lietuvių Salės Bendrovei val fir pagaliau ačiu visiems kas clover, and hemp, also medical plants
ik kuo prisidėjo: už atsilanky
vas, naujai išstatytas kariškas dyba šaukia specialį salės šėri- mą šermenyse, bažnyčioje ir and domestic animals and fowls. It
was they who introduced the scythe
bomberis B-36, kurio bombų ninkų susirinkimą pirmadienio palydėjimą j kapines.
into Europe.
sukrovimo dalyje gali įtilpti vakare, Rugsėjo 13, nuo 8 vai.
Ilsėkis, Tamošėli, šios šalies
As reflected in their folklore, the
keturi dideli prekiniai vagonai.
Yra svarbių dalykų aptari šaltoje žemelėje amžinai. Gal Baits also preserved their socialTas milžinas lėktuvas yra j mui, visi šėrininkai prašomi at neužilgo ant tavo kapo žolelė administrative organization. Settling
163 pėdų ilgio, sparnų plotis ] silankyti. Susirinkimą* atsibus pražydės, o mes laistysime sa in their present homeland, they were
vo ašaromis.
able to develop freely their original
230 pėdų ir jo uodega iškeltai apatinėje dalėje.
Valdyba.
Mes liekame nuliudę,
clan and tribal system, which was
46 pėdas į orą — kaip keturių!
Žmona, čebatarauskienė, characterized by All outspoken ances
aukštų namas. Jis gali paimti I SAUSRA BAIGĖSI
duktė ir sunus.
tor-worship.
21.116 galionų gasolino, turi 6
Per tris praėjusias savaites
In Baltic folklore has been pre
inčinus, ir gali nešti 30^,000 Clevelande siautė sausra. Vie VIEŠNIOS CLEVELANDE
served the, prototype of pre-historical
svarų krovinių.
Clevelande lankėsi viešnios iš social organization of the white
na tų savaičių, viduriniu buvo
Jau dabar sudaryta sutartis nepaprastai karšta.
Brooklyn, N. Y., ponia Ambra- lace, just at the Latvian-Lithuan
ian tongue remains the key language
rengti Oro " Lenktynes Cleve
Sausra baigėsi pirmadienį su ziejienė, žinovo veikėjo Juozo of the AriaYt group.
lande 1949 metais.'
mažu lietum, o antradienį pa Ambraziejaus žmona, su duk- Uncramped for space in their new
teria Genovaite. Jos čia viešė ly found abode, the Baits seem tp
lijo visai smarkiai.
hoof".
jo pas Vincą ir Tillie česną. "have enjoyed a great measure of
R KO KEITH'S 105TH
Jodvi buvo nuvažiavusios ir freedom. The British court geogra
AUTO DRIVERS'
THEATRE
į Detroitą pasisvečiuoti pas p. pher of King Alfred the Great, WulfLICENSE
stan, who personally visited the Bal
šiame teatre matysite:
Dirvoje iki šio mėnesio galo Ambrose ir pamatyti Detroitą. tic region and named it Whitland (the
Sept. 8 iki 11: "Walls, of Je gausite progą išsiimti sau Auto
Kita viešnia iš Brooklyno bu exact translation of Baltija, for bait
richo".
vo
mokytoja Stella čereškaitė, signifies "white"), has left us testi
Drivers' permitus. Visi auto

Sept. 12 iki 14: "Sword of mobilių važinėtojai tuos permi
the Avenger", ir "Thunder- tus privalo išsiimti iki Spalių
IftSINT JOMOJA KAMBARTS 1 dienos. Nuo tos dienos, ne
Lietuviu šuimoie. kamfiaris turintiems permito reikės lai
vienam vyrui, blaivam ir dir kyti naujus egzaminus.
bančiam.
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KAS platina Dirvą — tas
1' 540 Olenville Avenue
Hatina apšvieta.
Telef. PO 9590

Susitik savo senus draugus
"BILL" GREEN
pas

VIC'S OASIS

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

MULEIKIS Antanas,
metų,
nuo 6305 Utica avenue, mirė
Rugsėjo 4, palaidotas Kalvari
jos Kapinėse Rugs. 8; pamal
dos atsibuvo Šv. Jurgio bažny
čioje.
r
Liko žmona, Petronėle, vie
na duktė, Evelyn.
Jo laidojime pasitarnavo' Jakubs Funeral Home.

kuri čia aplankė savo paž j šta
mą mokytoją Frances Ambrose
ir pasinaudojo proga apžiūrėti
Clevelandą. P-lė čerečkaitė at
vyko čia iš Maine valstijos,' ir
buvo nuvykus į Cincinnati, O.,
aplankyti savo seserį.

OHltf'S BIGGEST WEDDING DRAWS 15,000 GUESTS

mony of the local mode of life. Ac
cording to him, the land of these
Baits, whom following the example
of Tacitus, he still calls "Aestii",
was comprised of numerous castles,
pilis (cfr. Greek polis), in each of
which a king resided. This was
probably the chief or ruler of the
clan, for it should be noted that in
the old Latvian language, the mas
ter or owner of the manor was the
"kungs", word very similar to the
Scandinavian "Konung" (king).
The Baits constituting a suigeneris
microcosm, on the confines of the
then collossal macrocosm of the an
cient classical world, were first "dis
covered" on behalf of the latter by
Phoenician, Phrygian, and Etruscan
sea traders, who, in search of that
precious commodity, amber, found
them living in happy oblivion, apart
from the great centers of Mediter
ranean civilization. Later came the
Scandinavian Viking warrior-trad
ers, the "Guersk" or "Greek-mer
chants", journeying down the Duna,
tKe "Austrvaegr", to Byzantium,
following the navigable rivers.
Later still came the North-Ger
man Hanseatics, ostensibly bring
ing light and culture, actually only
ą rapacious lust for. conquest and
oppression.
A traditionally religious people,
the ancient Baits appear to have
taken readily to Christianity.
Eventually, in the first and sec
ond decades of the thirteenth cen
tury, on the territories of the an
cient Latvian and Estonian tribal
kingdoms, the Livonian principality
of the Holy Roman Empire was es
tablished, dedicated to the Holy Vir
gin as Terra Matris, while in Old
Prussia, the Terra Petri, the Teu
tonic Knights became the rulers.
The Emperor Frederick II the Hohenstauffen, in 1224, granted the
converted Baits citizenship and all
rights and freedoms of the citizens
of the Holy Roman Empire.
Meanwhile the Lithuanian kings,
Mindaugas, Vitenis, Gediminas, his
sons, Keistutis and Algirdas, and
grandsons: Jagaila and Vytautas
succeeded in setting up a great
Lithuanian Empire, in which various
White Ruthene and Ukrainian prin
cipalities coalesced under the pro
tective overlordship of the Lithuan
ian kings, against the rising menace
of the Tartars. But soon the Ger
man Drang nach Osten became more
pressing.
(To be continued)

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

JONAS G.

POLTER
Lie tu vis

Namų Maliavotojas
Fopieriuotojas
Apkainavimag ar patari
mas reikale jusų namo
pagrasinimo suteikiama
nemokamai.

495 East 123rd St.
Telefonas: POtomac 6899

Muzikos Pamokos Jaunimui
MUSICAL INSTRUCTION

OHIO VALSTIJA per metą
Also Orchestra available for dances, ueddings, etc.
iki Liepos 1 iš degtinės padarė
gryno pelno virš $15,000,000.
HE 2996 or
HE 9494
Tas parodo kad per tuos 12
mėnesių Ohio piliečiai išgėrė
žymiai daugiau degtinės, nes <uiiiniii!iiiiHiiiiimimi:!ii*iiiHiiiuiiiimiiiiiiiiMiiimiiKiiii<iiiii!iitiiiiiiiiiiiiiim'£
pernai pelno buvo gauta tiktai
$6,750,000.

Call EDDIE. PLATT

Wilkelis Funeral Home
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PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS

I
i

-HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

V
6202 SUPERIOR AVE.
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One of the biggest weddings in Ohio this year will be tiiat of
Miss Helen Schuh and Hugo K. Fobell, of Cleveland, who will be
married Saturday evening, September 11, at the GCtli annual Cleve
land Food and Home Show in Cleveland Public Auditorium befors
an audience of 15,000 guests.
The Food S'iov/ wedding has been a traditional event in Cleve
land for twenty-four years. Miss Schvh, this year's '.ride, is em
ployed in the packing department of the Thompson Product:? Co.,
and Mr. Fobell, the groom, is a well known home builder o£ Cleve
land.
The above picture shows th-3 happy bride and groom with Wal
ter W. Knight, manager c2 t" - " c'r~d Tccd iihow, ©a
e:r••n-JinR his con«r£lulr.t>'

How to Help the
Displaced Person
Come to America
BEFORE any displaced person or
D. P. family can come to the Unit
ed States, assurance must be given
that a home and job are available
immediately upon arrival here. Home
and job opportunities must be as
sured. Job opportunities must be
within reasonable proximity to hous
ing opportunities.
The present displaced persons law
makes provision for the entry of the
following people to this country:
205,000 D. P.'s who have register
ed in Germany, Austria, and Italy'
prior to December 22, 1945. ,,They
may come in the following catego
ries over a two year period.
At least 40 percent must come
from Lithuania, Estonia, Latvia, or
Poland, east of the Kurion Line, —
Ukraine.
At least SO percent must have an
agricultural background or be will
ing to work as farmers once they
have arrived in this country.
2000 must be Czech or Slovak re
fugees who fled from the present
Czechoslovakian government.
3000 m»st be orphans under the
age of 16 years.
Priority is given to relatives, farm
workers, domestic help, construction,
clothing, and garment workers, and
persons possessing special education
al, scientific, technological or profes
sional qualifications.
Transportation expenses of D. P.
coming to U. S. A. from the camp
to the shores of America will be
paid by International Refugee Or
ganization (I R O).
After their arrival to U. S. port,
further inland transportation has to
be paid by relative or friend.
Our office in due time will com
municate about the time of arrival
and cost of transportation.
According to the law "eligible dis
placed person" means a displaced
person as define — One who on or
after Sept. 1, 1939, and on or before
Jan. 1, 1918, was in Italy or the
American sector, the British sector,
or the French sector of either Ber
lin or Vienna or the American zone,
the British zone, or the French zone
of either Germany or Austria.
This law does not apply Id dis

Tčmykit

on CLARINET and SAXOPHONE
POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL

THE EAST OHIO Gas Co.
gavo Federalės komisijos užgyrimą tiesti $3,200,000 vertės
paipų projektą, gavimui dau .
giau naturalio gaso iš Texas, 1
aprupinimui gasu neriboto kie ;
kio Ohio gaso naudotojų.

PHONE: ENdicott 4486

CLEVELAND 3, OHIO

THE PROBLEM OF THE BALTIC IN
HISTORICAL PERSPECTIVE

Greetings and Best Wishes

CANDIDATE FOR

BS4

HEnderson 9292 =

placed persons who have alread mi
grated to England, Canada, Austrialia, South America, Sweden, Den
mark or other countries.
No displaced person will be per
mitted to come to U. S. A., unless
they have special invitation. Even
if you have sent aj affidavit, you
must fill out a form by which you
guarantee a job and a place to live.
We will send our invitation to re
spective person or family, if you
will fill out our blanks. Forms may
be obtained-at the United Lithuan
ian Relief Fund of, America. All
the forms must be filled out and
returned immediately to the Ijnited
Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc., 105 Grand St., Brooklyn
11, New York. Telephone: EVer1
green 7-1422 and 1423.
Please, do everything you possi
bly can in securing homes and find
ing suitable jobs for these unfor
tunate people.

f

PARDUODAME
Ūkės Produktus

Tomatėa, Saldus Kornai,
Grietinė, Lietuviški Sū
riai. Tomatėms atsivežkit
savo kašes.
Vėliau turėsim žieminių
bulvių pardavimui
PR. ir ROZALIJA SANK ALAI
Chesterland, Ohio
Tarp May field ir Chardon Rd.
ant Caves Road.
(37)

ŽMONĖS IS VISŲ
PASAULIO
KRAŠTU

atvyko ir apsigyveno Cleve
lande, taupė ir dėjo pinigus
į Society for Savings Bank,
ir tėmijo kaip jie Mfino
jiems nuošimčius.

Public Square
Tai Žmonių Bankas ant
įsteigta 1849

Gatavai Jusų Pasirinkimui

Naujų Rudeninių Stilių
Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS

Naujausių pavidalų ir spalvų. Kainos po $J.45 ir J.00
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ '
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi

Vyrams ir Vaikinams KELNES
• DYKAI!

Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkinio, if
Čia Išlceisime Jusų Stamp Books.
"

THE KRAMER & REICH (0.
• 7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

j

