MUSU
CVISUOMENĖJE
BALFas ragina steigti
vajaus komitetus
BALFo centro valdyba išlei
do paraginimą plačiau vykdyti
BALFo piniginį vajų.
Nurodo, kad BALFo skyrių
valdybos su kitomis vietos or
ganizacijomis sudarytų koloni
jose bendrus piniginio vająjįs
komitetus.
Kiekvienoje vietoje vajaus
komitetas turės- bųti kaip ir
vyriausias vajaus v y k d y m o
štabas toje kolonijoje. Siūlo,
kad tie komitetai vajų pradėtu
kokiomis nors iškilmėmis ar iš
kilmingomis vakarienėmis, ku
riose dalyvauti pakviestų žy
mius vietos asmenis.
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Rusai sustiprino Berlynu blokada

Year)

Amerika turi buti Galinga!

US LĖKTUVAI SKRAIDYKJfAREIŠKĖ
Trumąnas pritaria
GEN. CLAY 1
Vakarų Europoi
Berlynas. — Rusai įvedė litarinis gut>ematorius Vo
Sąjungai
naujus trafiko suvaržymus kietijai gen. Clay pareiškė,

Imsis Persvarstyti TaftHartley [statymą

Gavę Prez. Trumano priža
dą prieš rinkimus, kad likęs
prezidentu jis atšauks TaftBerlyne, kad iš sovietų zo "Lėktuvai nesiliaus skridę'
USA., Britanijos ir kitu nos nepatektų jokių reik ir kad rusams kris atsako
Hartley darbo įstatymą, unijų
vadai dabar visomis pusėmis
menų į užblokuotą vakarų mybė, jeigu pasidarys ko
rengiasi
griebtis savo vajaus,
Berlyną.
kių nuostolių lėktuvams ar
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Trumano
prižadas butų iš
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apstatyO so
pildytas.
Kadangi
j Kongresą
Sovietai skelbia, esą dau
pateko
daugiau
Demokratų,
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čių policija, su pačių rusų gybė "svetimų" lėktuvų ne
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darbo
įs
gos bųtų -per vietos rad.jo
ezervais laikomais užpa- legaliai skraido virš jų te
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T
gllvi
tatymą pakeisti, unijų vadai,
programosR ir per spaudą mfor- lHl - . v ™-' allQ :„ 4
ritorijos, kas verčią juos
ypač komunistai ir jų įtakoje
Joki<
maist0
8r
kitu
ko
imtis
griežtesnių
priemonių
muoti apie vajaus tikslus, jo j skirtos" Bntaniios fieWraar-', •'
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esantis nenurims iki tas nebus
užkirsti tam kelius.
eigą, skelbti aukotojų P«var,„ t . r / . m ' r
reikmenų
neperleidžial kių
šalas Montgomery
padaryta.
ma pravežti be sovietų vir- Iš vakarų Berlyno pradė
des ir tt.
81-mas Kongresas susirinks
Tas planas amms ir Siau- gininkų leidimo, ir tų leidi- ta išvežti grįžtančiais lėk Šią savaitę visoje šalyje atsibuna formalus armijos paradai
Parengimu ir pramogų komi
tuvais j Britų ir Amerikos sąryšyje su 30 metų I pasaulinio karo pabaigos sukaktuvė sausio pradžioje 1949 m., uni
sijos uždavinys bųtų organi res Atlanto Sąjunga^ i_ ku- mu neduodama,
mis. šiomis sukaktuvėmis pagerbiami žuvusieji Amerikos
jų vadai ir reikalaus kad tas
zuoti įvairiausius parengimus, na pasiryžusios ineiti USA j RUsų blokada visiškai su- zonas seni ir nesveiki žmo
kariai, kurie padėjo savo gyvybes tam, kad likusieji galėtų
u
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u
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butų pirmiausia ap
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tramdė
vakarų
Berlyno
nės,
kuriuos
globoti
paveda
tikslu gauti iš jų pelno BALFo
gyventi laisvi. Amerikos armija vėl dedikuoja savo jėgas
is
Washingtono
buvo
priekonominį
gyvenimą.
Prodirbtas.
Vokietijos
Raud.
Kryžiui.
darbams paremti.
išlaikymui pastovios ir visuotinos taikos.
Tėmytojai tikrina, kad iki tu
Aukų rinkimo komisijos ra tariama tai sąjungai, dabar dukcija sumažėjo 80 nuoš.
pi
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likus
pre89,000
žmonių
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Apie
Lapkričio
12
dienai
viso
ginamos ypač pasiruošti aukų
zidentu,
is
Amerikos
puses
jsisiausti
maišatienė
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Trumąsavivaldybės
pinigus
centlinis
streikas,
kuris
apims
nomiškai tvirtesnius asmenis,
DIRVOS spec, koresp. UN
ir Taherano konferencijų klai skaityti su tuo įstatymu, kuris
kurie gal į susirinkimus neatei nas jį uzern įa. Supranta-j salimame banke rytiniame apie 5 milijonus darbinin
ma,
Amei
ikos
j)i
įsidėjimą
į
į
g
tūliems jiems pasirodė neprį#?
konferencijoje.)
e j,jy ne j j. 370,000 Berlyno kų, protestui
prieš
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pensijų
lankus.
venimo
brangumą.
Streiko
. Nežiūrint to, kad dabar vyk
kys svarbų reikalą paremti,
po sausio 1 d. susirinkęs
tarnautojams vadams buvo pasakyta, kad Keliuose laiškuose gerbia- stančioj UN konferencijoje bu Bet kaip toli bus einama to
m j es t 0
jeigu kas j JUOS asmeniškai
miems DIRVOS skaitytojams
naujai išrinktas Kongresas. n g r a i§ k o mok ėti algų.
šiuo budu nebus prisidėta aprašiau šiuo metu vykstančią vo kelis kartus palankiai pami įstatymo pakeitime? Ar bus
kreipsis.
prie išsprendimo ekonomi Paryžiuje UN konferenciją bet nėtas Lietuvos ir Pab a lt i j o atmesta reikalavimas affidaviReikia įsidėmėti, kad BALF
€
tų įrodymui, kad unijų vadai
nių negerovių.
as neapsiriboja vien tik savo NAUJO KONGRESO £ n.Clay pareiškė,
iki šiol nieko neminėjau apie klausimas ir aiškiai pasisaky- nėra komunistai ? Trumanas,
np.
a
,
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Lėktuvai
nesiliaus
skridę
(Pabaiga ant 6-to pusi.)
skyriais, bet kviečia į talką vi
reikalus, kurie liečia UN kon
kuris raminosi save "raudona
DH.L.AUIVIAIN i
j Atsakydamas Į sovi etų
są organizuotą visuomenę.
ferenciją ir Lietuvos išlaisvini
KINUOS
PAD£TI5
silke*', gali pasitarnauti komu*
tk 1 xt v."
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•
naują grąsinimą prieš lėk
Visos lietuviškos organizaci
mo bylą. šiuo laišku specialiai
is Washingtono eina žt» tuvų skridimą ;į Berlyną
u^ivno su
cn
nistams šiuo atveju.
BLOGĖJA
jos turėtų šiame darbe veik nios, kad naujas Kongresas
apsistosiu ties tais klausimais.
Ar bus atmesta unijų vadų
reikmenimis, Amerikos miliai dalyvauti.
nelabai bus linkęs leisti pre
raketieravimas, kyšininkvstės,
Tautinė Kinija, pralaimė Konferencijoj vyrauja, bent
zidentui įvesti kainų kon
lupikavimas, išnaudojimas? To
jusi Mandžuriją, susilaukė iš paviršiaus žiūrint, anglų —
J. T. Zuris vel
AMERIKOS NUSJ. ir tolimesnių bėdų: sustrei amerikonų dvasia. Rusų pusė
troles, nors Trumanas tą
raketieriai labiausia nori, nors
je pasireiškia tik Višinskis su
prižadėjo ir nors Kongre
Jei
tą
dieną
butų
žaibo
tren
jie ir nėra komunistai. Taigi,
išrinktas teisėju
kavo
12
tūkstančių
geležin
GINKLAVIMAS
nežymiais savo "gizelių" pasi ktas Stalinas Kremliuje, ta ži Trumanas ir jo Demokratiškas
są
sudaro
daugumoje
De
kelių
darbininkų,
sulaikyta
Chicagos lietuviai senai di
BAIGTAS!
mokratai.
nia nebūtų sukėlusi tokios sen Kongresas gali grąžinti darbi
susisiekimas su komunistų spardymais.
džiuojasi turėdami iš savo tar
Bet taip atrodo tik iš pavir sacijos, kaip Trumano perrin ninkus į unijų vadų komunistų
Ir
paskutiniame
Kongre_
*
v.
TTXT i
pavojuje
atsidūrusiais
Nan
po teisėją J. T. Zurį, kuris ga
šiaus. Iš tiesų konferencijoje
se daugelis Demokratu bal°2
na veikliai dalyvauja lietuvių savo su Republikonais už j rencijoje US atstovas Dul- king, šanghai ir Nangcow Maskva "pasireiškia" daug sti kimas prezidentu. Tiek UN ir raketierių globą.
konferencijoje, tiek pačiame
miestais.
visuomenės darbuose.
kontrolių panaikinimą, užiles, atsakydamas j Vismspriau, negu iš pirmo žvilgsnio Paryžiuje buvo pastebima ne
Gelžkeliečiai sustreikavo gali atrodyti.
Buvo susirūpinimo, kad per taksu mažinimą ir už Taft -jkio ilgas erzinančias kalU§ AGRIKULTŪROS Dereikalaudami
atlyginimo už Šitos Maskvos "veiklos" rei laukta nuotaika, kuri atsiliepė partmentas pereitą savaitę nu
šiuos rinkimus galima ir netek
bas,
pareiškė
visam
Rusijos
Hartley darbo įstatymą.
darbą ryžiais, ne beverčiais kia ieškoti ne vien raudonųjų ir j biržą, nes doleris krito visa pirko 5,556,100 bušelių grudų
ti teisėjo lietuvio. Juk mato
Dabartinis Darbo Sekre blokui, kad US liovėsi nusi pinigais.
dešimčia frankų.
me, kad visokių netikėtumų
ir 40,420,000 svarų miltų, ku
torius Tobin tikrina, kad ginklavimo ir kad pasiry Miestuose kilo riaušės ir diplomatų eilėse, bet daugiai
Prancūzų oficialieji sluoks
rinkimai atneša...
rie lyginasi 878,074 bušeliams
žusios
stiprintis
ir
pasilikti
įvairių tautų žurnalistų ir "vi
nors bus atmetama Taftplėšimai krautuvių ir san suomeninių stebėtojų" tarpe, c niai vengia pasisakyti, nors aviečių. Tie miltai ir grudai
Tačiau paaiškėjo, kad J. T.
galingos,
iki
laisvam
pasau
Hartley įstatymas, daugu
prezidentas Vincent Auriol pa
dėlių, jieškant maisto.
Zuris vėl šešeriems metams
ypač, švelniai kalbant, ir pa siuntė Trumanui sveikinimo te- eksportuojami karo nukentėju
ma jo punktų bus palikta liui grasins baimė.
Tautinės vyriausybės va
išrinktas teisėju.
sioms šalims maitinti.
Ta savo kalba Dulles pa
kaip yra.
das
Čiang Kai-Šekas skel čios UN tarnautojų eilėse. Už egramą. Spaudoje vyrauja nuo Nuo šių metų liepos 1 d. Derodė,
kad
Amerikos
užsie
tat lengva "ministeriui" ViJau dabar kalbama, kad
bia, jog karą su raudonai šinskiui vienam apsidirbti, kai monė, kad Trumano perrinki partmentas supirko eksportui
Vaidins operetę
Kongresas pirmiausia im nių politika pasilieka nepa siais tęs dar 8 metus.
mas nieko naujo neatnešiąs j
Chicagiečiai teatro meno sri sis darvti visokių palanka- sikeitus po prezidento rin
turi tokią armiją nematomų tarptautinę politinę painiavą. grudų ir miltų išviso 201,179,Tėmytojai sako, Kinijai
tyje šįmet bene iš visų veik vimų ūkininkams. Kadangi kimų.
padėjėjų.
Ji ir toliau taip sau 'kaisianti 215 bušelių.
teks
grimsti
giliau
į
savo
Jis
pasmerkė
sovietų
kal
liausi. Lapkričio 21 d. Sakalų dėl gero šios vasaros der
Pav., nepersenai susipažinau ir virsianti kaip ir iki šiol.
nelaimes, nes Amerikos vy
salėje, toje pačioje, kur spalio liaus atpigo kornai, kviečiai tinimus, jog Amerika sie
su vienu Šveicarijos žurnalistu,
Londone Trumano perrinki NAUJA GALVIJŲ LIGA
riausybė, Trumano vado
17 buvo vaidinama "Aušros į* pinga mėsa, bus stengia kianti pasaulio valdymo.
kuris oficialiai atstovauja švei mas taip pat buvo nelaukta*
U. S. Agrikultūros Departa
vybėje, kuri užleido Kini
Sųnųs", "Birutės" choras ren masi pigimas sulaikvti^ ir
carų ir amerikiečių spaudą, bet siurprizas. Aišku, darbiečiai mento veterinaras Dr. H. W.
ją, reikalingu laiku nesu
gia naują vaidinimą — šį kar pakelti ūkininkams kainas VOKIEČIAI ATGAUS
palankiai vertina jo perrinki Schoening praneša, kad trisde
teikdama
paramos prieš so dirba Maskvai...
tą garsią operetę "Luxembur- už ių produktus.
Taip pat nėra visai aiški mą, tuo tarpu Churchillis su šimt dviejose valstijose šioje
vietų remiamus komunis
go Grafas".
Už šiuos rinkimus Demo RUHRO INDUSTRI tus, ir toliau per pirštus ir Kinijos, Indijos ir visų ara konservatyviais nelabai paten šalyje išplito nežinoma galvi
kratų partija jaučia dėkin
JAS
žiūrės į Kinijos gelbėjimą. bu kraštų laikysena. Indijos kinti. Labiausia reiškiama pa jų liga, kuri kerta galvijus di
gumą ūkininkams, ne orga
Jokia Amerikos pagalba galva konferencijoje aiški a i sitenkinimo, kad ir prezidentas, deliais skaičiais. 60 nuoš. gal
Britų
ir
Amerikos
milinizuotiems darbininkams.
dabar jau tautinės Kinijos pasisakė prieš anglų ir ameri ir kongresas ir senatas vienose vijų, kuriuos ta liga paliečia*
Prez. Truman sako kvies tariniai gubernatoriai Vo neatstatys ant kojų, sako konų politiką, o daugelis indie rankose ir dėl to nebusią berei krinta.
čių visai atvirai simpatizuoja kalingo trynimosi.
Liga esant? ilga ir sunki, w
didelių biznių ir darbo uni- kietijai pareiškė, kad gau
Vienas šveicarų laikr a š t i s ių vadus pasitarimui ben sios Vokiečių anglies, plie žinovai.
Maskvai. Tas pats ir pas ara
jokie
vaistai nepasirodė pasek
Manoma, kad Trumano per
Iš komunistų užimtų sri
pranešė, kad rusai Vilniuje ir drais reikalais. Prezidentas no ir geležies industrijos
bus. Kinietis, ar jis bus raudo rinkimas Europai turėtų bent mingi prieš ją.
prie Lydos stato dideles oro pasiryšės imtis oriežtos ak Ruhro srityje, ką dabar čių Mandžurijoje pasitrau nas ar nacionalistas, visada pa
Mėsai auginamus galvijus ši
tiek teigiamai atsiliepti, kad
tvirtoves ir atramos punktus. cijos. ieigu kuri nors pusė kontroliuoja Britai ir Ame- kė ten buvusių 7,408 Ame sisakys atstovaująs... Kiniją.
liga
užklumpanti daug greičiau,
tuo
esąs
suduotas
smūgis
izoKaune esą įrengti lėktuvų ku nesutiks kooneruoti šalies rikiečiai, trumpoje ateityje rikos valdininkų ir jų šeiTad, nežiūrint gražių žodžių liacionistams, kurie dar vis be negu melžiamas karves, prane
bus perleista pačių Vokie mų narių.
ro sandėliai.
konferencijoje vykstanti kova
gerovės atžvilgiu.
šimas sako.
čiu
vadovybei. Tik, pareiš Iš Washingtono skelbia tarp Rytų ir Vakarų yra daug galo baimina Europą.
Rusų povandeninių laivų sta
kė gen. Clay, bus pasilik jog šiomis dienomis vėl pa gilesn§ ir platesnė, negu atro Maskva tik laikraščių "vidu
tybos ir operacijų centras esąs
Anglijos
Amatininkų
uni
60,134,000 DIRBA. Šį spalio
riuose" keliomis eilutėmis pra
ta tam tikra kontrolės tei skirta Kinijai paremti $18
Baltijos juroje, ypač ties Ryga
do.
jų
kongresas
pasiryžo
atsi
mėnesį
darbus turinčių ameri
neša
be
jokių
komentarų
Tru
milijonu,
se.
ir Karaliaučium.
mesti
iš
sovietų
kontroliuo
kiečių
skaičius
siekė 60,134,000,
mano
perrinkimą,
tarytum
vi
Apie "taiką" beplepėdami ru
LIETUVOS IŠLAISVINIMO
jamos
Pasaulinės
Amati
kaip
cenzo
biuras
skelbia. Tai
sai
jos
tai
neliečia.
Jei
butų
sai savo kariuomenę Vokietijo
Prancūzijos k o m unistai
Anglijos oro jėgu vado
KLAUSIMAS *
ninkų
Unijų
Federacijos.
buvęs
išrinktas
Henry
Walla
buvo
178,000
mažiau,
negu rugje vis dar didina, kurios pajė
planuoja naują visuotiną vybė ėmėsi paruošti 5,000
sėjo
mėnesį,
tačiau
tai buvo
ce,
tai
butume
matę,
kaip
Mas
Ištiesų,
visos
iki
šiol
įvyku
gumas šiandien skaičiuojamas
uostų ir geležinkelių darbi jaunų merginų tarp 14 ir
penktas
paeiliui
mėnuo,
kai dir
kvai
tie
rinkimai
rūpėjo...
šios
konferencijos
turėjo
dau
dami, kad tik jie vieni teturi ninkų streiką.
apie 30 divizijų.
20 metų skraidymui lėktu
bo
daugiau,
negu
1947
metais
giau "teatralinį", negu tikrų
Rusai jau vis dažniau ir daž atominės bombos paslaptį'.
Italijoje sutinkamos dvi nuo
Angliakasių streikas tę vais,
darbų pobūdį. Tad veltui mes monės. Vatikanas atvirai tuo tuo laikotarpiu.
Manoma, kad tokiomis kalbo siasi septinta savaitė, bet
niu ima kalbėti apie atominę
Užregistruotų bedarbių šaly
bombą, šiomis dienomis Mask mis rusai nori pradėti gąsdin daugybes darbininkų meta
DANIJA perorganizuoja sa laukiame, kad jose bųtų atitai džiaugiasi, nes bijojęs praras
je
skaičius spalio mėnesį buvo
vos radijas pareiškė: "Ameri ti pasaulį, kad ir jie turi ato klausę komunistų ir grįžta va civilinę apsaugą, kas numa somos mums skaudžių, deja ti Trumano pasiuntinį. Italijos
kiečiai 'truputį, perdeda', many- minę bombą....
tyta kaštuos apie $22 milijonai neteatralinių Potsdamo, Jaltos valdžia labiau laukusi Dewey 1,642,000.
dirbti.
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LIETUVOS IŠLAISVINIMO BYLA IR
UN KONFERERENCIJA

KAIP EUROPA PA
SITIKO TRUMANO
PERRINKIMĄ

Rusai Vilniuje stato
oro tvirtovę

-'-M-

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
DONORĄ MIRČIŲ
TYRINĖJIMAS

MURRAY KOVOJA PRIEŠ
KOMUNISTUS
Philip Murray, CŽlO vadas,
ėmėsi asmeniškai vadovauti ko
vai prieš komunistus ir kitus
kairiasparnius, kurie stengiasi
paimti savo vadovybėn New
Yorko didžiųjų krautuvių tar
nautojų unijas. Murray išvy
ko iš Pittsburgho į New Yorką
aptarti reikalų su dešiniaisiais
CIO vadais,, kaip atsikratyti
komunistų vadovybės New
Yorko unijų lokaluose.

m

Detroit, Mich., Naujienos
— *

BROOKLYN, N. Y.

LVS SKYRIUS RENGIA
VAKARĄ
šeštadienĮ, lapkričio (Nov.)

HARTFORb, Conn.

Ketveri metai

nuo dr. Jono Šliupo mirties

Iš DARIAUS IR GIRĖNO
TRETINIŲ ĮKURDINIMO
29 d., nuo 7:30 vai., LVS 6-tas
MINĖJIMO BANKIETO^
KOMITETAS
skyrius Detroite rengia vaka
Jau buvo rašyta, kad Pitts
D a r i a u s-Girėno Paminklui
Connecticut valstybės kvota
burgho kaimyniniame miestely
Statyti Komitetas suruošė gra rėlį pasikortavimui ir draugiš
priimti
tremtinių iš Europos —
je Donorą prieš porą savaičių
žų bankietą paminėti lakūnų kai sueigai, McKinlev Post 370,
5,000
žmonių.
penkiolikos metų sukakčiai nuo American Legion salėje, 12151
nuo ūkanų ir nuodingų dirbtu
Kadangi lietuviams skiriama
skridimo. Įvyko spalio 16 d., Turner ave., prie Oakman Blvd.
vių dujų oro mirė 20 žmonių ir
pagal šių imigrantų Įstatymą 40
Privažiavimas
lengvas,
nes
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
keliasdešimt kitų serga.
nuoš. skaičius, tai į Conn, butų
bo salėje Brooklyne. Svečių Davison Ave. busas atveža j
Tyrinėjimai tos nelaimės ir
vietos -apie 2,000 lietuvių. To
Oakman
Blvd.
ir
Turner
Ave.,
buvo arti dviejų šimt*|«
to užnuodinto oro prasidėjo iš
dėl
vietos BALF skyrius prieš
Bankietą gausiai parėmė vie tai yra iki pat salės. Gauti Da
kelių pusių. Prie valdžios ir
mėnesį sušaukė veikėjų susi
tinės draugijos, užsisakydamos vison busą galima su persikė
kitų tyrinėtojų atvyko ir sperinkimą, išrinko laikinąjį komi
limu
iš
visų
linijų:
Jos.
Cambilietų, kurių kaina buvo $3.0<
cialis žinovas chemikas iš Phipau, Woodw r ard, Dexter, Liver- tetą ir pavedė jam rūpintis lie
asmeniui. Lietuvių Siuvėjų Uni
ladelphijos, Philip A. K. Sadt- PAMIŠUS NEGRAS
nois ir Grand River (iš Grand tuvių tremtinių apgyvendinimo
jos lokąlas nupirko už $90; šv.
ler. Jis tvirtina, kad su ūka NUŠOVĖ AŠTUONIS
River
reikia gauti busą išlipus reikalais Conn, valstybėje.
nomis tame ore per kelias die Chester, Pa. — Lapkr. 6 d., Jurgio Draugija, Atletų Klubas
ant
Oakman
Blvd. po dešine iš Komitetą sudarė (laikinai) šie
nas pasklijo nuodingos dirbtu matyt pamišimo apimtas, 38 ir Maspetho Lietuvių Piliečių
miesto
ir
pavažiuoti
apie 4 blo asmenys: Walter M. Chase —
vių išleidžiamos fluorino dujos, metų amžiaus negras, užsiba Klubas po $30; Lietuvių Ame
kus).
Nuo
Elmhurst
ir Turner pirm.; Albert Leonaitis — vi
kurios buvo priežastim tų žmo rikadavęs savo kambaryje an rikos Piliečių Klubas už $27;
ce pirm.; Agnės Gižienš — vi
iki
salės
yra
virš
1
blokas.
nių mirties, kurios kenkia apy trame aukšte, apie 8:30 v. ry Lietuvių siuvėjų dirbtuvių sa
ce pirm.; V. Petraitien§" ir S.
Nariai
ir
ne
nariai
kviečiami
linkės laukams ir kurios palen to pradėjo per langą šaudyti j vininkai už $18; Dr. Martino
Mineika — sekretoriai; kun.
Norintieji
apie
tai
daugiau
gva eda sveikatą arti tų dirb gatvėje pasitaikiusius žmones. Liuterio Draugija ir SLA 38
Sabulis — kasin.; adv. F. Manžinių,
prašomi
atsiklausti
tele
tuvių gyvenančių žmonių, nes Kadangi ten daugiau gyveno kp. po $15. Kadangi salė buvo
fonu Mrs. A. Mase, VE 6-7338 čiunas — teisių patarėjas, šis
ton dujos visada patenka j orą. negrų, jis nušovė septynis neg ne erdvi, todėl tik keletui drau
arba
Mrs. M. Sims; HO 6702. laikinasis komitetas suš a u k ė
Tas chemikas darė kenks rus ir vieną baltą žmogų, paga gijų tapo pasiųsta Įžangos bi
vietos lietuvių visuomenės su
mingų dujų teršiamo oro tyri liau pats nusišovė.
lietų.
sirinkimą
sekmadienį, spalio, 31
BUVUSIŲ
LIETUVIŲ
:
Svečiams
pasivaišinus,
OVeClalHB
J J B O l V a i O U I U D , fcod
nėjimus Philadelphijoje ir ki
Kai atvyko policija j šaudy
d.
Kalbas
pasakė W. M. Cha
tur ir jam tokie atsitikimai mo vietą, ir pradėjo Į jį šau tarė Paminklo Fondo Komite- TREMTINIŲ VĄKAHA8
se,
pralotas
J. Ambotas, adv. F.
to narvs Kazvs Kundrotas ir! Detroito L.etuvių Buv. Trerayra žinomi.
dyti, jis dar ilgai atsišaudė, nu
Mančiunas
ir
tremtinys, atvy
tini
» Drauffija rengia gražų vaUnited Steel Worekrs Unija šaudamas vieną policijos narį. pakvietė to Komiteto pirminiu-i
Lapkričio 6 suėjo lygiai ketNet komunistai pabandė įro
kęs
iš
Bridgeporto,
J. Katkus.
paskyrė $10,000 iš savo kasos Policija negalėjo nustatyti to ka J Salti vesti toliau t v a r k ą , j karą su vaidinimais, šokiais n
J. Katkus kalbėjo apie rusų veri metai nuo dr. Jono šliupo dinėti, kad šliupas svajojęs apie
Svečiai pagerbė žuvusius la- dainomis, lapkričio (Nov.) 14
pravedimui dar platesnių tyri- j g a u ( į y m o - priežasties.
ir vokiečių okupacijas, lietuvių. mirties. Nesenai įvykusių jo antiklerikališką ir darbininkiš
inns Darių
nariu ir
ir Girėną
kunus
Girėną vienos d-. 7 vai. vakare, buv. Lietuvių pergyvenimus, ir papasakojo,! palaikų laidotuvių proga daug ką Lietuvą — suprask, apie to
nšjimų. Bendrai sudėjus visus:
salėje, 25th ir Vernor Hwy.
minutės atsistojimu.
suradimus, reikia tikėtis prisi
Kadangi ta buVusių lietuvių kodėl lietuviai bėgo iš tėvynės. I musų spaudoje apie velionį bu- kią Lietuvą, kokią iš jos daro
Kalbėjo: K. Kreivėnas, J.
dės prie pataisymo tos nemalo-: NUSOVft
DUKTERS
Jo kalba buvo labai įdomi, su.vo rašyta. Todėl šios metines Maskvos valdovai.... Bet į ši
Ambrozaitis, J. Glaveckas, adv. tremtinių draugija daug gelbs daugeliu faktų iš jo paties per- j lieka anų iškilmių kaip ir še- tą pretenziją šliupas pats yra
nios ir kenksmingos padėties. į UŽKABINĖJIMĄ
ti dar likusiems jų broliams
Dirbtuvėms bus pravestas Įsta Sharpsburg, Pa. — Lapkr. 5 S. Briedis, Jr., J. Peterson, Ja tremtyje Europoje, vertėtų pa gyvenimų bei lietuvių tremti- sėlyje....
atsakęs: jis mirė tremtyje, pa
tymas griežtai sukontroliuoti d., policijos nuovadoje, karo ve saitis, J. Aimonas, F. Vaitukai rengimą visiems paremti.
Po turtingo žmogaus mirties bėgęs nuo Maskvos receptu
nių vargų pavaizdavimų
savo leidžiamas nuodingas du teranas, N. A. Antico, nušovė tis, S. Volskis, V. Vaiginis, A.
Po kalbų pasitarta tremtinių dažnai prasideda varžybos tarp tvarkomos lietuvos....
J. K.
jas į orą.
areštuotą William Moore, 75 m. Baltrūnas, P. Radzevičius, # S.
šitokiose varžybose susidary
reikalais
ir išrinktas pastovus giminių dėl palikto turto. KiekPlačiau a|>ie parengimą skai
Miestelio valdyba kreipėsi ir senį. kuris buvo suimtas už to Adomiskis, Sofia Petkus, K. tykit NAUJAKURIŲ skyriuje. komitetas, kurį sudaro draugi- J vienas nori Įrodyti buvęs arti- ti tikrą supratimą apie žmo
J-tFederalės valdžios sveikatos veterano 5 metų dukrelės ne Menkeliunaitė, atvykusi iš Ita
jų atstovai, o vykdomąjį komi-i miausias giminė ir tvirtina, gaus idėjinį veidą iš šališkų
viršininkus padėti ištirti mir padorų užkabinėjimą. Tas se lijos, P. J. Montvila, Fondo iž
tetą — pirma paminėti asme- j kad kiti buvo ne toki artimi, "tempimų" į vieną ar į kitą
nis prisipažino davęs mergaitei dininkas, F. Milas (jis ir dai PRANEŠIMAS
ties priežastj.
nys. Nutarta rūpintis perkeli-, arba kad jie buvo bloguose san- pusę, sunku.
Pranešu Amerikos lietuviams limu į Hartfordo apylinkę apie' tykiuose su mirusiuoju... Karcentą už leidimąsi jam bučiuo navo), ir dailininkas Vijeikis,
Dr. šliupas buvo per plati as
ti, ir žadėjęs duoti jai penkis ką tik atVykęs iš Brazilijos. broliams Jurgiui, Juozui ir Pra 200 lietuvių tremtinių.
SEšIŲ DIENŲ MEŠKŲ
j tais net ir svetimi bando gi- menybė, kad jį butų galima
MEDŽIOKLĖ
'
centus, jeigu ji kitą dieną vėl Nuo vietinių laikraščių kalbė nui JOČIONIAMS, gyv. Det
griežtai sutapdinti su tam tik
Komiteto pirmininkas W. M. | minystę Įrodyti.
jo: D. Klinga, L. Kavaliauskai roite (smulkesnio adreso neži Chase pareiškė, kad komitetas J Dr. J. šliupas turtų nepaliko, ra grupe, srove ar partija. Ir
"'Pennsylvanijos sunkiai per ateis pas jį.
nau), kad jų brolis- Motiejus rūpinsis dokumentų paruošimu, | Bet jo palikimas musų tautai ne tie "tempimai"' kiekvieno į
Mergaitės tėvas, Įtūžęs dėl tė ir J. Paulauskas.
einamose giriose ir kalnuose
Pabaigoje kalbėjo bankieto Jočionis ir sesuo Juzefą Jočio- butų ir tarnybos suradimu per- žymesnis, negu bet koki tur- savo pusę parodys busimosioms
su lapkričio 15 d. bus oficialė tokio seno žmogaus netinkamo
juodųjų meškų medžioklė, kuri elgesio su ja, būdamas policijos šeimininkė Bronė Spudienė, ku nytė, gyv. Alytaus aps. ,Seiri keliamiems tremtiniams.
j tai. Sutinka ar nesutinka kas kartoms, kas ištikrųjų buvo tas
tęsis šešias dienas.
nuovadoje niekam nematant ri dovanai buvo paruošusi ska jų v., Metelių bažnytkaimyje
Kadangi valdžia atveža trem-' su jo skelbtomis idėjomis, bet žmogus. ,,
Gražu yrą planuoti pamink
Medžioti čia suvažiuoja net j nusiskubino prie kameros kur nų maistą, šeimininkauti pa yra mirę. Norint sužinoti smul tinius tiktai ligi uosto, tai jų išl v ^ s v | e n Šliupas musų tautos
ir lietuvių iš kitų valstijų.
j tas senas žmogus buvo uždary- gelbėjo Uršulė Ballas, Uršulė kiau, prašau rašyti šiuo adre uosto nuvežimas ir lėšų apmo-1 atgimimo istorijoje yra įsrėžfs lus dideliam veikėjui, bet dar
gražiau butų, jei kas sugebėtų
Medžiotojų bus apie 200,000, i tas, ir jį sušaudė net dviem re- Krizinauskienė ir Sofia Petkus. su:
kėjimas priklausys nuo tų, ku- vieną iš giliausių vagų.
Į stalus patarnavo Alena ir Lu
Vladas Savickas,
nešališkai
ir iš esmės parašyti
Todėl
nenuostabu,
kad
ir
po
kurie, remiantis kitais metais, volveriais.
rie tremtinius priims, bet jei
Yallourn North P. O.
plačią
studiją,
objektyviai pa
I©
mirties
pastebimos
varžyti
nušaus apie 500 meškų. Per
Antico liko suimtas ir apkal cia Tiškaitytės ir Marė Akeliepriėmėjai negalėtų atvykstan
nė. Be jų dar dirbo: A. Bal
Victoria
Australia
nės
del
idėjinės
giminystės^
su
rodančią,
ką
davė
lietuvių tau
nai meškų buvo nušauta 569 tintas žmogžudyste.
tiems kelionės iš uosto sumo
čiūnas, J. Brazaitis, M. Stakošį pranešimą prašau atsi
tai
dr.
Jonas
šliupas.
šešių dienų medžioklės v sezonu.
juo...
vas, P. Kyrius ir J. Višnius. spausdinti visus Amerikos liet kėti, tai komitetas parūpins lė
Meškos čia yra tarp 250 ir
šas.
Tuo
tikslu
tapo
įsteigtas
svarų.
Nori 100,000 daugiau Buvo renkamos aukos pamink laikraščius.
tremtinių reikalams fondas, ku
lo naudai, surinkta $103.60.
rio
kapitalą sudėjo aukomis da
Nacionalės Sargybos Pramoga vyko geroje nuotai
lyviai,
tuo tarpu $80.
PARVEŽA LAVONUS
koje, prie muzikos lietuviškais
Connecticut valstybėje yra
Iš Washingtono praneša, kad
Iš Italij os karo kapinių paršokiais.
apie
didesnių ko
veža Į Pittsburgho apylinkę 227 į naujo Kongreso bus prašoma
Amerikos lietuviu organizacijas
KALENDORIAI lonijų,10tailietuviškų
Visiems už viską nuoširdžiai
komitetas nori suda
buvusių kariu lavonus. Iš jų i autorizuoti Nacionalės Sargy dėkojame. Aukų sąrašas bus
Dirva ir šįmet duo»
ryti šioms kolonijoms kvotas
2,000 SVEIKINA
87 priklauso Allegheny apskri bos padidinimą dar 100,000 vy DIRVOJE paskelbtas kitą kar
ir tokiu budu aprūpinti apie
čiui. Tarp jų vra ir keli lie rų ir pasjtatyti ją pilnu kariniu ta.
ALT ir ALM
savo skaitytojams
Fondo Ivor. J. š.
1,500 tremtinių butais ir gau
pagrindu.
tuviai.
Muencheno miesto ir apylin-| .i° m s už jų pastangas kelumt
puikiu® 1949 m.ti jiems darbus.
Dabar Nacionalė Sargyba su
sideda iš 341.000 vyrų, paskui
Šio darbo pradžia sėkminga. kės (Vokietijoje) 1 i e t u v i a i j Lietuvos nepriklau s o m y b e s
Atnaujins 12 Karo
sieninius kalendorius
RŪPINASI I)UMŲ
Hartfordiečiai per 100 žmonių tremtiniai, rugsėjo 8 dieną su-1 klausimą ir už prisidėjimą iš
jų skaičius butų 441,000.
Vienas siu Kalendorių duoda dalyvavo susirinkime ir pasiža sirinkę paminėti Tautos Šven rųpinti imigracijos įstatymui.
dirbtuvių
KONTROLE
Donoros nelaimė, kur QUO už
Raštą pasirašo Ant. Sugin
Dvylika valdžios nuosavu ka mas dovanų tam kas prisius dėjo bendradarbiauti su komi tės, apie 2,000 asmenų, atsiun
$3.00 už Dirvą. Reikia pridė
tas,
kun. Vyt. Pikturna, Anta
tė
vienodo
turinio
sveikinimus
nuodinto oro mirė 20 žmonių, NAUJA VĖŽIO RUšIS
ro reikmenų dirbtuvių, kurių ti 10c persiuntimo kaštų.
tetu. Bus dedamos pastangos
paskatino Pittsburgho miesto
nas
Kalvaitis
ir kiti, kurių pa
Amerikos
Lietuvių
Tarybai
ir
bendra vertė yra $146,168,000,
ko daugiausia tremtinių apgy
valdybą susirūpinti griežtesne New Yorke, American Cancer su lapkr. 1 d. pavesta Naciona- Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinksi vendinti pas lietuvius ukinin- Amerikos Lietuvių Misijai.
rašai neišskaitomi.
savo durnų kontrole. Jeigu at draugijai buvo padaryta prane liam Industriniam Rezervui >
Amerikoniškos ūkės vaizdas
Jie dėkoja šioms organizacikus tabako augintojus ukiuose
Kalnų vaizdas
sitiktų toks dalykas Pittsbur- šimas apie Japonijoje išrastą kad jomis butų galima pasinau
ir industrijos centruose.
ghe, čia mirtų šimtai žmonių. naujos rūšies vėžio užkrėtimą, doti tuojau, kilus karui su so -.Kalnai mėnesienoje
Pageidaujama, kad kitų ko
Berniukas meškerioja
PAVĖLAVĘ SVEI
Kaip aiškina Pittsburgho koatneša mirtį tiumpiausiu vietais.
Namas gėlynuose
lonijų
lietuviai užmegstų ryši Los Angeles kaimynys
laiku.
Bandymai
daryti
su
v o s su dūmais viršininkas, šio
Tos dirbtuvės bus paruoštos „.-Žvejai kalnų upelyje
KINIMAI LVS
su Hartfordo lietuvių ^Imigran
tėje siaučia gaisrai
miesto ore nėra tokio kiekio tų žiurkėmis parodė, kad tas už taip kad galėtų valandos pra
Motina su kudikiu prie paukščių tų Komitetu. Prašome rašyti
SEIMUI
LOS ANGELES, Cal. — Per
Berniukas su šuniukais.
nuodingų dujų, kurios sudary krėtimas, Įleistas Į žiurkes, at nešimu imtis darbo, ir bus to
k-to pirmininkui W. M. Chase,
Mergaitė
ir
berniukas
ant
dvir.
neša
galą
bėgyje
savaitės
iki
vasarą išdžiuvusios tarpkalniu
Jau po LVS seimo gauta dar
tu mirties pavojų.
je padėtyje užlaikomos atsiti
271 High St., Hartford, Conn.
Lietuvos ūkės vaizdas
trijų savaičių.
ir miškų žolės užsidegė Santa keturi sveikinimai tam seimui.
kime karo.
Informacijos duodamos nemo
— Kražių Skerdynė
Amerikon atvyksta japonieAna kalnynų tarpkalnėje, šim Sveikina:
Sulyg Nacionalio Industrinio — Lietuvaitė su Vėliava
kamai.
D. Rep. M. C.
VIRŠ oOO A m e r i k o s miestų, tis mokslininkas Kinošita, ku
tai žmonių turėjo palikti savo
Jonas Grigolaitis — bolševikų
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai
su populiacijomis tarp 5000 ir ris čia darys bandymus su sa Rezervo Akto, Kongresas pa
namus
ir
likti
be
pastogės.
tremtinys
- nacių kalinys, žino
gv.
Juozapas
ir
Jėzus
(naujas)
10,000, 1947 metais neturėjo vo žinomu vėžio ligos užkrėti skyrė $5 bilijonus eilės buvu
|§v. Ona ir Šv. Marija
Ugnis
apėmė
tul:;'.:.::čius
ak
mas
klaipėdiškis
veikėjas ir lai
sių karo dirbtuvių atnaujinimui
pnm. TRUMAN imasi mo
nei vienos trafiko mirties.
mu, kad Amerikos tyrinėtojai ir kitus $5 bilijonus Įrengimui ----šv. Marija Gegužinč
kraštininkas
;
rų
ploto.
dernizuoti ir naujai remontuo
šv. Teresė
Lietuvių Tautinio Šąlu <1 ž i o
ILLINOIS valstijoje 85 nuo galėtų pasinaudoti tolimesniam jose reikalingų mašinerijų ir —.Marija su Kudikiu (naujas)
ti Baltuosius Namus, 150 me
Augustforto skyriaus valdyba,
šimčiai ūkių turi elektros švie sekimui vėžio ligos ir jos gydy jų prižiūrėjimui, kad butų ati -u.^Panelė Šv. pasirodymas Liurde tų senumo pastatą, kuris, sako NUOTAKOS NELAIMĖ
Los Angeles policininkas ap pasirašo J. Paplčnas, J, Mila&itfmui.
sa.
fcv. Antanas su kudikiu Jėzun^ ma, yra net pavojingas ugnies
tinkamame stovyje darbui.
sivedė
ir išvažiavo su savo jau skas ir kiti.
Betlejus (Krys Karaliai)
Toliau bus paimta Į rezervą
atžvilgiu. Kasdien Baltuosius
-^-.Dievas laimina šv. šeim^
na
žmonele
"ant honeymoon".
Lietuvių žurnalistų Sąjungos
ir kitos karo reikmenų dirbtu
Namus lanko šimtai turistų, ir
9
Šv. Šeima su balandžiais
Lapkr.
5
d.
jiedu
grįžo,
bet
pirmininkas
Merkelis,
vės, turint tikslą paruošti jų
vien tik jų apsaugai esą reika
Geriausias
Žurnalas
8
automobiliu išlėkė iš kelio, su
Lietuvos
Atgimimo
Sąjūdžio
apie visą 100.
linga pastatą remontuoti. Dar
0
simušė, ir jaunoji išmesta per pirm. Alg. Vilmantas.
bas kaštuos apie $1,650,000.
0
6820 Superior Avenue
priešakinį stiklą liko be nosies:
AMERIKOJE dirbamos že
Prezidentas
su šeima laikinai
t
Cleveland 3, Ohio
jai nosis tiesiog buvo nukirs
Paveiksluotas
^
o2-jy
pusIapiŲ
mės išpuola po 3Va akrų nuo
gyvens kitur.
s
ta.
Nuvežus i ligoninę, dakta
NEPAMINĖTA AUKA
galvos. Visame pasaulyje, tin-j
i Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per l meta.
ras
skubiai
pasiuntė
ligoninės
aukotojų LVS seimo
: Tarp
kamam pragyvenimui, reikalin-j
J. Žemantauskas
i
fnsteigtos Gegužio 15, 1938.
ŠEŠI UŽMUŠTA. Toronto, padėjėjus atgal į nelaimės vie proga buvo praleisti:
ga po apie 2% akro nuo galvos.
9
N o t a r a s
Ont., Kanada. — Lapkr. 6. su tą, jie surado nosj ir parvežė. Antanas ir Ona Yuscius
LIETUVIŲ NAUJIENOS
S
OREGON turi suvirs 29,000,simušus
autobusui su gatveka- Daktaras nosį jai vėl prisiuvo,
"Dirvos" Agentas
Chicago, 111.
$10.00
0 332 N. Sth Street
000 akrų girių, į kuriuos įskai
Philadelphia 6, Pa.
riu,
šeši
žmonės užmušta ir 50 ir ji nors tiek bus laiminga,
130 Congress Avenue
Aukotojus už tą klaidą atsi
*-5 r t f t T
wgeear r' -e. m vr* r-y.tmxSKmmiK toma ir ežerų plotai.
sužeista.
Wftterbury, Conn.
kad nelieka visai sužalota.
prašome.
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LIETUVIU

NAUJIENOS

DIRVA

Tremtiniai sveikina

Tarp Nemuno ir Reino
Gyvenimo sukurta apysaka

Tremtinių
lietuviškumas
gyvenimas
Ar atsilaikys

GALUTINIAI PRE
ZIDENTO RINKI
Amerikoj? MU DAVINIAI

PASIKALBĖJIMAS SU TMD
HRMININKU W. M. CHASE

Galutiniai prezidento rinkimij
daviniai, kaip skelbia Associa- 1
ted Press, tokie:
Truman balsų gavo 23,667,727
200
dilftinkai". Du buvę civiliai ir vienas jtolicininko
Lietuvių .Amerikoj* gyvena -Į 4,000 narių, turėjo apie
I. IS BALNO IŠMETUS
Dewey
21,542,581
uniformoj. Civiliai atrodę labai rųstųs ir trum
ma jau beveik 100 metų. Mu-i skyrių.
Wallace
1,116,379
TMD
kulturinė
veikla
buvo
pais plaukais. Matyt, neseniai iš kalėjimo paleis
šų tautinė ir kulturinė idėja
Thurmond
1,005,945
plačiu
mastu
vedama
Ameriko
2. Medžiojamo paukščio plunksnose ti komunistai ar koki vagišiai.
savo šaknis jau giliai įleidusi
Iš viso balsavimuose dalyva
je.
TMD
parengė
kolonijoms
žmona užsispyrusiai prašė, kad neičiau į na
šiame Jurgio Washingtono kra
(Tęsinys iš pereito nr.)
šte. Musų tautiniai bei kultu- daug veikėjų ir vadų, turėjo vo 47,332,632.
mus, nes ji pastebėjusi, kad jau kelintą dieną ne
Iki liepos 6 dienos vis dar nieko negirdėjau
šie daviniai parodo, kad Tru'riniai darbai įspaudė Ameriko sukurusi daug visokių kultūri
toli namų vaikšto įtartinas tipas, matyt, seklys.
apie areštus.
manas gavo palyginamai nedinių
ratelių
—
dramos
ratelių
je žymių pėdsakų.
Vis dėlto, atsargiai ir vis žiūrėdamas, ar kas ne
Ministerijoje vyko dideli valdininkų pakeiti seka, parėjau į namus. Tarnaitė pranešė, kad
ir chorų, plėtojo menišką kul- lį nuošimtį balsų daugiau už
Kyla klausimar, ar mes, lie turą rengiamomis meniškomis Dewey, todėl iš šito Republikomai, bet atleistieji dar vis galėjo ramiai miegoti. prieš 10 minučių vėl buvo atėję du asmenys ir
tuviai, sugebėsime ilgesnį laiką pramogomis, paskaitomis, vai nų partija nesijaučia visiškai
Tiesa, spauda, radijas ir mitingų kalbos piktai klausė, ar aš jau iš provincijos sugrįžęs. Toji ži
išlaikyti savo tautinės kulturos dinimais ir koncertais.
parblokšta. Kiti rinkimai yra
puolė ir kaltino visus "Smetonos režimo" valdi nia mane gerokai suerzino ir vos keletą minučių
pastatus Amerikoje? Ar musų
ninkus, vadino juos "siurbėlėmis", "liaudies prie pasisukinėjęs namuose, skubiai išėjau į gatvę, nes
TMD kulturinė veikla buvo parblokšta. Yra buvę kitų rin
beveik
šimtmečio
pergyvenimai,
šais" ir kitokiais kenksmingais gyvūnais, bet jų jau ir namai man atrodė kalėjimas, bet iš kurio
sutelkusi jaunus ateivius lietu kimų, kur vienas kandidatas
musų
tautinės
ir
kulturinės
kū
vius ir lietuves. Apšvieta ėjo gaudavo daugelį milijonų balsų
sunaikinimui iki liepos 6 dienos dar nebuvo im
dar galima pabėgti.
rybos
palikimai
nežus?
sparčiai, veikė kai kur TMD lie daugiau. Taip buvo pora atve
tasi jokių areštinių priemonių. Kai atsigavome po
Veltui
Kauno
gatvėse
ieškojau
pažįstamų:
pirmųjų smųgių, ėmėme galvoti, jog reikia nepa
Į šiuos klausimus DIRVAI tuvių kalbos ir rašto mokyklė jų, kuomet buvo renkamas pir
po liepos 12 dienos visi jie buvo dingę. Vieni bu
atsiliepė TMD pirmininkas W. lės, buvo platinama literatūra, mą ir antrą kartą Rooseveltas.
krikti...
vo areštuoti, kiti - spruko kaiman, į miškus, per
Ketvirtą terminą Roosevel
TMD leido mokslines ir kitokias
M. Chase:
Uždarytos Tautininkų Sąjungos vadovybė
"žaliąją sieną" Vokietijon ar tūnojo kur skiepuo
tas
taip pat jau gavo tik porą
slaptai susirinkusi nusprendė, kad reikia organi
— TMD kūrėjai, suėję į Tė knygas, žodžiu, TMD kulturi
se užsidarę.
ar
tris
milijonus balsų daugiau,
Dr. Vydūnas baigia 81 me vynės Mylėtojų Draugiją prieš nė veikla ir švietimo darbai da
zuotis slaptais pagrindais. Tam tikslui buvo pa
Jaučiau,
kad
esu
reikalingas
patarimo,
nes
tus. Nesenai jusų korespon 52 metus, suprato, kad greta vė gerų vaisių, išlaikė lietuviš negu Dewey.
skirti trys asmenys, kurių tarpe ir man teko gar
per
10
dienų
buvau
atitrukęs
nuo
įvykių
ir
ma
Apskaičiuojama, be to, kad
dentas
lankėsi pas jį ir pa savišalpos draugijų reikia tu ką kalbą, dainą, teatro meną ir
bė dalyvauti. Kitų dviejų negaliu čia minėti, nes
darė šią nuotrauką. Vydūno
žai
težinojau,
kas
darosi
"vyriausybės
politiko
dar
suvirš 20 milijonų galinčių
jų likimas man nežinomas ir bijau jiems paken
rėti lietuvių kolonijose ir kul- tautinę idėją, padėjo musų iš
sveikata
patenkinama.
balsuoti
amerikiečių nepasirū
je". Vieną kitą pažįstamą vis dėlto pavyko suras
eivijai pakilti kultūrinėje pa
Jo vėliausiai išleista knyga turinę draugiją.
kti.
pino eiti balsuoti lapkričio 2 d.
ti. Visą popietį išsėdėjau pas mano gerą draugą
šį sumanymą iškėlė a. a. Ta žangoje.
"Kalėjimas — laisvėjimas" ga
Sutarėme dėl slaptažodžių ir numatėme, kad
Tie
tikrai butų nulėmę rinki
adv. K. Nausėdą, kuris dirbo Valstybės Tarybo
TMD
išleido
42
literatūros
rnas Astramskas, 1895 metais,
pirmasis mųsų uždavinys - užmegsti ryšį su pre
lima gauti ir DIRVOJE.
je ir dar nebuvo atleistas. Pas jį radau ir buvusį
mus
kitaip.
leidinius,
daug
visokių
naudin
kuris, pasitaręs su kitais Auš
(Nuotr. B. Gaidžiuno)
zidentu Smetona Vokietijoje ir per jį patirti, kaip
Republikonų
senatorių tarpe
Radiofono direktorių E. Zabarauską, kuris vėgų
knygų
ir
dr.
Vinco
Kudir
ros ir Varpo idėjų lietuviais
žiuri Vokietijos
vyriausybė ĮĮ Lietuvos ateitį.
Vokietijos vyriausyoe
^ n e a i š k i o s e a p l i n k y b § B e buvo arba bolševikų
apsireiškė
subruzdimas
atsikra
VYKS. V. BRIZGYS
Amerikon atbėgusiais: Petru kos šešių tomų raštus. Kai Lie
Netrukus mums pavyko susiristi su . uoe nužudytas
nusižudė.
n u « u f i v t a s -arba
arua B
a f s nusižudė.
tyti
Senatoriaus
Tafto,
kuris
pats
Mikolainiu, J. Kazakevičium, tuva atgavo nepriklausomybę
IŠVYKO Į USA
liene ir laukėme iš jos atsakymo į atitinkamus
ir
prasidėjo
knygų
spausdini-j
iki
šiol
skaitėsi
stiprus
RepubIlgai išsikalbėjome apie viską. Klausiau jų
Vyskupas V. Brizgys išskri K. Pėža, J. Pruselaičiu ir ki
klausimus. Tuo tarpu ieškojome ryšių su provin
patarimo, kas dabar man daryti. Jie abu, kaip do į USA.
tais tauriais lietuviais, gyvenu mas Lietuvoje, TMD pirko sa likonų partijos šulas ir Senate
cijos tautininkų ryškesniais asmenimis, norėda
pirmaeilis vadas. Mat, Taft
teisininkai, pažiurėjo į reikalą teisės akimis. Jų
Jis mano išbūti Amerikoje siais Penn., Conn., New York, vo nariams ir visuomenei kny
mi patirti, kas ir kaip galvojama tautininkų ma
nuomonė buvo tokia: pagal veikiančius įstaty kelis mėnesius. Per tą laiką Illinois ir Wisconsin valstybė- gas Lietuvoje ir platino jas yra konservatyvus žmogus, to
sėje.
mus aš nieku nesu nusikaltęs. O nekaltas žmogus ketina aplankyti lietuvių para se, bendromis pastangomis su- Amerikoje. TMD vra išleidu dėl kiti senatoriai kurie paty
Pirmosios žinios nebuvo padrąsinančios: iš neturi bijotis nei policijos, nei teismo. Taigi, aš
pijąs. Po to vėl žada grįžti į organizavo kulturinę TĖVYNĖS si, nupirkusi ir išplatinusi kny rė, kad Trumanas laimėjo rin
daugelio provincijos vietų patyrėme, kad staigus galįs ramiai prisistatyti saugumo organams ir pagų Amerikoje per 200,000 eg kimus gerokai pakrypdamas į
Vokietiją.
Į MYLĖTOJŲ DRAUGIJĄ.
prezidento išvykimas, Tautininkų Sąjungos už siinteresuoti, ko jie iš manęs nori...
Kodėl šios draugijos kūrėjai zempliorių! Tai labai dideli kairę, sako, reikia Tafto ir ki
darymas ir tam tikras pakrikimas yra labai nei
tų konservatyvių Republikoiug
Toks patarimas manęs neviliojo... Nors jų DAILININKAI SAVO PIRMI pasirinko tokį vardą? Aišku, TMD nuopelnai pusamžio kul
giamai atsiliepęs į narius. Turėdami tokias ži
vadų atsikratyti.
galvojimą laikiau iš dalies pagrįstą teise ir įsta NINKU IŠRINKO A. VARNĄ todėl, kad jie mylėjo^ savo tė tūrinėje veikloje Amerikoje.
nias, nusistatėme tuo tarpu pasitenkinti Kauno
Republikonai vėl nekantriai
Deja, kai TMD neteko savo
Lietuviai dailininkai, gyveną vynę, prievarta buvo išvykti iš
tymais. Ieškojau ir kitokių nuomonių, kurios
miesto ir apskrities tautininkų slaptu organi
lauks
1952 metų. Tais metais
remtųsi ne tiek įstatymų taisyklėmis, kiek poli Vokietijoje, ėmėsi iniciatyvos tėvynės carų žandarų, tai vie kūrėjų ir žymesnių veikėjų-vaDemokratai
baigs penktą paei
zavimu.
tikos dėsniais... Apsilankiau pas gerą pažįstamą suorganizuoti visame pasauly nintelis jų ryšis su gimtiniu dų: B. K. Balučio, J. O. Sirvy
Nežinia, kaip mums bųtų tas darbas pasisęliui
nepertraukiamo
vald y m o
Kostą Račkauską, dabar gyvenantį jau USA. je esančių lietuvių dailininkų kraštu ir buvo šios draugijos do, Dr. J. šliupo ir kitų, kurie
kęs, jei ne areštai, kuriuos plačiu mastu "liaudies
terminą,
arba
20
metų.
Jam nupasakojau, kokioje padėtyje esu ir primi sąjungą. Tuo tikslu jie spalio varde ir jos lietuviškame idea išvyko į Lietuvą, kiti mirė
Įtakingi Republikonai pradė
vyriausybės" vidaus reikalų ministras Gedvilą
j Amerikoje, susilpnėjo jos kul
niau, kad kai kas man pataria pačiam prisistaty 23 ir 24 dienomis buvo suren le*
.v
. I
jo
raginti Harold E. Stasseną
ėmė vykdyti liepos mėnesio pradžioje.
ti policijai. Klausiau, kaip atrodo toks patarimas. gę suvažiavimą. Į suvažiavimą "TMD steigėjai jau visi išmi turinė ir organizacinė veikla
sustiprinti
Republikonų partiją
..Liepos 6 dieną, pavakariais, man telefonu buvo
susirinko ne visi dailininkai, rė, bet jų idealai tebėra gyvi Amerikoje.
—
Pasielgimas
kilnus,
bet
nepraktiškas...
pranešta, kad prieš piet areštavo vieną iš mųsų
nes dailininkai savo tarpe, pa ir bus ateityje.
Savo 50 metų jubiliejaus iš liberališkesniais pagrindais, su
trijukės. Vakare susitikome tik dviese, susitiko taip atsiliepė Račkauskas į mano klausimą ir pa gal atstovaujamas meno kryp
TMD kulturinė ir tautinė vakarėse, pereito karo metais, žvilgsniu į 1952 metų prezi
Dewey, ku
me susirųpinę ir sujaudinti, kad nebetekome vie sisakė, kad mano vietoj jis pasielgtų kitaip, jis tis, gerokai susiskaldę.
idėja, TMD siela, tebėra gyva TMD buvo, galima sakyti, pri dento rinkimus.
no iš energingiausių ir slaptam veikimui labiau mautų per sieną Vokietijon.
Jau anksčiau dalis dailininkų ir ryški musų išeivijoje. Gyva ėjusi prie likvidacijos. Bet li ris laimėjo Republikonų parti
Žinoma, patarti bėgti iš tėvynės buvo daug yra sukurę Lietuvių Dailės In ir stipri, kad už jos idėjos glu
siai tinkamo asmens ir draugo. Jautėme, kad jau
kusieji veikėjai išlaikė draugi jos nominacijas karštose lenk
lengviau,
negu tai pačiam daryti. Tas abejones stitutą. Į tą Institutą priima di didelė musų žmonių, savo
prasideda naujas laikotarpis, kuriame reikės ypa
ją, neleido jai susilikviduoti tynėse su Stassenu, daugiau
gali suprasti tik tas, kas pats yra buvęs tokio rei tik kai kuriuos dailininkus, ku gimtojo krašto—Lietuvos my
tingų atsargumo priemonių.
Pereitas karas ir lietuvių tau jau nemano kandidatuoti.
Tiksliai nežinodami, dėl kokių priežasčių mų kalavimo akivaizdoje. Palikti šeimą, tėvus ir vis rie esą tikri dailininkai - kūrė lėtojų masė, kuri kaba ir mąs tos tragedija sukėlė tauriųjų Thurmond, pietinių valstybių
sų "trečiasis" buvo areštuotas ir bijodami, kad ką, su kuo esi susirišęs jausmais, atsiminimais, jai. Toks dalinis susiorganizavi- to lietuviškai. Didi ir garbin lietuvių amerikiečių reakciją! kandidatas, kurios atskilo nuo
jo areštas nebūtų rišamas su mųsų slapto veiki darbu ir visu gyvenimu ir mestis nežinion. yra mas jaunesniems dailininkams ga idėja, kurioje gludi ne tik
1946 metais būrelis taurių Demokratų partijos dėl Trumamo projektais, nusistatėme kelioms dienoms pasi tikrai sunku. Toks žygis reikalauja didelės au nepatiko, tad pasitelkę kelis tai tėvynės meilė, bet ryžtin lietuvių vėl stojo į TMD kultu no žadėjimų suteikti negrams
šalinti iš Kauno. Pasidalinome adresais ir suta kos, daug valios ir gal net tam tikros dezespera- dailininkus iš vyresniosios kar goji lietuvių valia — palaikyti rinę veiklą, nes jie pamatė sa lygias teises su baltaisiais. Pie
rėme, kad liepos 14 vėl atsirasime Kaune ir susi cijos. Bet spręsti reikėjo...
tos ryžosi padėti kitokius daili Amerikoje lietuvių tautinę eg vo senąją tėvynę vėl pavojuje, tinėse valstijose negrai dar ge
Po
ilgo
pasikalbėjimo
su
Račkausku,
nusi
ninkų susiorganizavimo pagrin zistenciją ir kulturinį veikimą. suprato reikalą atgaivinti TMD rokai atriboti nuo baltųjų. _
sieksime.
Bet ir pietiečiai nenulėmė
Kad ir taip sutarę, vis dėlto atsisveikinome stačiau, kad herojaus nevaidinsiu ir pats polici- dus. Įvykusiame suvažiavime Tai dr. J. Basanavičiaus, dr. kulturinę kovą, kultūrinėmis
Trumanui
pralaimėjimo.
tokiu rankos paspaudimu ir pasibučiavimu, tarsi jon neisiu. Tegul tas kilnus "žygis" bus paliktas tie visi reikalai ir buvo ap V. Kudirkos ir kitų Aušros ir priemonėmis rūpintis Lietuvos
Wallace,
pasirodo, Trumanui
jau daugiau niekados nebesimatytume. Dangus kilnesnėms asmenybėms... Taigi nutariau, ir žmo tarti. Savo pirmininku išsirin Varpo idealų ir labai taurių lie išlaisvinimu.
nepakenkė,
nes
jis gavo palygi
norėjo, kad tai bųtų mųsų paskutini? atsisveiki na pilnai pritarė, ieškoti galimybių pabėgti f Vo ko žinomą dailininku Adomą tuvių idėja.
—
Ką
dabar
TMD
veikla?
namai
mažai
balsų.
Apsivylė
A. a. Tarnas Astramskas ir
kietiją...
Varną.
nimas.
dėl
jo
ir
Maskva,
nors
už j|y,
—
Po
jubiliejinio
TMD
seimo
Aš tą patį vakarą išvykau į kaimą, Žemaiti
jo bendradarbiai, 1896 metais
Taip nusprendęs, pasiryžau leistis pasienin
balsavusius
pavadino
"pažan«M
New
Havene
1946
metais
TMD
jos pusėn, žmoną ir vaiką palikau Kaune, bet su patyrinėti galimybes. Į namus grįžti bijojau. "MINTIS" IŠLEIDO
kurdami TMD turėjo du tiks
tarėme, kad, jei manęs policija ieškos, ji atitin Draugų apsunkinti nakvyne nenorėjau, nes ir jų 500 NUMERĮ
lus: 1) padėti Lietuvoje liku kulturinė ir organizacinė veik giais Amerikos žiedais".
Panašios j Wallace atskilė
Šiuo metu Vokietijoje eina siems savo tautiečiams kultū la vėl sustiprinta. Atgaivinti
kamais ženklais praneš vienam asmeniui, kuris akyse jau buvau "raupsuotasis", kuris gali ir
lių
partijos Amerikoje buvo Sr
apmirę
ir
kuriami
nauji
TMD
man šią "gerą žinią" perduos.
jiems pakenkti, jei paaiškėtų, kad jie mane nak- šie lietuvių laikraščiai: Musų rinėmis priemonėmis kovoti už
skyriai
kolonijose,
pradedama
praeityje.
Kelias, Mintis, žiburiai, Aidai lietuviškos spaudos laisvę ir
Kelias dienas praleidau kaime ramiai šiena- vydina ir globoja.
1912 metais atskilėlis The#«
(amerikiečių zonoje) ir Lietu Lietuvos nepriklausomybę^ 2) leisti lietuviški raštai Ameri
• piutės metas įtraukė ir mane į prakaitą ir ben
Iki vidurnakčio praslankiojau gatvėse. Su
dore
Roosevelt gavo 4,126,02#
koje.
šiais
metais
TMD
nariai
dro i nerųpestingoj kaimo žmonių nuotaikoj lyg žmona buvome sutarę: jei iki 1 v. nakties niekas vių žodis (anglų zonoje). Pran rūpintis švietimu ir kulturinės
balsų,
o tais laikais daug ma
ir pamiršau, kad esu paukštis, išvytas iš lizdo ir neateis manęs jieškoti į butą, tai šviesos bute bus cūzų zonoje jokio laikraščio ne lietuvių veiklos plėtojimu mu gaus po dvi knygas: dr. K. Gri
sų išeivijoje — besikuriančiose niaus "Atsiminimai", ir Liudo žiau žmonių balsavo.
akylai gaudomas.
užgesintos; jei jau kas bus buvęs, tai viename išeina.
1924 metais kitas atsimetė
Tris
kart
savaitėje
leidžia
lietuviškose kolonijose. Tai bu Dovydėno "Mes Iieškom Pava
Nepraėjo nei savaitė, kai gavau žinią, kad kambaryje degs šviesa. Po 12 vai. naktį apžiurė
liepos iš 11 į 12 d. naktį buvo atsilankę trys sau jau langus: visur buvo tamsu. Vadinasi, šią naktį mas laikraštis Mintis lapkričio vo plati, daug apimanti ir di sario", gražių novelių, įspūdin lis, Robert LaFollette, gavo 4,gą literatinį veikalą. Dr. K. 822,856 balsus.
gumo valdininkai su įsakymu mane areštuoti, nesu ieškomas ir galiu ramiai... miegoti savo lo 3 d. išleido savo 500 numer. delės reikšmės idėja.
šiais rinkimais į Senatą pa«*
Griniaus
"Atsiminimai" knyga
Laikraštis
tą
dieną
išėjo
padi
kaip "liaudies priešą" ir valstybės saugumui pa voj, gal but, paskutinį kartą.
— Kaip TMD seniau veikė? svarbi tuo, kad joje vaizduoja teko viena moteris, o į Atst®*
dintas
ir
gausiai
iliustruotas.
vojingą asmenį. Manęs neradę, padarė tris valan
Kai gerb. adv. B. K. Ba ma lietuvių praeities pergyve vų Rūmus — aštuonios mote
^slinkau tyliai, tarsi nepasitikėdamas tamsa
B. G.
das užtrukusią kratą: iščiupinėjo visas knygas,
lutis, buvęs savaitraščio LIE nimai, klaikieji rusų valdymo rys atstovės.
fcr bijodamas įkišti koją į spąstus. Miegojau,
išvartė lovas, ištaršė spintas, ištyrinėjo pagalves kaip kiškis pravertom akim. Jaučiau, kad galva
TUVA redaktorius (Chicagoje), laikai ir lietuvių politinė bei
ir, kaip "nusikaltimo įrodomąją medžiagą", pa ir širdis prikrauta minčių, skausmo ir nerimas MIRĖ GEN. POPELIUČKA
Tremtyje mirė žinomas Lie dabar Lietuvos ministras Lon kulturinė kova už lietuviškos
ėmė telefonų abonentų knygą, kurioje buvo pažy ties. Rodos lyg kas badė mane lovoje ir vos tik
Paryžiuje Vaidina
tuvos kariuomenės generolas done, paėmė TMD vairą 1908 spaudos laisvę ir Lietuvos ne
mėti adresai, keletą vokiškų politinio turinio kny užmerkęs akis jausdavau, kad krentu į bedugnę.
metais,
ši
draugija
išaugo
per
inž. Klemensas Popeliučka, bu
priklausomybę.
Lietuvio Kurini
gų, vieną mano fotografiją ir paliko įsakymą man Taip visą naktį ir išsivarčiau pusiaumigyje ir
vęs Lietuvių Tremtinių Ben
prisistatyti į saugumo policiją per 24 valandas... persekiojamas biauriausių vaizdų. Baigiau tą pik
—
Ko
TMD
tikisi?
Šiuo metu Paryžiuje iš Švei
druomenės Augsburgo komite Ugo Carusi ir pažadėjo, kad
Tikėjau, kad kitą dieną policija manęs ieš tą nakties kovą tikrai judinančiu pergyvenimu:
carijos atvykęss Theatre du
visi
emigrantinėje
stovykloje
—
Su
TMD
kulturinės
veik
to pirmininkas.
kos provincijoj tuo adresu, kurį žmona buvo nuro 6 vai. rytą girdžiu kaž kas skambina prie durų...
gyvenantieji tremtiniai bus iš los atgijimu, jos stiprėjimu, lie Chateau de Lausanne vaidina
džiusi saugumo polic. valdininkams... Bet nuro "Jau pakliuvau", pagalvojau ir išgąsdintas tos KĄ LABIAUSIA KOLIOJA
vežti į USA affidavitj! pagrin- tuvių kolonijose stiprėja ir mųsų tautiečio G. V. Milašiaus
dytu adresu niekas manęs neieškojo. O aš iš ten minties pakišau galvą po pagalve... Girdėjau
plinta musų tautinė ir kulturi "Miguel Manara", vieną iš di-;
Maskvos ir Vilniaus radijas du.
tą pačią dieną išsikėliau kitur ir, užuot miego kartojantis tik vieną žodį: "Baigta, baigta . savo pranešimuose lietuvių kal
Bet tik maža dalis jų buvo nė veikla. Kad šį kartą musų džiųjų kurinių paskutinių laiklg
Vakarų Europos literatūroje.
jęs lovoj, įsikasiau daržinėj į šieną.
Tarnaitė pradarė miegamojo duris, įkišo savo ba, paskirtuose tremtin i a m s, paimta į USA. Pasilikusiems, pasikalbėjimas neužimtų per
Didysis mųsų poetas Vakarų^
Per porą dienų svarsčiau, ką daryti: viską
priešingai
pažadams,
įsakyta
daug
vietos,
apie
TMD
planus
išsigandusį veidą ir drebančiu balsu paklausė. daugiausia iškoneveikia lietu
Europoje lvgin amas su žy-,
suėmęs į krūvą, priėjau išvados, kad visą laiką
grįžti
į
savo
stovyklas,
palie
pasisakysiu
kitą
kartą.
Tuo
"Ar leisti?". Vieną akimirksnį nežinojau, ką at vius "komitetininkus" ir žur
gyventi šieno lindynėj negalėsiu ir anksčiau ar
tarpu aš nuoširdžiai kviečiu vi m i a u s i a i s p r a n c ū z ų p o e t a i ą P
sakyti: šokti per langą ir bėgti... Ne - jau per nalistus, leidžiančius laikraščius kant Muencheną.
£
vėliau busiu areštuotas. Nutariau važiuoti Kau
Protestuodami prieš šį pa sus tauriuosius amerikiečius kaip Giraudoux ar Ciaudel.
vėlu... Slėptis čia pat, - ne - beprasmiška. Nieko tremtyje.
nan pasikalbėti ir pasitarti su žmona ir gerais
Kūrinys
literatūrinėje
Pary«*
lietuvius
ateiti
mums
į
talką,
tvarkymą tremtiniai paskelbė
neatsakyti. Ne - išlauš duris... Ir paskutinėj ei
• j
VQQ111 11*
prieteliais,
jei iiiAo
juos dar rasiu,
ir ffcllllt'lll&l
tada galutinai,
bado streiką, nes jie neturi jo stoti prie TMD pavieniais, o žiaus publikoje susilaukė dide-<
EMIGRANTAI
PASKELBĖ
lėj atėjo Nausėdo ir Zabarausko mintis: nekal
•nusistatyti, ką toliau darysiu.
^
kios kitos galimybės kovoti kur galima įsteigti TMD sky lio pasisekimo ir įvertinimo. Ta
BADO STREIKĄ
tas žmogus policijos neturi bijoti...
Liepos 15 ir atvažiavau atgaf į Kauną. Sto
Prieš kurį laiką Muencheno prieš USA nustatytą nežmoniš rius. Busime visiems dėkingi proga laikraščiai gražiai atai**
Leisk - pasakiau beviltiškai ir tuo pačiu
tyje radau belaukiančią žmoną. Ji smulkiai išpa
emigracinėje stovykloje lankė kai tremtinius kankinančią emi už kiekvieną darbo talką TMD liepė apie didįjį musų poetą.
sakojo, kaip buvo daroma krata, ko buvo ypatin lyg ištiesiau rankas pančiams uždėti.
» fs«£
K» Pelėkis. idėjų plėtime.
si DP komisijos pirmininkas gracijos tvarką.
(Bus daugiau)
gai ieškoma ir kaip atrodė patys "saugumo val-

J. jbiĄmeihH

r

D I R V A
am

Dienos Klausimais

nuomoti?6.

Ne, tuo tarpu neišsirašo...
Aš manau, kad Dewey išsi
rašo DIRVĄ, ar ne? Ar žinote,
kodėl taip manau? Todėl, kac
ir jis taip aiškina savo pralai
CVARBIAUSIAS lietuviško veikimo Amerikoje tikslas, Vakar suėjo 30 metų nuo mėjimą, kaip ir DIRVA. Sako,
^ be abejo, visais laikais buvo ir bus — lietuviško su- pirmojo pasaulinio karo pabai kad per daug jo šalininkų lap
kričio 2 dieną sėdėjo namie ir
Mpratimo išlaikymas čia gyvenančių lietuvių tarpe.
gos. Tada pasibaigė karas, ku
nenuėjo balsuoti. Manau sau
Dabartiniais laikais svarbiausias to veikimo uždavi ris buvo vedamas tam, kad ^pasiskaitę DIRVĄ ir rado gerą
nys — pagalba tėvynei Lietuvai nusikratyti svetimųjų daugiau pasaulio istorijoje ne paaiškinimą...
bebūtų karų...
priespaudos.
J. P., Brooklyh, N. Y
Juan Atilio BRAMUGL1A
1042 metų pabaigoje pasklido gandas, kad
O šiandien, artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais, Per 30 metų jau pergyveno
Stalinas turėjo svarbų pasikalbėjimą su Mokslų
svarbiausias reikalas yra — pagalba kuo didesniam skai me ne tik kitą baisesnį karą, Tikrai geriausiai
TARP daugelio gerų ir blogų pasaulinės tai "Akademijos profesorium Komarovu ir Fizikos In
čiui tautiečių padėti išsikrapštyti iš tremtinių stovyklų bet jau visi kalba ir apie tre
kos apaštalų" jau kelintą kartą sutinkame stituto direktorium Kapitza. Buvę kalbėtasi apie
Labiausiai man patiko VIL
čią. ..
^
Europoje ir atvykti į šį kraštą.
BRAMUGLIA vardą. Ilga ir iki galo apgalvo atominę energiją. Sovietinė žinių Taryba sten
NIES pasigyrimas po rinkimų
Antrasis karas, sako, kilo Ji
j; mraig
.
....
MIį
Tai nereiškia, kad turime visai apleisti ir užmiršti
narasė! "VIJ.mts issi*.
«« ta kalba, kuria jis atidarė UN sesiją Paryžiuje, gėsi išgauti kituose krastuose atominės energi
eJ0
ne iš karto parodė, kad Juan Atilio Bramuglia, jos paslaptį. Mokslų Akademijos posėdyje, įvy
per šiuos kelis mėnesius pirmuosius uždavinius. Bet tai todėl, kad pirmasis nebuvo kaip n - i ; „ '
"ausiai .
nors gyvena Argentinoje, pagrindinai pažįsta vi kusiame Sverdlovsko mieste 1942 metų gruo
reiškia, kad dabar yra laikas stipriausiai paspausti į šitą reikia pabaigtas.
Teisybė! Jos partija netui
Apie trečią kalba, kad antra jokio rųpesčio: negavo nei vie sus Europos klausimus.
reikalą. Nes jis yra labai skubus. Šitas reikalas taip
džio mėnesį daug buvo kalbama apie naujus ban
Advokatas iš profesijos ir diplomatas iš dymus su retais metalais ir pirmon vieton su
pat yra dalis anų dviejų didesniųjų reikalų. Dalis, ku sis nebuvo kaip reikia pabaig no elektoriaus. Argi ne geriau
tas.
pareigos, Bramuglia rimtai, bet kartu ir su tam uraniumu. Komunistų sluoksniuose plačiai bu
rią sutvarkyti reikia tuojau, neatidėliojant!
sia taip?
tikru
lengvumu pristatė 58 valstybių atstovams vo skleidžiama, jog Kapitza pasiekęs nuostabių
Karo visi ne tik nenori, bet
B. 0., East Chicago, Ind
a
'P. ten bebūtų su BALFo tvarkymu, vis vien reikia ir bijo. Bet visi taip pat ma
kintantį pasaulio veidą. Ramiu balsu, lygiu to rezultatų savo moksliniuose bandymuose.
pripažinti, kad BALFas šiandien yra vienintelis šiau no, kad bloga taika dar blo Ir mes stebimės...
nu ir lyg pasverdamas kiekvieną žodį, jis aiški
Jei Kremlius butų turėjęs atominę bombą
das, už kurio visuomenė gali griebtis, siekdama pagel giau negu karas...
no Chaillot rumuose, kas yra teisybė ir kur jos anksčiau, negu ją išrado USA, tai aš neabejoju,
Skaitau DIRVOJE ir ste
bsti tautiečiams atvykti į šį kraštą.
Visi gerbia kare žuvusius... biuosi, kad žmogus turi ketu reikia ieškoti.
kad Stalinas butų ją panaudojęs pasaulinės ko
Bramuglio amžius dar ne ilgas: dar Jam munistų revoliucijos tikslams, šis mano įsitiki
Niekas mums negali uždrausti ir pasibarti, susirū Sako, jie paaukojo savo gy ris kambarius ir bijo atsišauk
pinimų ir nepasitenkinimų pasakyti, kodėl BALFas da vybes, kad likusiems gyviems I ti nors vieną tremtinį "arlšpil- trūksta penkerių metų iki 50. Bet jis pradėjo nimas yra paremtas mano patyrimu, kurį aš esu
ro tą ar kitą dalyką vienaip, o ne kitaip. BALFo vado šiame pasaulyje geriau butų..., dyti blankus nors vienam. O aš gyventi ir dirbti savarankiškai nuo jaunų dienu. įsigijęs per eilę metų, stebėdamas bolševikų mo
vybe už tai, regis, nelabai ir pyksta, nes ji žino, kad ne O politiįcos vadai jau ne kartą turiu nusirendavojęs tik vien? Per tiek laiko jis įvairiose darbo šakose taip su ralę, galvojimą ir elgesį.
viskas ir jai pasiseka taip, kaip norėtų. Daro tai, kas padarė taip, kad gyvybės bu- j kambarį, bet nebijau, kur pa- brendo, kad gali lenktyniauti su geriausiose mo
Vieną kartą aš turėjau progos aplankyti
prieinama, kas galima.
vo paaukotos veltui... Kokia | dėsiu tuos, kurie atvažiuos. Tik kyklose ir prie geriausių knygų pragyvenusiais "Tarptautinės Knygos" sandėlį. Tatai įvyko kaip
f
' # Todėl nepasitenkinimai ir priekaištai nėra pateisi baisi atsakomybė...
j tegul atvažiuoja, surasiu jiem? Hsmenimis.
tik tuo metu, kada buvo pranešta, jog panaikina
Pats Bramuglia neturėjo laimės ilgai lanky
nimas bet kokio musų atsitraukimo ar apsileidimo BA
Ką daryti?
j ir gyvenimui vietą-ir darbą. O
mas Komunistų Internacionalas, ir kada Sovietų
ti mokyklų, nes nei tėvas nei motina neturėjo to
LFo darbuose.
sąjungininkai džiūgavo tuo dideliu laimėjimu...
Išvada viena: jeigu jau pa- 1 kai tuos sulauksiu, tai da i?
kiems reikalams atliekamų pinigų. Ir net niekaAtsitraukti ir kitų kelių ieškoti butų pamato tik ta saulis pritruks dar kartą kan-! daugiau blankų pildysiu.
Tarptautinė Knyga" — tai buvo biuras, kurs
los nesvajojo pamatyti savo Atilio įspūdingame
da^ jeigu BALFo darbuose aiškiai maty tumėm blogos trybės, tai žinos, kad dabar
ruošė
propagandines brošiūras svetimomis kal
J. Endziulis, Chicago, 111.
idvokato rube. Tačiau vaiko nuostabiai gyva
valios ir jeigu numatytumėm kokius kitus, geresnius ke svarbiausias dalykas — karą
bomis. Ir aš ten mačiau ką tik atspausdintus
ivasia anksti jį paskatino savo jėgomis veržtis
lius tremtiniams pagelbėti.
atsišaukimus ir brošiūras. Jos turėjo buti pla
pabaigti tada, kai jis ištikrųjų O.K.!
Tyveniman, Jis veržėsi tokiu smarkumu ir taip
Bet nėra pamato įtarti, kad BALFo darbuose butų kaip reikia pabaigtas... Su Vykit lauk "korektūros kip asekmingai, kad sulaukęs vos 20 metų jau ver tinamos kraštuose, kurie bus raudonosios armi
bloga valia. # Priešingai — pereitas BALFo seimas jo va stosi pusiaukelėj — žinok, kad šą" iš DIRVOS! Parašėt "re- gsi advokato profesija. Tai tikras "self made jos užimti.
dovybę aiškiai įpareigojo ir vadovybė nuoširdžiai apsi netrukus reiks vėl iš naujo pra pudlikonai" ir matot, kas išėjo' ^an": savo energija, kantrybe, valia ir užsispyri
Taigi, nors Kominternas ir buvo panaikin
ėmė daryti viską kad BALFas galėtų padėti visiems tau dėti ...
J. V., Brooklyn, N. Y. au jis per trumą laiką padarė ir pasiekė tai, ką tas...., bet praktiškai komunistų partijos centiečiams lygiai ir vienodai teisingai.
v
iti sunkiai padaro geriausiose gyvenimo sąly- tialinis komitetas ruošė ir davinėjo nurodymus
tų
ir
padarytų,
tai
ir
5
milijonai
nesunku
butų
sukelti
visjems komunistams, kaip jie turi veikti. * Tuo
Taip pat ir kito geresnio kelio, kaip visų lietuvių
ose.
o gal net ir peržengti!
pačiu
laiku Maskvoj, netoli Kuznetsky Most, bu
viena bendra organizacija, nematyti.
Išėjęs iš neturtingos šeimos, ir juodo ir sunvo
skubiai
ruošiami komunistai vadai svetimiems
Todėl lieka vienintelė išvada: budėkime, kad BALFo
*au$ darbo dirvos, Bramuglia, kaip advokatas,
darbe jo apsiimtas darbas butų taip ir dirbamas, kaip Įeitas pasakys — mes nuolatos po dolerį ar po kelis do ^džiausią savo dėmesio dalį atidavė darbininku kraštams, kurie bus išlaisvinti iš Vokiečių oku
lerius aukojame ir per metus taip ir sudedam dviejų
apsiimta — ir visomis jėgomis tą darbą remkime!
socialinių reikalų gynimui, šalia advokatūros jis pacijos. Visi jie turėjo karininko laipsnius ir
ar
liet
trijų savaičių uždarbį, čia koks parengimas, čia
%
sitraukė j darbininkų unijų (sindikatų) judėji- buvo ištikimiausieji partijos nariai. Tai buvo
get remti tik gražiais žoidžiais ir pritarimais maža. to paties BALFo rinkliava, čia laikraštis, čia vėl'kas Tius ir pasidarė patarėju teisės klausimais gele- nauji išrinktieji. Jie buvo ruošiami dideliam is
nors... O kur dar siuntinėliai į Europą... Taip ir su inkeliečių organizacijoje.
toriniam uždaviniui: komunistiniam įsigalėjimui
Remti šiuo metu reikia... pinigais!
sideda per metus.
Europoje.
Visi pritariame, kad butų gera, jei pasisektų įvyk
Kai generolas Peron atėjo į valdžią, BrainugTas teisybė. _ Bet ar taip jau labai pajuntate tą naš
Tas naujai paruoštas policijos kadras lydė
dyti BALFo seimo pageidavimą — sukelti 5 milijonus
'ia buvo vienas iš tų, kurs uoliai dalyvavo paruo
tą. Dar negirdėta, kad kas dėl šitu auku butų savo na
dolerių.
sime įvairiausių darbą liečiančių įstatymų. Jo pa jo raudonąją armiją ir visur, kur tik ji praeida
mo, savo automobilio nustojęs, arba kad^ kas butų atsi
Penkis — ne penkis, bet aiškiai ir neabejotinai rei sakęs nuo pietų ar nuo įprasto stiklelio... O jeigu taip, puoštais įstatymais šiandien tvarkosi naujos Ar- vo, tuoj organizavo pagrindinius valymus. Jų
Tentinos darbininkų santykiai su darbdaviais ir rankomis buvo išžudyta didelės žmonių minios
kia daug daugiau, negu būdavo sukeliama ligi šiol.
tai tos mažosios aukos įeina į paprastas kasdienines
tiek pačioje Sovietų Sąiungoje, tiek ir kitose
m valstybe.
Tam reikalui BALFo vadovybė ragina, kad visose smulkias išlaidėles.
Sovietų
užimtose valstybėse. Daugelis sovietų
Prieš
dvejus
metus
Bramuglia
buvo
pakvies
v
kolonijose,
' kur# to dar nėra,7 tuojau butų sušaukti
MMiivi atitinUV1W141
^
Betv dabar
yra svarbus reikalas vieną kartą stipriau
niliočiu buvo tos pačios "valvmo poliniios" su
tas
vadovauti
Argentinos
užsienių
reikalų
minis
kami susirinkimai ir butų sudaryti piniginio vajaus ko- paaukoti.
grusti. kain gyvuliai, j vagonus ir išvemti i toli
mitetai.
Pagalvokime apie tai! Ne, net ilgai ir negalvokime, terijai. Kaip mename, anas laikas buvo pagar miausias koncentracijos stovyklas. Kai ka^as
sėjęs piktais nesklandumais tarp Argentinos ir
BALFo vadovybė ir smulkiau nurodo, ką ir kaip tie o padarykime!
"•iaurės Amerikos. Bramuglijai buvo skirta par baierėsi ištremtųjų skaičius siekė tikriausiai ke
komitetai turi daryti.^ Mes čia tų nurodymų nekartosi
eiga išlyginti anuos nemalonius girgždėjimus, letą milijonų.
me, nes — tegul tik tie komitetai susidaro, o jie jau tie
Teisybė mane varčia pasakyti, kad milijo
šiandien Bramuglia gali pasididžiuoti, kad jo pa
siog gaus visus nurodymus ir patarimus.
nai mano viengenčių buvo išlaisvinti iš vokiečių
stangomis
išnyko
š.
Amerikos
skersavimai
į
Ar
Bet į vieną dalyką reikėtų ypatingai atkreipti dė
gentiną ir kad pačios Argentinos įtaka tarptau jungo tik tam, kad pereitų į sovietų vergiją.
mesio. Tai i aplankymą su aukų lapais paskirų asmenų,
Internacionalas buvo panaikintas, bet Sta
tinėje
politikoje ypatingai sustiprėjo. Ramus,
kurie turi didesnes pajamas.
lino knyga — Leninizmo klausimai — pasiliko
nuosaikus,
visada
gerai
nusiteikęs,
bet
ir
draus
BALFo pirmininkas kun. dr. J. Končius BALFo sei
mingas sau ir kitiems Bramuglia yra užkariavęs rodyklė visiems komunistams. O toje knygoje
me pareiškė nuomonę, kad ypač musų profesionalams
pasakyta, kad proletariatas turi ne tik teisę, bet
simpatijų ne vien tik sau, bet ir Argentinai.
laikas butų prisidėti prie pagalbos tautiečiams stambes
ir šventą pareigą panaudoti visas jėgas revoliu
Kad
ir
pusamžyje
būdamas,
Bramuglia
mo
nėmis aukomis, negu ligi šiol.
cijai sukelti. Stalinas reikalauja, kad kartą įs
kosi
toliau:
daug
skaito,
važinėja
ir
stebi.
Poil
Juozas
Mikštas.
Ne penkinėmis ar dešimtinėmis, sako jis, reikėtų,
sio valandomis jis mėgsta žuvauti ir medžioti. teigus revoliucinį režimą, jis veiktų — jei rei
"atsipirkti", bet ir tūkstantinė iš daugelio priklausytų!;
Namuose
jis dažnai laisvalaiki praleidžia prie sa kia — net ginkluotų jėgų pagalba ir veiktų prieS
VĖLINIŲ
VAKARĄ*)
O šiaip jau darbininkai bei amatininkai, kurie neblogai!
vo
dviejų
vaikų ir gražios žmonos. Visada ele visus išnaudoto j®*,...
uždirba, taip pat turėtų šiais metais bent po šimtinę ar j
Toli palikom savo Tėvynę,
V. A. Kravčenko.
gantiškai
apsirengęs,
visada su šypsniu ir niekad
nors po pusšimtį tam reikalui pakloti. Tik tokiu budu'
Aukštam kalnely bočių kapus.
(Iš
knygos
"Aš
pasirinkau
laisvę").
su piktu žodžiu.
Bruno.
galima tikėtis, kad bus sukelta žymesnė pinigų suma,;
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor

Kas dabar svarbiausia?

6820 Superior Ave., Cleveland, O.

30 METŲ ...

SAVAITĖS VEIDAS

IŠ GYVOS PRAEITIES

K

kuria jau apčiuouiamiau bus galima padėti šios dienos
svarbiausiam reikalui...

Įštikro, daugelis musų profesionalų dažnai pasisako neužmiršę, kad jie lietuviai. Jie neužmiršo taip pat, kad
ne vienas iš jų net ir savo mokslo, savo profesijos pasie
kė lietuvių visuomenės pagalba.
Bet daugelis iš jų pasako: turiu tiek darbo, kad jo
kiu budu negaliu dalyvauti lietuviškame visuomenės vei
kime. Jeigu aš jame dalyvaučiau, tai aš negalėčiau sa
vo darbo atlikti.
Gerai. 1 egul bus taip! Mes, lietuviai, didžiuojamės
matydami savo tautiečius labai užimtus svarbiais dar
bais!
Bet profesionalas, kuris turi dau£ darbo, tai papras
tai uždirba ir pinigą nemažą. .. Tai teęul doleriai Jus
pavaduoja ten, kur negalite patys dirbti! Čekiui para
šyti labai nedaug" laiko reikia!
Tą patį reikia atsiminti ir senai dirbantiems, gerai
uždirbantiems darbininkams. Juk dažnas darbininkas
turi ir savo namą ir automobilį, turi ir susitaupęs...
Daugelio darbininkų padėtis šiandien vra tokia, kad jei
gu jis net ir keletą mėnesių nieko neuždirbtų, tai didėlės
bėdos jam dar neatsitiktų... Na, gal banke' sąskaita ir
sustotų augusi per tą laiką, bet tai kas čia tokio!
Tai argi didelis čia vargas susidarytu, jeigu toksai
šiais metais bent poros savaičių savo uždarbį paskirtų
šių dienų svarbiausiam lietuviškam reikalui!
Jeigu visi, kurie dar laiko save lietuviais, taip nutar-

Ir čia šiandieną juos prisiminę,
Sklaidome Laiko Knygos lapus.

O musų mintys baugios, neramios,
Nori pasiekti gimtus namus.
Ir jausti skausmą tėviškės žemės,
Kurio tik aidas pasiekia mus.
Ar tebemirga šviesa žvakučių
Ant kapo musų širdžiai brangaus?
Pikti ir žiaurus ten vėjai pučia,
Krūpčioja tylios žvaigždės dangaus.
Ten gimdo kraštui sielvartą didį
Dar neataušę brolių kapai.
Ir amžinybėn jų nepalydi
Šventa ramybe gaudžią varpai...

ŽMONIJOS ISTORIJA

LEISKIT I TĖVYNE

610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00

Kaina su prisiuntimu $1.00

štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga.
ka privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį,
valstybių persitvarkymus.
Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių
didumo žmonijos istorijos knygą.
REIKALAUKITE DIRVOJE
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ

(Kišeninio didumo — 272 puslapių)
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
įvairių Lietuvišku liaudies dainų ir kitokiu
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomu dainų, ir daug tokių kurias turėtum^
žinoti. Išleido "Mintis". Vokietįjoie.

Tik šiurpus šūviai nuaidi kartais,
Perplėšę tylą girių plačių.
Palaužtas beržas ties kiemo vartais
Sergi ramybę namų tuščių.

S A P N I N I N K A S

Kapinių kryžiai apsamanoję
Svyra. Juos gaubia gudi naktis.
Po žemę siaubo šmėklos klajoja,
"Memento mori"
šnabžda mirtis.

Nauja Sapnij knyga, aiškinanti visokius
sapnus, vU galima gauti Dirvos knygyne.'
Su užsakymu siųskit pinigus.

*) Šios eilės, siųstos DIRVAI iš Australijos, pavėlavo
Vėliniu dienai.

Kaina su prisįuiitimu $1.50

Reikalaukit Dirvoje
6820 Superior Aye.

Cleveland 3, Ohio

VALGIU
GAMINIMAS
ir Namų Prižiūrėjimas
Kaina su prisiuntimu $1.50

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti ka
gaminti visokius valgius: sudėta daugyi,
j-eceptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
fiuo paprasčiausių iki puošniausių pokilia.
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vijh
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi rijį*
|>esnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudinga knvara-

Reikalaukit $įrvoje
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DIPLOMATŲ
POPIEČIAI

pestis šiandien sukasi apie tai,
kaip atitaisyti paklydimus. De
ja, klysti yra len^yiaju, negu iš
klaidos išbristi.
Tarp daugelio suklupimų, ku
(Dirvos Korespondento)
riuos padarė velionis Roosevel- Paryžiuje yra išgarsėjęs pa
tas su Churchillu, buvo jų nie mišėlis Ferdinand Lop.
•••
ku neparemtas pasitikėjimas
Niekas negalėtų tvir t i ft 11,
Sovietų Sąjungos vadovaujan
Tarp visų pranešimų apie
kad jis pamišęs: turi teisių ar
: S a l o •'
•
Šiuo metu Didžiojoje Brita gali tekti ateityje suvaidinti naujai atvykstančius lietuvius
čiais asmenimis.
ekonomijos mokslų daktaratą,
Jau turime nemanai prirašy gerokai apsišvietęs ir turi la nijoje gyvena ir dirba žemės labai svarbų vaidmenį. Kai iš nebuvo dr. Vytauto Povilanio
Rašo DR. a T. DIRMEIKIS
ūkyje ir fabrikuose apie 5,00 Vokietijos išsiskirstys m u s ų vardo.
tu atsiminimu, kaip "Vakaru
bai neblogą iškalbą. Jis mėgs Lietuvių.
tremtiniai, tai tuo pačiu išnyks
Sąjungininkai" bendradarbiavo
ta Paryžiaus studentų kvarta Tiek senieji lietuviai tiek ir jų sukurta spauda. Tai "Bri O pasirodo, kad jau trys sa
su Sovietais, ko jie reikalavo le, vadinamame Lotynų kvar
vaitės, kaip jis su žmona Ire
din tų ši "Didžiųjų Demokrati
Naujoje rungtyniiį
naujai atvykusieji gražiai su tanijos Lietuvis" ateityje gali na ir kelių mėnesių šuneliu at
ir ką davė.
tale, dažnai sakyti prakalbas.
jų" valdžios. Aš asmeniškai
aikštėje
žinoma, dar ne viskas yra Studentai jį užgiria, šauniai gyvena ir yra susiorganizavę į buti vienintelis Europoje lais vyko iš Paryžiaus ir tuo tarpu
labai abejoju, ar tada tiek daug
apsistojo pas savo seserį, Mrs.
paaiškėję. Bet iš to. kas žino paploja ir, kai yra kokie rinki bendrą Didžiosios Britą n i j o s vas lietuviškas žodis.
TUO PAČIU metu, kai ko kalbėtume apie Kiniją.
Lietuvių Sąjungą, kuri jau tu
C. F. McCloskey, kelis mėne
ma,
jau
calima
pasakvti.
ka^
Ateities
darbuose
suvažiavi
munizmo priešininkai kalba ir
mai, pastato savo "kandidatu" ri per 3,000 narių.
Bet svarbu ne tai, kas butu.
mas yra užsibrėžęs pasiekti sius anksčiau su vyru atvyku
tik kalba, patys komunistai pa Svarbu, kas yra dabar. O da nei antrlų nei amerikiečiu di į parlamentą, senatą ir net pre
šiomis dienomis Sąjunga to daug laimėjimų organizacinia sią ir gyvenančią Providence,
greitintu budu vykdo savo pro bartinė padėtis Kinijoje yra to plomatai nesuprato mandagi zidentus. Tada jis giriasi su
re
jo savo suvažiavimą Londo
gramas.
kia, kad ir anglams ir ameri paslėptu Sovietu Stilingos r>la- teiksiąs studentams gerą gyve ne, kuris labai sėkmingai pra me, kultūriniame, savišalpos, R. L
Dr. Povilonis yra baigęs me
musų bylos propagandos darbe
Geriausias pavyzdys — Ki kiečiams reikia skubiai susirū n'i. To neišmanymo derliu? nimą, jie galėsią linksmai gy
ėjo.
dicinos mokslus Kaune, jau ka
ir tt.
nija. Kiek rašalo išlieta toje pinti, kaip apsiginti nuo komu dabar piaunamas....
venti ir t.t.
suvažiavimas užtruko dvi
Jei "Rooseveltas butu gyva'*
pačioje Amerikoje ir Anglijoje nizmo Indijoje, Korėjoje ir net
Studentai myli savo "prezi
Pirmoje eilėje Didžiosios Bri ro metu. Prieš trejus metus
dienas ir buvo apžvelgti Sąjun
jis atvyko į Paryžių iš Vokieti
įrodinėjant, kad maršalas Čiang Japonijoje, šie rūpesčiai atidaro jis! gal but, taip pat atvirai dentą" ir delegavo jį, kaip sa
gos ateities uždaviniai ir dar tanijos lietuviai yra pasiryžę jos.
Kai šėkas ne demokratas, kad naują ir labai plačią rungtynių "risir>a*intn savo klaidas, kaip vo laikraščio atstovą į UNO
nusipirkti sau namus, kuriuose
Jam pavyko gauti neapmo
Kinijos valdžia nedaug tesi aikštę, kuri čiulps milijonines tai daro Churchillis. Jis iau koferenciją. Komisija nega bai.
koncentruotųsi
visas lietuviškas
Pirmą suvažiavimo dieną įs
kamą
darbą garsiajame Pary
skaito su krašto valia, kad re Amerikos sumas, milžiniškas keliomis progomis "mušėsi krū lėjo jokiu punktu prie "prezi
pudingą kalbą pasakė ministe- Anglijos lietuvių veikimas. Tai žiaus Pasteuro Institute. Tas
žimas yra per griežtas....
darbo jėgas ir pagaliau,... gy tinėn". kam tai® daug pasiti dento" prikibti ir išdavė jam ris B. K. Balutis, kuris iškėlč butų tarytum maža Lietuva.
institutas yra žinomiausia pa
Kai kiti laukė ir abejojo, ar vybes.
kėjo Stalinu,
leidimus vaikščioti į posėdžius.
organizuotos lietuvių išeivijoj Nežiūrint kuklių savo uždarbių saulyje bakteriologijos klausi
verta Čiang Kai-Šeką remti,
Stalinas u* 3* atvirumu ats? Taip jis kasdien pasirodo kon reikšmę Lietuvos atstatymo in Anglijos lietuviai visomis išga
Maskva viską padarė, kad ko Trumpo medžio
lyeino Churchillui, ji pavadin ferencijos rumuose, dažniau teresams. Antrą dieną delega lėmis remia tautinį darbą ir mų tyrinėjimo mo*kslo įstaiga.
munistai užimtų beveik trečda
damas "begėdiškiausiu nauio siai bare ir taikosi su visais tai išklausė platų Vykdomosio- veiklą, o taip pat kuo tik galė Dr. Povilanis, pradžioje dar
plati
šaknis
lį visos Kinijos ir sukeltų pa
karo kurstytoju ir pikčiausiu paplepėti. Ir jųsų koresponden Tarybos pirmininko V. Sidzi dami prisideda prie Lietuvos nemokėdamas prancūzų kalbos,
turėjo tikrai sunkiai ir daug
vojų jos nepriklausomybei.
tui teko "proga" su Paryžiaus
TAI BUVO 1935 metais. Ke Sovietų Sąjungos priešu".
kausko pranešimą apie tarptau laisvinimo * reikalų.
Žinia, kad komunistai užėmė liasdešimt tūkstančių Kinijos
dirbti.
Darbo vaisiai pasirodė
studentų
"prezidentu"
tarti
žo
Iš teisybės — Stalinas turė
I naują Didžiosios Britanijos labai geri: per metus laiko jis
visą Mandžuriją ir kad, nesu komunistų, vadovaujami pagar tų buti dėkingas Churchillui už dį. Kaip tikras europietis, Lop tinę politifię padėtį ir Lietuvos
Lietuvių Sąjungos centro val ne tik kalbą išmoko, bet ir sa
tikdami rimtų pasipriešinimų, sėjusio Mao Tse Toungo, vie io klaidas. Jis turėtų dėkoti ir pasisakė esąs prieš komuniz laisvinimo bylą.
Anglijos
lietuviai
leidžia
ir
sa
dybą išrinkti: P. Varkala, P. vo darbais taip gerai užsireko
veržiasi toliau j šiaurės Kini noje šiaurinėje provincijoje su Roosevelto vėlei: nes be t" mą... Jo valstybėje nebusią jo
vo
laikraštį
"Britanijos
Lietu
Bulaitis,
A. Kaulėnas, M. Bajo- mendavo, kad jo tyrinėjimus
ją, negali buti maloni nei vie darė savo "liaudies vadžią". dviejų žmonių klaidos — šian kio komunisto.
vį",
kurį
redaguoja
Algirdą?
rinas,
kun.
J. Sakevičius. Tik aprašinėdavo moksliniai pran
nam, kas supranta skirtume Tada centrinė Kinijos valdžia, dien sovietai neturėtu savo sie Bet šiomis dienomis su "pre
Kaulėnas.
Šiuo
metu
laikraš
sliau
—
visa
senoji valdyba bu cūzų medicinos laikraščiai.
tarp laisvės ir vergijos. Bet ji kurios priekyje stovėjo čiang nų prie Elbos ir Pekino.... O zidentu" įvyko istorija. Vienas
tis
turi
2,100
prenumeratorių
vo
perrinkta
ir toliau paprašy Po kiek laiko, kaip tik dr.
turi buti ypatingai nemaloni Kai-šekas, panorėjo geruoju su sreroii taika jau senai butų nu naktinis kabaretas pak vi e t ė
ir
jų
skaičius
nuolat
auga.
Tuo
ta
eiti
sunkias
pareigas, kurio Povilanio povestuvinių atosto-"
tiems, kurie prisiėmė atsako sitarti su komunistais. Ir su
Lop paskaityti paskaita apie
sileidusi ant žemės.
pačiu
tikimasi
ir
laikraštį
"to
se
ji
iki
šiol
tikrai
garbingai ir gų metu, Pasteuro Institutas
mybę už žmonių ir tautų gyni sitarė,.... nes japonai veržė
konferenciios r'mn bepročius...
Amerikos
ir
Anglijos
klaida
bulinti.
"Britanijos
Lietuviui'
gražiai
pasirodė.
(zu) išrinko jį asistentu, jau su kuk
mą laisvėje, be baimės ir be si į Kiniją ir reikėjo gintis.
Lop smarkai
ir patrau
nebuvo
ilga,
bet
atgaila
sunki
kė kabpr^'* #w*oVtnnii j teis
skurdo....
liu atlyginimu.
Patarlė teisingai sako: "Vel
Gaila, kad komunistų laimė nias įsileistas į bažnyčią, lipa ir nesibaigianti. Ir ta atsraila mą
15.000 fr.
Tai bene pirmas lietuvis, kuApie tai
jimai Kinijoje negali buti per ant altoriaus". Panašiai atsi neša ne vien nusikaltėliai, o už garK?s<*
ris
įgijo Pasteuro Instituto
niką
ir
jo
mistinę
šviesą,
kiek
ALASKOS PASIENYkelti kur nors j mėnulį. Tada tiko ir Kinijoje, ir visur, kur nieku nekaltos tautos ir žmo pranpšp iW r»rancuzų oficiozas
asistento
titulą. Pažymėtina,
vienas
savaip
prisimindamas
JE ŠVENTĖME
mes pamatytume, ar daug jau- tik buvo norėta geruoju sugy nės. Patys didieji kaltininkai "Le Monde"...
kad
kandidatų
į tą vietą buvo
ten
toli,
toli
Lietuvoje,
jau
iš
ir toliau raitosi, nenorėdami
#/
ne
tik
svetimtaučių,
bet ir
VĖLINES
gyvųjų
tarpo
atsiskyrusias
gi
venti su komunistais.
atiduoti duoklės tokios, kokios*
prancūzų,
tačiau
musų
tautie
Kenst.
Juokingiausia "persona" kon Prince Rupert, B. C. šioje mines ir artimuosius.
Kai 1946 metų gegužės mė istorija būtinai reikalauja.
tis
laimėjo.
nesį sovietų kariuomenė trau Ar po įvykusių prezidentinii1 ferencijoje bene. bus Ukrainos Kanados apylinkėje, kur jau
Dabar, gavęs vieno universi
kėsi iš Mandžurijos, tai ten rinkimu "atgailos kelias" bus delegatas Manuilskis.
toliau į šiaurę geležinkeliai nei
Lietuvių
Tremtiniu
,
teto
kvietimą, dr. Povilanis at
:
įJi 4'** CHIČ A (G O ' .21, ILJL.jau buvo viskas padaryta, kad aiškesnis — gal atsakymo ne Kai kalba išponėjęs draugas na, grupė lietuvių geležinkelio
E N G L E W O O D 50^8
vyko
į šį kraštą.
Dr-ja Cleveland©
tuoj pat komunistai užimtų vi reikės ilgai laukti. Bet jeigu Manuilskis, atrodo, kad j i s darbininkų, būdami nuo tėvy
Šiomis
dienomis išvyko į
sas provincijas, dar net sovie pasirodytu, kad ir toliau bu* prieš akis turi visą armiją kol- nės lietuvos apie 10,000 mylių
Lietuvių Tremtinių Draugi
;gŠEND PRIIMA
tams nepasitraukus. Nuo to murdomasi baloje, tai netoli chozninkų.
ir čia tolokai nuo žmonių apgy jos Clevelande valdyba pereitą Montreal, kviečiamas Pasteuro
M A I S T O SI V N T I N U ! I z S A K V
MUS Į V I S A S VOKIETIJOS IK
Ypač
juokingai
jis
atrodė,
laiko vėl suliepsnojo pilietinis mos praeities klaidos persikeis
ventų vietovių, organizu o t a i, šeštadienį turėjo savo posėdį. Instituto profesoriaus.
AUSTRIJOS Z O N A S A N G L I J A .
Irena Povilanienė jau gavo
kai
Višinskis
nutarė
balsuoti
karas Kinijoje. Jį įdegė Mask į "didžiąsias nuodėme#".
bet kukliai paminėjo Vėlinių
Valdyba svarstė, kaip padėti
PRANCŪZIJA. ITALIJĄ, OLANkalbų
mokytojos vietą trečią
prieš
Berlyno
rezoliuciją.
Jis
DIJ A , B E L G I J A , S V K I C A K I J . y
va; ji tą karą maitino ir tebedieną.
įsikurti į šį miestą atvykstan
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA.
dieną
po
atvykimo. Bet, sako,
pasakė:
"Aš
delsiau
iki
pasku
maitina ginklais. Per jį Mas Sunkus veto pančiai
Po 10 valandų įtempto dienos tiems tautiečiams. Numato įs
JUGOSLAVIJĄ.
gal
Montrealo
profesorius Į ten
tinės
akimirkos,
bet
pastaroji
kva nori įsistiprinti visoje Azi
darbo, tamsiam vakare, visi su
t'Maisto s i u n t i n ė l i a i ' A P D R A U S T I
ŽIEMAI besiartinant, Berly mano kolegos Višinskio inter sirinko prie Skinos upės, kur iš teigti tam tikrą savišalpos fon pavilios vyrą. Tada ir vėl bu
d r a u d i m o firmose, p r i s t a t v n i a s
joje.
dą, kurio tikslas butų suorga
GARANTUOJAMAS. ^Nesuradus
no klausimas turės pasidaryti
tų dar kelionė,...
i a d r e s a t o ^ p i n i R a i g r ą ž i n a m i . Pa
Verta pfisiminti, kad jau gyvesnis.... Kažin ar begalės vencija mane įtikino. Aš jun- trijų geležinkelio pabėgių pa nizuoti nors po nedidelę pasko
n k e l y . /dingę.s~ s i u n t i n y s - p 'keičiagiuosi
prie
jo
nusistatymo".
daryto kelto, lyg primenančio lą pirmosioms savaitėms, kol
1924 metais Kinijos preziden "Vakarų Sąjunginingai" išlai
nias k i l u . ' 1"V•'
tas Sun Yet Sen projektavo su kyti oro koridorių. Pagaliau Pabandytų vargšas "nesijung musų gyvenimo tris vargo ir atvykę gaus darbą ir galės at DETROITE SEKMA
P R I S T A T Y M O L A I K A S : H 21
kurti iš Sovietų Sąjungos, Ki amžinai juk gi negali tęstis to ti"... Nė kaulų nesuskaitytų! patirties mokyklos laikotarpius: silyginti.
DIENI BUS LINKSMA
j-qiENOS! J VISUS KRAŠTUS!
XJeriausi •' eksportiniai produktai
nijos ir Japonijos didžiulę są kia nenormali padėtis. Ir vi°- Kartą ponas Manuilskis pa tėvynėje, tremtyje Vokietijoje
Valdyba tikisi, kad aenieji
P r i s t a t y m a s v y k d o m a s iš s a n d r junginę valstybę, kuri galėt" ni ir antri, be abejo, turi savo noro pajuokauti: "Ponas Bevi- ir dabar Kanadoje, uždėtas gra gyventojai taip pat neatsisa Lapkričio 14 d., 7 \įal. vaka
;
lių E u r o p o j e .
pasiprięšįnti "Vakarų imperia planų. Apie juos jau šiek-tiek nas tvirtina nežinąs, kas daro žus, nupintas iš sidabrinių eg kys paremti tą fondą nedidelė re, buv. Lietuvių svetainėje
~ i' r
si Sovietų Sąjungoje. Jei ponas lių ir tujų šakų vainikas. Čia
• S i u n č i a n t ' mon^y order, čekį ir
prie Vernor Hwy ir 25 gatvės
listams".
*kt. m o k . p r i e m o n ę , tiksliai n i u o
ir girdime. Bet kokie pasiro Bevinas malonėtų paskaityti kiekvienas uždegė savo žvakę: mis — 10, 20 dolerių paskolo
Detroito
lietuviškai visuomenei
dykite gavėjo adresa ir u/sako
mis trumpam laikui. Numato
Sun Yet Sen mirė 1925 me dys tie planai, kai ateis jų vyk sovietų spaudą, jis sužinotų,
mu siuntinėlių
tipo numerius.
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.
ma, kad tos paskolos bus grą
tais, bet kova prieš "Vakarų dymo diena, iš anksto niekas kas Rusijoje dedasi: Sovietų
G a l i m a u ž s a k y t i keli p a k i e l ė l i a i
Kunigas
Traškevičius,
kuris
žinamos pačių naujai atvyku Iš TĖVYNĖS,
tam pačiam gavėjui.
imperialistus" tebeina ir šian negali pasakyti.
S ą j u n g o s g y v e n t o j a i d i r b a , čia dirba sykiu su visais, kair sių, bet garantuos draugija,
AFFIDAVITAS,
dien.
Ją
veda
ne
Kinija,
o
Mas
2 s v . taukif,- k i a u l i n i u
Jau plačiai šnekama, kad so stato ir nepažįsta jokio karo darbininkas, pasakė pamokslai kuri čia turi jau įsikurusių ar
No. 1
Z sv.bekono
RADIO PUSVALANDIS.
kva, kuriai tas pats Čiang Kai- vietai savo zonoje Vokietijoje
psichozo".
primindamas žuvusius bei mi pradedančių kurtis narių apie Visi šie veikalai, kuriuos su
S f i 00
^ sv. salami desros
šekas, Roosevelto ir Churchillo ruošią net 400,00ft "policinin
O'
2 sv. kenuotos . jautienos
Juokas pasisekė... Visi nusi rusius tautiečius tėvynėje, Si
24 šeimas.
„
1 s v . p i e n o miltelių.
patariamas, užleido svarbią tja- kų" armiją. Yra žinių, kad ir
vaidins tremtiniai, pirmą kar
šypsojo iki ausų!
bire ir visame pasaulyjs ir juo?
Po
Naujų
Metų
draugija
nu
tą pastatomi Detroito scenoje
zę
Port
Artūro
uoste.
2 sv. bekono
anglai-amerikie^iai nesėdi ran
//
prisiminėm bendra malda be1 mato surengti vakarą, kurio ir yra parašyti aktualiausiomis
2 sv. kenuotos jautienos
Dabar "gražu ir malonu", ka" kas sudėję. Kaip ten bebutu ir
N«. 2
2 s v . p i e t ų A f r i k . apeis.
programoj bus vaidinimas. Ren temomis.
iš tos pačios bazės eina komu ka bedarytu, vienas dalykas pa Bevinas "Pravdos" neskaito susikaupimu.
$ £ 00*
marmelado
Keltą su gražiai žibančiomis giasi vaidinti A. Gustaičio "Sek
.
J s v . cukraus
Kai
turi
laiko,
mielai
smunka
Veikale "Iš Tėvynės" prieš
nistinė "pipe-line" į visą Kini silieka: nei sovietai nei anglai1 s v . k a v o s . pupelių
žvakėmis
paleidome
į
apie
my
kokios
filmos
pažiūrėti.
Tai
di
minių
vainiką".
žiūrovų
akis praeis šiurpulin
ją, į Korėją, į Japoniją ir
z
1 s v . šokolado^ b l o c k s
amerikiečiai iš Vokietijos ne džiausias filmų mėgėjas visų lios platumo Skina upės srovę
gas
vaizdas
iš pavergtos tėvy
į visą Didįjį Vandenyną.
pasitrauks, neužsitikrinę, kad delegatų tarpe.
2 s v . k i a u l i n i u t.tnkų
— plaukia į Ramųjį Vandeny
nės
gyvenimo.
"Affidav i t e"
Kinijos komunistų įsigalėji jų pasitraukimas nebus priešin
No. 3
2 sv.bekono
Marshallas
tuo
tarpu
vaikš
n
ą
.
.
.
.
- 2 sv. cukraus
pamatysite
tremtinių
kempę, ir
mas Azijoje sudaro labai dide gos pusės išnaudotas.
2 sv. aukšė. rirh. sūrio
čioja po Paryžiaus porceliano Kranfc stovėdami lietuviai
"Rradio pusvalandyje" išgirsi
lį pavojų visai Amerikos ir An žinoma, Berlyno klausimas
1 sv. kavos pupelių.
^
krautuves ir taikstosi kur nu vyrai, savo guminiuose darbo1
te....
glijos
politikai
Tolimuose
Ry
No. 4
galės pasibaigti su sunkia žie čiupti brangią vazą. Sakoma, apsiaustuose primena žvejus
S29 SVARAI CUKRAUS
tuose. O Sovietų Sąjungai Mao ma
Spalio 29 d. laivu S.S. Mari Bet geriau ėmę nepasakoti.
Nereikėtų perdaug nu kad Marshallas porcelianą pa ar jurininkus, o jų rimti veidai
Viską pamatysite ir išgirsite
Tse
Toungo
laimėjimai
suteikia
stebti. jei viena rytą* patirtu mėgo dar būdamas Kinijoje ir bei sukaupti žvilgsniai, dar Il ne Flasher į New Yorką atvy
No. r> '
asmeniškai
šiame vakare-vaidipapildomos drąsos visiems jos me, kad "Vakarų Sąjunginin
$4-98
9 SV. KAVOS Pupelių
ten išmokęs gerai v e r t i n ti gai lydi nutolstantį Vėlinių vai ko devyni lietuviai.
nime
apsilankę.
sumanymams Europoje.
Maneliai, Vytas, Faustina ir
kai" nutarė Berlyną apleisti. brangius porceliano dirbinius.
No. 6 4,5 s v . c u k i a u s
šiame vakare jųs neišlaimėButų klaida, jei soviet^ po Politikos žmonėms nesunku su Tai bene vienintelis diploma
Juozas, nuvyko į Chicago, 111
J,S s v . k a v o s p u p f l i ų
site
nei gražaus Cadillaco, nei
litiką tevertintume tik iš vie rasti pateisinimų vis o k i e m s tas, turįs tokį didelį ir vertin tais Rusijoje ypač mėgstamos
Rimkevičius Petras, PittsNo. 7 200 Chest*rl'ield ei^an-eių
television aparato. Bet jųs lai
nos valstybės ar iš vienos pa darbams: ir geriems ir blo gą porceliano dirbinių rinkinį. ilgos suknelės ir Maskvos "sa- burgh, Pa.
$2*®® ( I š s k i r i a n t Vuk. ir Ilaiijų >
lionai" jau parodę net apie
saulio dalies. Ji yra sukabin giems. O kai jau tiek nema
Krasnakevičius Kazys ir Jo mėsite svarbesnį dalyką: gerą
/#
smagią lietuvišką nuotaiką, ku
No. 8 l b s v . šildytų .-ilkių \tati
7.000 naujų modelių... Pary nas, Norwood, Mass.
ta kietomis grandimis. Ir jei lonių dalykų buvo pateisinta,
'5®^
nelė (Tik į Vokietijų*
bet kur pasirodo kad ir trum tai nesunku bus pateisinti ir Marshallo kolegė Roosevel- žiuje sugebėjo sugalvoti tik ke
Gregerįs ĮĮozalija, Sandoval, ri ilgai jusų neapleis šio vaidi
tienė
padarė
tikrą
perversmą
nimo scenas atsiminus. Juokų
lias
dešimtis
modelių...
piausias
komunistų
medis,
rei
No. 9 lrt»sv. k v i e t i n i ų niiMų
Illinois.
dar vieną.
Paryžiuje. Viename žurnalis
$2*85
4 tlnc. k e p i m o m i l e l i u
bus su kaupu.
Z. Ubr. Swilpa Frank, New York
kia žinoti, kad jo šaknis yra
Jei tikrai atsitiktų taip, kad tams suteiktame pasikalbėji
Kalbant trumpai — tremti
! gili far plati.
EXTRA RIEBALU b SV.'.:
^ikaras Vaidutis, New York
Berlynas butų paliktas sovie me, kurį ir Tamstoms papasa
2 sv. kenuoto įvirsto
niai pasitiks jus su "keep smi»
##
tams, tai Višinskio veto pasiro kojau, ji pasisakė prieš ilgas
No. 10
~
' bekono
USA ARMIJAI dabar pat
ling" šūkiu, o jųs rasite šia
.. .
2 sv. kiaulinių taukų
Trumpos klaidos
ATVYKSTA
ŽURNALISTAS
dytų
teisingas.
reikalinga
1400
slaugių,
ir
bus
sukneles, '"a" i^s pasisakymas
»'
1 s v . šokolado, b l o c k s
"good time"!
1 sv.cukraus
ilga atgaila
Ką turėtume tada pagalvoti buvo
"tas daugelio laik reikalinga žymiai daugiau, kai BR. RAILA SU ŠEIMA
Prie to viso dar puikus prie
i sv. kavos pupelių
Iš Paryžiaus praneša, kad das: šokiai prie geros orkestros
| KUO TOLIAU einame į užsi mes paprastieji žemės vaikai? raščių įr šiandien madų žurna taikos meto vyrų draftavimas
Čia n u r o d y t o s e k a i n o s e įskaity
likusių tarptautinių klausimų Apie daug ką butų pagalvoti, lai mano, kad ilgų sijonų am pasieks savo aukščiausio laips iš ten spalio 30 d. laivu išplau ir gausus bufetas. Ateikite, at
tos p e r s i u n t i m o , d r a u d i m o ir ki
nio 1949 metų birželio mėnesį. kė į USA žinomas laikraštinin siveskite savo draugus, nepa
los išlaidos.
sprendimus, tuo greičiau mato bet išvada butų viena: Vakarų žius nebeilgas.
AUskirai t u i ' a m e s s u d r a u g i o 
Armija globoja ne tik ser kas Br. Raila su šeima, šiomis mirškite jaunuolių!
me, kokios klaidos buvo pada "Didieji" veda nerimtą politi- Tarp kitko, ilgiems sijonams
mis. k o m i t e t a i s ir i'.'ivie ii.Ms a nemažai pakenkė ir ta žinia, gančius kareivius, bet ir aukš dienomis jie turės jau pasiekti Iki malonaus pasimatymo lap
m e i l i n u s d ė l d i d e s n i u u:^;iKvm•>
ką.
rytos netolimoje praeityje,
Nedelsdami š i a n d i e n pas::;;
i Pakartota klaida yra du kart " Jie susipančiojo veto teisė kurią paskelbė rusai iš Mas tesnių laipsnių kaųių žmonas ir New Yorką. Dar nežinoma, kur kričio 14 d., 7 vai. buv. Lietu<avo K i m i o č m s , d r a u g a m s siun
kvos. įag&l Maskvą šiais me- vaikus.
v£« ea&je.
Raugėjai.
jie
I didesnė klaicU^ Todėl vi#*} rū jo. rtae
tinėliu:!
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BAIGTAS TIESTI KABE KINIJOS NELAIMĖ LIETUVOS IŠLAISVINIMO BYLA IR UN KONFERENCIJA
LIS TARP CLEVELAND
esančių vadovaujančių veiks ti visai sunaikintos. Prašoma
AMERIKAI NAUJA
Pabaiga nuo 1-mo pusi.'
IR' PHIDADELPHIA
nių atstovai, kurie tarėsi Bal atkreipti atitinkamų UN orga
ta
prieš
mųsų
tėvynės
okupa
x

RŪPESTIS

%1

pirmininkas prof. Krupavičius
ir Vykdomosios Tarybos Pir
mininkas V. Sidzikauskas; už
Latviją ,
Centrinės Latvių
Tarybos pirmininkas vysk. J.
Rančas ir Tautinės Latvių Ta
rybos užsienių reikalų tarny
bos šefas R. Liepinš; Už Esti
ją — Estų Tautinės Tarybos
pirmininkas A. Rei ir genera
linis sekretorius H. Maandi.

Toliau reikalaujama greičiau
ir žmoniškiau išspręsti DP pro
blemą, kuri dar vis laiko netik
roje ir sunkioje padėtyje apie
milijoną nekaltų antrojo karo
aukų.
Šį priedą pasirašo už Lietu
vą—V. Sidzikauskas ir S. Bačkis, už Latviją — vysk. J.Rancans ir Liepinš, už Estiją — A.
Pallo.
Memorandumo ir priedo nuo
rašai buvo išsiuntinėti visų va
karinių demokratijų delegaci
joms UN konferencijoje, su
juo plačiai buvo supažindinti
prancūzų ir užsienio žurnalis
tai ir visuomeninės draugijos,
iš viso pasaulio atsiuntusios
savo stebėtojus į UN konfe
renciją.

tijos kraštų išlaisvinimo bylos nų dėmesį ir padaryti žygius,
reikalais. Taip pat jie tarėsi kad bųtų nutrauktas Pabaltijo
su visais Sovietų Sąjungos tautų naikinimas ir grąžinta
okupuotų valstybių atstovais laisvė ir nepriklausomybė. Pa
sirašo Nepaprasti Pasiuntiniai
tremtyje.
Visoje eilije pasitarimų iš ir Įgalioti Ministerial: už Lie
ryškėjo vieninga nuomonė ir tuvą — B. K. Balutis; už Lat
viją — Ch. Za»inš ir už Estiją
veikla kovoje su bolševikais.
—
A. Torma.
ŽMOGAUS TEISIŲ STATU
Ta pačia proga buvo užmegTAS
IR TEISIŲ NAIKINIMAS
sti svarbus ir bičiuliški santy GRIEŽTAS IR IŠKILMINGAS
šis
memorandumas dar pa
kiai tarp Rytų Europos politi PABALTIEČIŲ TAUTŲ PA
pildytas
specialiu priedu, lie
kų tremtyje.
REIŠKIMAS
čiančiu
dabartinėje
konferenci
Memorandumas nuS v i e č i t
Pabaltiečiaį per Pabaltijo pa
joje
svarstomas
mums
labai
siuntinybes Londone įteikė Dr. aplinkybes, kuriose buvo pra svarbias problemas: Tarptau
H. Evatt, Australijos užsienių rastos tų kraštų nepriklausomy tinis žmogaus Teisių Statutas,
reikalų ministeriui, trečiosios bės, kurių okupacijos nepripa Genocide ir pabėgėlių (DP)
UN generalinės konferencijos žįsta daugelis demokrati n i i;
problemos.
pirmininkui memora n d u m ą . valstybių, jų tarpe US, Angli
Kaip žinome, Tarptautin i s MŲSŲ BYLA — VISO PA
MEMORANDUMAS KONFE Persiųsdami pabaltiečių memo ja, Australija ir kt. Toliau —
žmogaus
Teisių Statutas ga
SAULIO BYLA
Lietuvių,
Latvių
ir
Estų
tau
RENCIJOS PIRMININKUI
randumą trys ministerial at
rantuoja
teisę
humaniškai
ir
Mųsų
byla ir išsilaisvinimo
UN konferencijos proga i kreipia gerb. pirmininko dėme tos dar kartą • iškilmingai palaisvai
gyventi
savo
krašte
ir
kova
—
viso
demokratinio pa
Paryžių buvo atvykę Lietuvps, sį į tragišką Pabaltijo tautų reiškia:
draudžia
dėl
politinių
ar
kitų
saulio
problema.
Tie patys sie
kad jos protestuoja prieš SoLatvijos ir Estijos tremtyje padėtį, kurios yra pavojuje bumotyvų
ką
nors
deportuoti
į
kimai
Pabaltijo
valstybėse,
tie
vietų Sąjungos neteisėtus mė
svetimus
kraštus.
Mųsų
atsto
patys
—
Balkanuose,
Čekoslo
ginimus tas tautas atstovauti
vai atkreipia UN dėmesį kaip vakijoje ir Lenkijoje, tie patys
tarptautiniame forume;
šio
statuto "laikosi" sovietai, — Kinijoje ir Korėjoje... Pa
kad jos tiki, jog taikingoj*
kurie
be jokių skrupulų tremia galiau, visas taikusis ir dora
ir laisvoje Europoje Pabaltijo
šimtus
tūkstančių nekaltų pa sis pasaulis stovi prieš alterna
tautos susilauks tinkamos vie
tos laisvų ir ne priklausomų baltiečių į Sibirą ir baigia ten tyvą: laimėti ir likti laisvas
arba pavergtam buti sunaikin
sunaikinti.
valstybių
tarpe;
^
Amerikoje gimęs ir Lietuvos venime ir tolimesnėje Tėvynės
tas.
Genocide
statutas
tarptauti
kad
Pabaltijo
tautos
yra
kariuomenėje 1919-1930 metais išlaisvinimo kovoje. Mes vi
galėtų dominuoti visą Aziją ir
Tegul šioje kovoje mums
niu
susitarimu
draudžia
vals
tvirtai
nusistačiusios
k#voti
iki
tarnavęs kapitonas Petras Jur- sada su Tamsta, Skautininke,
Budime!
skirtas
baras ir nėra didelis,
tybių
vyriausybėms
dėl
politi
galutinio
išsilaisvinimo
ir
nie
CLEVELAND 500 Stato plačius vandenis ir salas.
gėla (Jurgelevičius) yra įkūręs
Amerikiečių spaudos dalis
Skautininkas Vladas Šarūnas kad nepakęs pavergtų valsty nių ar kitų motyvų naikinti bet jis lygiai svarbus kaip ir
Tris Linksmas Operetes
Lietuvos skautų ir skaučių
Tautinio Lietuvių Skautų
ir dabar negali sutikti su tautautas ar paskiras jos dalis, pačioms didžiosioms tautoms
Komiteto Pirmininkas. bių padėties.
Cleveland**
^
«nės Kinijos vyriausybės re- (Boy Scouts. Girl Guides) or
o
k u p u o t u o s e k r a š t u o s e v y k  atitenka uždaviniai. Pramušk
Toliau m e morandume nu
ja. vadinama ( LLY rXAM> <)UU, pa- mimu, dėl to. jog ji esanti "ne ganizaciją.
Skautų organizacijoje yra at
tieks Clevelando visuomenei tris la
Jis yra pirmūnas įvairiose skira šaka, skautai-vvčiai, t. y. šviečiamas moralinis ir fizinis dant masines žudynes ar pas užtvaroje skylę ir vanduo visą
bai smagius populiarius muzikalius demokratiška".
skautijos srityse ir 1920-1929 vyresnieji skautai nuo 17 m. Pabaltijo tautų naikinimas ir kiras egzekucijas, paskiras ar užtvanką sugriaus...
Jie turės nuryti faktą, kai
vaidinimus, pradedant pirmadieniu.
Tegul musų byla šiandien
m. parašė devynias knygas bei ligi žilagalvių. Jaunesni, bū prašoma skubios intervencijos. masines deportacijas į arktįkos
apkričio 22, didžiojoje Public Hali. į j^į ij
atiteks komunistų vaidar
nesukelia pasaulio forume
sritis,
masinius
tautų
naiki
Atsakingi
Pabaltijo
tautų
asvadovėlius,
kurių
šešios
buvo
•
:
l«ii
''Rntii
*
•
T
r*
••
U.-,.
dami skautais, taip susigyvena
. „
, .. ,.
Vaidinimai pradedama su "Rose džion. Tada jau Kinija bus
"sensacijų",
bet- ryt gali iškil
nimus
sunkių
darbų
koncen
ra
išspausdintos,
o
kitos
žuvo.
Be
su
skautybe
ir
su
skautišku
gy-1
^
pasiruošę
su
ei
i
Marie", dalyvaujant žymiai Metro
Stalino valdžioje.
politan artistei Frances Greer. Šis
to, jis buvo Lietuvos skautų veniniu bei veikimu, kad ne UN konferencijai ir kompeten tracijos lageriuose, šios rūšies ti visu didumu ir pasirodyti
veikalas yra Rudolph Friml's sma
štabo mokslo dalies vedėjas gali atsiskirti nuo to gyvo įdo tingiems asmenims reikalingus vyriausybių nusikaltimai tarp kaip "casus belli"... Bet tai juk
giausias muzikalis kūrinys, vaidin
t a u t i n i u s u s i t a r i m u ' l a i k o m i ne "teatrinių" konferencijų rei
INDIJOJE traukiniuose pra- 1922-25 metais, Liet. Skautams maus sąjūdžio ir toliau veikia dokumentus ir paaiškinimus.
tas apie 25.001) karty USA ir Kana
kalas...
Z. Urb.
Už
Lietuvą
pasirašo
VLIKO]
kriminaliniu
nusikaltimu.
Remti
Dr-jos
Tarybos
narys
plito
kriminališki
nusižengimai,
atskirose savo draugovėse. At
doje. Va iii in i mat tęsis kas vakarą
1919-25
m.,
ir
vadovavo
Liet.
vagystės,
plėšiniai
iki
tiek,
kad
per šešias dienas, pradedant lapkri
keliavę ir jau susiorganizavę
geležinkeliai įvedė specialę po Jurų Skautijai 1924-27 m. Jis Kanadoje, ir jie atsiuntė svei
čio 22.
Antras mu/.ikalis veikalas prasidės licija kovai su tuo.
tose srityse dirbo laisvomis po kinimą P. Jurgėlai:
lapkričio 29, "Anything Goes", su
karininko tarnybos valandomis.
Mielas Lietuvos Skautiško
pragarsėjusio dainininke, Gertrude
Už tuos didelius nuopelnus ap Sąjūdžio Įkurėjau:
Niesen.
dovanotas Skautų Lelijos, Svas
Jau lygiai 30 metų, kai pla
Trečias iv paskutinis. "The Great
tikos, Gedimino Vilko ordenais ka lietuviška skautiška širdis.
Waltz", bus pradėtas gruodžio 6 per
Lapkričio pirmoji tai šventė,
esis vakaru*, su žymiais Maistais
ir DLK Gedimino ordenu.
Hippodrome pakartoja
Susanna Foster, Kenny Baker ii
Adv. Kastantas R. Jurgėla ir tai didis Lietuvos Skautų Są
jungos 30 metų gyvavimo ju
dvi įdomias dramas
Wilma Spenee.
dr. Julius P. Jurgėla (USA ka biliejus.
I)vi įdomios Warner Bros. dramos,
Tikietus išanksto šiems veikalams
pitonas) uoliai veikė Lietuvos
Lygiai prieš 30 metų Jusų
pamatyti nusipirkti galima iš Bur "Angels with Dirty Faces", su Ja
pradėtas lietuviškas skautiš
r o w s ' Ticket Office, 419 Euclid Ave. mes Cagney, Pat O'Brien, Humph skautuose 1918-24 m. ir už nuo
rey Bogart ir Ann Sheridan, taip pelnus apdovanoti Skautų Leli kas sąjūdis išaugo į didžiulę
Per
pat "They
Drive By Night", su jos ordenu.
Visi trys broliai lietuvių skautų šeimą.
tuos 30 metų LSS atliko dide
George Raft, Humphrey Bogart, Ann yra amerikiečiai, čia gimę.
pasidaryk pats sau
ĮSZSBESSSSSBf
lį vaidmenį lietuviško jauni
Sheridan ir Ida Lupino grąžinamos
Dabar
Amerikoje
gyvena
šie
mo formavime ir naujos ge
panaujintam rodymui
Hippodrome
Theatre, pradedant trečiadieniu, lap žymus lietuviai, buvę Lietuvoje resnės kartos išugdyme. Per
skautais ir skautų vadovais: skautų eiles per tą laikotarpi
©
kričio 17 d.
Stengkis lupyti reguliariai
perėjo daugybė jaunimo, dau
Nepersenai rodyti, šie veikalai su pulk. A. Valusis, vice konsulas
su Society, ir kada nors ga
kėlė didelį įdemumą, taip kad da V. Stašinskas, Vincas Rastenis gis jose subrendo, susikrista
lėsi pirktis sau namą, mok
lizavo, tapo gerais žmonėmis.
liai- visuotinu reikalavimu jie pakar
slą. savo vaikams, atostogų
(DIRVOS red.), dr. P. Vileišis,
Bet nelemto likimo išblaš
tojami, ir rndumi vienas paskui ki
kelignę, užtikrinimą, ateičiai
Alena Vileišytė-Devenienė, pro kyti po visus pasaulio kam
to. už tą pačią kainą.
ką tik sau norėsi.
fesorius J. Kuprionis ir kt.
pus mes negalime šį didį ju
Lengvesniam taupymui
biliejų
atitinkamai paminėti
Kanadoje
jau
atsirado
nema
Imtynes Arenoj Lapkr. 16
laupyk pašty. Mes užnmkėsavo mieloje Tėvynėje. Tačiau
žas
skaičius
lietuvių
skautų
-mi už pašto ženklus.
Jack Ganson perkelia imtynes iš
tremtinių, kurie organizuojasi į esame išmokę galvoti ir jaus
< entral Armory į Arena pradedant
ti tautiškai, mokame įsiklau
skautų draugoves ir jau įstei syti į tautos veikimą, jos pul
ateinančiu antradieniu, lapkr. 10.
Jis tikisi 10,000 minios, kuri sueis gė Tautinį Lietuvių Skautų Ko są ir pagal tai derinti savo
pamatyti čampionato runktynių — mitetą. šis komitetas atsiuntė
veiksmus, kovodami tą pačią
ten imsis Orville Brown, NWA čam- sveikinimą skautininkui Petrui
kovą, kurią šiandien kovoja
pionas, su Turku, Ali Baba. Tur
tauta. Susiburę po Lelijos
Jurgėlai į USA:
kas turėjo čampiono titulą prieš 10
ženklu, galime pakelti likimo
metu ir vėliau .ii nugalėjo Diek Shi- Gerbiamas Skautininke:
smugius ir, nors esame išbašTamstos, Broli Skautininke, kyti po visą pasaulį, tačiau
kat.
Nori pagražinti savo
Tą patį vakarą Ganson suporuoja 1918 m. lapkričio 1 d. Vilniu esame viena šeima, kurią jun
je įžiebta lietuviškoji skauty- gia tas pat šventas ir didelis
dvi
smarkias moteriškas imtikes —
narmis? Šauk—
bė šįmet, nors toli nuo Tėvy tikslas — kova už Nepriklau
Klvira Snodgrass su Ann Laverne.
Prie t ii, Ganson pastatys dar ke nės, švenčia subrendusios or somą Lietuvą.
ganizacijos 30-ties metų su
lias poras hntikų. Tai pirmos imty
Mielas liet. sk. sąjūdžio įku
kaktį.
nės ką Ganson rengia Arenoje dvie
rėjau,
ta iškilminga lapkričio
Namų Dekoravimas
Patraukli ir galinga skau- 1-os dienos proga priimkite
ili metų bėgyje.
mūsų specialybe.
tybės idėja per 30 metų spėjo mano ir visų Kanadoje esan
Tikietų kainos $2.40 ir .$1.80 re
sujungti šimtus tuksta n č i ų čių skautų vyčių vardu nuo
zervuotos ir po $1.20 general ad
Kambarių Popieriavimas
Lietuvos jaunimo tarnavimui širdų lietuvišką ir skautišką
mission.
Dievui, Tėvynei ir Artimui. sveikinimą. Budėkime!
Namu Maliavojimas
Šis jaunimas po lelijos ženk
Pranas Čeponis,
lu, perėjas tauriąją piliečių
10908 Endora Road
Skautų vyčių skyriaus
mokyklą, įgijo tyro, šviesaus
Telefonas:
vedėjas Kanadoje.
gyvenimo džiaugsmą, gyveni
štai tas sniego baltas pečius,
Taip,
KEnmore 8794.
Seniau tik Baltimore, Md.,
miško
patyrimo
ir
užsigrūdi
kurį
tukstančius kartų matiCleveland. Ohio
nimo skaidrios meilės širdyje. ir Cleveland, Ohio, veikė dvi
tėt savo vaidentuvėje, žinot LAIKRODŽIO KONTROLĖ
IŠVIRS JUStf MAISTĄ
Tiek Lietuvos skautų organi liet. skautų draugovės. Lietu
kaip lengva jį užlaikyti šva
zacija, tiek pavieniai jos na vių skautų organizacijai žen
riai, nes jis neturi kampų ir
pačiai
riai visokeriopai save pateisi giant į 4-tą dešimtį ir naujoms
plyšių . žinot, kad prie visko
NESANT NAMIE
no aukomis dėl Tėvynės lais
galima lengvai prieiti ... ir
jėgoms atvykstant į Ameriką,
vės.
lengva juo naudotis.
Štai TA svajonės ypatybė. Ar lošiant bridge ar lan
Garbė Jums, Broli Skauti reikia tikėtis, netrukus susi
kantis, arba išėjus po pietų pirkinėti, jusų naujas Au
ninke! Mes, Kanados lietu kurs lietuvių skautų būriai ne
LOANS TO
Viršutinės ugnys, žinoma,
tomatic Gas Range pilnai perima virimo pareigas. Tik
Lietuvis
viai skautai, atgaivinę lietu tik Kanadoje, bet ir Jungt. Am.
užsidega automatiškai šiame
sudedi visą ruošiamą valgį į pečių, nustatai pradėjimo
REPAIR, MAINTAIN,
višką skautybę Kanadoje, di Valstybėse. Tuomet čia gimęs
tikrai moderniniam Gasiniam
ir užbaigimo laiką—ir eik! Nesait tau namie, pečius
Namų Maliavotojas
MODERNIZE YOUR HOME
džiuojamės, galėdami Jusų, jaunimas galės įsijungti į juos,
Pečiuje. Taip pat ir vidus ir
pradeda, automatiškai, kaisti, nustatytu laiku. Jusų
OR BUSINESS PROPERTY
Skautininke, įkurtos organiza
Popieriuotojas
kepintojai. Viskas juo verda
maistas pasigamina toje temperatūroje kokią nustaras
ten
įdomią
viliojančią
dir
cijos eilėse ir toliau tarnauti
mo ir kepamo esti skanesni,
tot—ir gasas staiga užsisuka kuomet valgis baigtas
vą ir sudarys didelę lietuvišką
Apkainavimas ar patari
Dievu i-Tėvynei-Artimui.
kadangi jis turi tikrą tempe
virti ar kepti. Sugrįžus randi visą skanų valgį gatavą
mas reikale jusų namo
Tautinis Lietuvių Skautų jėgą. Tik tuomet lietuvybė ne
ratūros kontrolę. Galit juo iš
davimui į stalą.
pagražinimo suteikiama
Komitetas Kanadoje šia pro žus ir musų tauta geriau gy
virti ir iškepti maistą pati iš
nemokamai.
Pasirink NAUJĄ AUTOMATIC GAS RANGE DABAR
ga Kanadoje esančių skautų vuos, siekdama švenčiausio sa
ėjus iš namų.
vardu nuoširdžiai sve i k i n a vo tikslo: Lietuvos išvadavimo
495 East 123rd St.
Tamsta, Broli Skautininke, ir
linki Jums skaidriausios lai ir amžino lietuvių tautos gy
Telefonas: POtomac 6899
TNI BANK FOR All TMI MOPU
'. ^
TiTlllIi Tll [Į? imu"""" I Į^rTi liSĮTlir"
in-1 Į-rH
mės ir ištvermės ateities gy veninio.

Šiomis dienomis baigiat* nutiesti
long distance akstinantis telefono
KinitidS komunistams užka
kabelis, pirmutinis tos rūšies panau
dotas susisiekimui tarp rytų ir vidu riavus' Mandžuri.ią, tautinė Ki
rinių vakarų, jau pradėjo veikti. , nijos vyriausybė susidūrė su
Tas kabelis eina per 4fi0 mylių
keblia padėtimi. Tas atsiliepia
Clevelando per Pittsburghą j
Philadelphia ir įjungia daug: long ir f Ameriką, kuri gali praras
distance telefono linijų pakeliui; jo ti visą savo įtaką ir pagrindą
įrengimas ir priedinės reikmenys atsistoti Tolimuose Rytuose.
kaštavo apie . $12,500,000.
Vos trys metai atgal Prezi
Tą projektu pravedė The Ohio dentas Truman buvo pasiuntęs
Bell Telephone Comyany, kartu su
Marshallą Į Kiniją pas čiang
Long Lines Department nuo Ameri
can Telephone and Telegraph Com Kai-Šeką, prikalbinti jį priimti
pany jr Bell Telephone .Company oi komunistus Į tautinės Kinijos
vyriausybę. Tuo.i po to, betgi,
Pennsylvania..
Sausio pradžioje šis kabelis- bus atsidarė amerikiečiu akys, bet
sujungtas visa Bell Systema su ry gal per vėlai, nes Maskvos bu
tų tarpmiestiniu television. įrengimu
vo jau suplanuota Azijos užka
ir tarnaus televizijos reikalams:
riavimas.
prasidedant su ManOhio valstijoje tas kabelis tęsiasi
nuo Clevelando j Cuyahoga ' Falls, džurija.
užkastas žemėje. Tas sumažina pa
Amerika pradėjo Kinijai gelvojų sugadinimui tų kabelių atsiti beti duodama ir maistą ir gin
kime audros,' ugnies, griūvančių me
klus ir kitaip visaip, tačiau bu
džių ir kitokių nelaimių. Apie du
trečdaliai to kabelio užarta tiesiog vo pervėlu. Dabar dar tapo iš
į žemy, o kita dalis eina per ežerus skubinta Nacionalistinei Kinijai
ir upes, paskandinta dugne, nes tie ginklų $5 milijonų vertės, bet
simo darbas ėjo tiesia linija, neda tai tik lašas vandenyje.
rant vingių.
Amerika Įsakė jau savo pi
Kabelio tiesimas pradėtas Phi'.aliečiams,
esantiems šiaurinėje
(ielphia-Harrisburg dalyje spalio m.
Kinijoje,
pasiruošti iš ten pa
1947 ir Pittsburgh-Cleveland dalyje
vasario m. 1948. Tarp Harrisburgo sitraukti.
ir Pittsburęho darbas pradėta kovo
Komunistiška Kinija duotų
menes j.
Rusijai bazę, iš kurios sovietai

n

ciją — šioji konferencija pakol
kas dar vis neišeina iš "teatro"
ribų.
Tad didelių sensacijų iŠ jos
mųsų reikalu nėra ko laukti.
Lietuvos okupacija dar vis ne
susilaukia griežto pasmerkimo
iš laisvų ir demokratinių tautų
pusės.
Bet tylos sąmokslas jau su
laužytas ir Lietuvos byla net
kelis kartus buvo iškelta šioje
UN konferencijoje. Manoma,
kad Lietuvos klausimas nebu
vo užmirštas ir slaptuosiuose
Paryžiaus pasitarimuose. Mus
pasiekiančios žinios d u o d a
daug stiprių vilčių.

*

Lietuvos skautai tremtyje

sveikina savo ikursją

a

HIPPODROME

ATEITĮ

Ponia, Tavo svajones pildosi!

K. ŠTAUPAS

Jis puikus ... Jis moderniškas . . .
Jis automatiškas . . . Jis GASINIS!
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MIRIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti į:
CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA
41 West 82nd Street
!
Ilew York 24, N. Y.

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykas

MIRE 19,200 IŠEIVIŲ
LIETUVIŲ

GLEMŽA Povilas, 60 m., mirė
rugs. 30, New York, N. Y.
KUGRIS Jonas, 53 metų, mirė
Su šiame numeryje paduoda
rugsėjo 13, Girardville* "tk.
mais mirusių lietuvių vardais,
(Šiaulių ap.)
mirusių skaičius pasiekė jau PAŠKEVIČIUS Jonas, 60 m.,
19,200, nuo vasario mėn., 1937
mirė rugs. 9, Frackville, Pa.
m., kuomet Dirvoje mirusių lie
(Kalvarijos par.)
tuvių vardai pradėta skelbti.
RUTKAUSKIENĖ Morta, 54
MAJAUSKIENĖ Marcele, 73
metų, mirė rugs. 11, Kulpm., mirė spalio 27, Cleveland,
mont, Pa.
Ohio.
LEVANAVIČlENfi D o m icelė,
KUZMAUSKAS Pranas, 69 m.,
56 m., mirė rugp. 26, Masmirė spalio 30, Cleveland, O.
peth, N. Y.
ČERNIUS Vincas, 50 m., mirė ŽVIRBLIENĖ Ona, mirė rugs.
18, Exeter, Pa.
„ lapkr. 2, Cleveland, Ohio.
SINKEVIČIENĖ (Jankauskaitė) RADZEVIČIENĖ Cecilija, mi
rė rugs. 24, Korn Krest, Pa.
Marijona, senyvo amž., mi
STUMSKIS
Antanas, 85 metų,
rė spalio 10, Pittston, Pa.
mirė
rugs.
23, Tunkhannock,
JAREMSKIENĖ Agnieška, 38
Pa.
m., mirė rugs. 21, Brooklyn,
1JAGDONAS Juozas, 55 metų, BARKANTIENĖ Stella, mirė
rugs. 25, Ashley, Pa.
mirė rugs. 21, Brooklyn, N.Y.
MAKOVECKAS (vardas nepa LUŠYTĖ Stasė (jaunuolė) mi
rė rugs. 29, Philadelphia, Pa.
žymėtas), mirė rugs, men.,
IVAŠKEVIČIUS Jonas, 57 m.,
Hartford, Conn.
mirė spalio 1, South Boston,
RAMOŠKA (vardas nep.) mirė
Mass. (Triškių par.) Ameri
rugs, mėn., Hartford, Conn.
POTELIUNAS Juozas, mirė koj išgyveno 36 metus.
rugs, m., New Britain, Conn. IGNATAVIČIUS Juozas, 70 m.,
mirė rugs, mėn., Brooklyn,
RAMANAUSKAS Ignas, 64 m.
N. Y.
mirė spalio 9, S6. Boston,
MARKEVIČIUS Mykolas mirė
Mass.
rugs. 18, Crandford, N. J.
BERNOTĄVIČIENĖ M a rijona
(Kereišytė), 72 metų, mirė BENDEREVĮčIUS Albe rtas,
spalio 9, So. Boston, Mass* mirė rugs, mėn., Shenandoah,
(Gražiškių p.) Amerikoj iš Pa., kur buvo ir gimęs.
POPICKAS Kazys, mirė rugs,
gyveno 35 metus.
mėn., William Penn, Pa.
MANDZIJAUSKAS Vincai, 40
m., mirė spalio B, New Bri •ANDZULIS Antanas, mirė rugT
sėjo m., St. Clair, Pa.
tain, Conn.
KARVELIS Jonas, 66 m., mi ALANSKAITĖ Teresė, 18 m.,
rė rugs. 26, Philadelphia, Pa.
mirė rugs, m., New Phila
(Skiemonių par. Kudariškių
delphia, Pa.
k.) Amerikoj išgyveno 45 m. TRAšKAUSKIENfi D., m i re
SlIJUTIENĖ Marijona, 63 m.,
rugs, m., Mahanoy City, Pa.
mirė rugs. 13, Plymouth, Pa., BANONIS Kazys, mirė rugs,
kur buvo ir gimusi.
mėn., Shenandoah, Pa.

Jau Gatava

Adomaitis Jonas iš Stoškų km.,
Žvirgždaičių vl. šakių aps.
Adomat (Adomaitytė) - Ernst Elo
na ir vyras Ernst Karl,, kilęs iš
Kybartų, gyv. Miwaukee, Wise.
Adomavičius Juozas ir Petras, iš
Smilgių km. Vilkaviškio ap.
Adomavičiūtė Marijona, duktė Jono
ir Salomėjos, iš Simno vl. Alytaus
apskr.
Akavickas Jonas, . s. Izidoriaus ir
Marijonos iš Telšių ap.
Albušaitis Gustavas, ii Bublelių vl.,
Šakių ap.
^ 4
Aleksa Juozas, iš Liudvinavo.
Amforavičius Anupras, iš Jonydžių
km Skiemonių vl. Utenos ap.
Ancevičius Liudas, iš Šiaulių.
Andriušis Stasys. '
Antanavičius (Antanaitis) Zenonas,
kilęs iš Veliuonos, Kauno aps.,
prašo atsiliepti gimines ir pažįs
tamus.
Ardzijauskas Martynas.
Armonas, vaikai Jono Armono ir
Magdutės Matulevičiūtės. Tėvas
buvo kilęs iš Būdviečių - Gube'ių
km. Paežerių vl. Vilkaviškio ap.
Augulienė - Urnavičiutė Domicėlė,
vėliau ištekėjo antrą kartą, ir sū
nūs Jonas bei duktė Ona Auguly
tė, gyv. Grand St., Brooklyn,NY.
Bagdanavičius iš Netiškampio lCM.,
Marijampolės ap.
Bajorinas Antanas, Kazimieras ir
Vincentas ir Antano žmona Eicaitė Ona, kilę iš Tauragės ap.
Bakas Jonas, sunus Antano ir Ve
ronikos.
Balčiūnas Jurgis.
Baltuškoms iš Suvalkijos.
Baranauskienė - Kaužaitė Uršulė,
sunus daktaras ir duktė Stasė.
Barčaitis Jonas, iš Jaškakaimio km.
Sintautų vl., šakių ap.
Bieliūnas Alfonsas, brolis Pranės
Žiaugrienės
Bindokas Juozas, iš Jaškakaimio
km., Sintautų vl". Šakių ap.
Birgjolas Antanas.
Blažys Juozas ir žmona Mašiotaitė
Petronė, gyv. Barzdų km. Šakių
apskr.
Brazdis Antanas ik kiti.

Jau GAUNAMA

i

Tik $1

B. GAIDŽiUNAS

Blazgienė Judickaitė M. ir kiti vai Judickas (Judickai ir Judickaitės),
vė.ikai Petronės Kijauskaitės - Jukai Petronėlės Kijaaskaifcės - Judickienės, kilusios iš Būdviečių
dickienės, kuri buvo kilusi iŠ Būd
km. Pajevonio vl. Vilkaviškio ap.
viečių km. Pajevonio vl. Vilka
Viena duktė M. Blazgienė.
viškio ap.
Jurkevičiūtė
Marija iš Putriškil) km
Brazytė Anelė ir Ona, iš šapki^ų
Marijampolės ap.
km. Lankeliškių vl. Vilkaviškio
Jurkšiutė Ona, sesuo Marijonos Muapskr.
raškauskienės.
Braciška Jonas,^ttozas ir Kazys,
Juškas Feliksas, iš Šeduvos vl.
iš Bružių km. Baltriškės par. Iii*
Juška Juozas, Elena, Elzė ir Ona,
rasų apskr.
vaikai Antano, dar i#89 m. gyv.
Broksch Emilie, vyras HenninhauWorcester, Mass.
,
sen Alexander, kilęs iš Lietuvos, Kačinskas Benediktas.
ir vaikai Arthur, Eduard ir Julius Kačinskis Jonas, žmona Zofija, vai
gyv. Milwaukee.
kai Kazė ir Pranas.
Bukinienė - Samoškaitė Ona, duktė Katytė iš 01iilii| km. Kelmes vl.
Petro ir Janinos Samoškų iš Tau
Raseinių ap.
^
ragės ap., gyv. chicagoje.
Kaltaskas Bronius.
Butauskaitė Elena duktė Juro (Juo Karalius Vincas iš Pipliškių km.
Šakių ap.
zo ?) ir Pranciškos.
Butauskas Antanas, brolišT Buzikie- Kauneckas Benediktas, iš Aukštašlynio km. Raseinių ap.
nės, gyv. Harrisburg, 111.
Butkus Domininkas, Juozap if My Kaunelis Antanas iš šeiminiškių
km. Užpalių vl. Utenos ap.
kolas, iš Žeimių.
Kaupaitienė
Ona.
Butrimaitė Anėlė, iš Grybiškių km.
Kaušaitė - Baranauskienė Uršulė,
Dieveniškių vl. Ašmenos ap.
sųnus daktaras ir duktė Stasė.
Čepaitytė - Valakis (buv. PečiukeKauševičaitė - Savickienė iš Matarnienė) Viktorija, iš Skarių km.,
nų km. šakių ap. ir dukterys.
Joniškio vl. Šiaulių ap., sunus Al
Kavaliauskaitė Veronika iš Rokiš
bertas Valakis ir duktė Brozina
kio ap.
Pečiukėnaitė (chicago)
Kaziunitė - Jucienė Viktorija, sų
Ciechanovicz Adėlė Žukovska ir
nus Alfonsas ir vyras Kazimie
Aleksandra Pokarska iš Dotnuvos
ras Jučias, kilęs iš Radviliškio,
činčiukas Juozas ir Stasys, iš Pa
Šiaulių ap.
pilės vl. Šiaulių ap. Dumbrių km. Kazlauskienė - Davidauskaitė Sta
nislava iš Varnionių km. ir vyras
Čivilytė - Jonuškienė Antanina, iš
Kazlauskas Petras.
• '-'į
Panoterių vl. Ukmergės ap. ir vy
ras Antanas Jonušas, kilęs iš Kažukaitytė - Mikliuvienč ALė,gim.
Amerikoje, gyv. Pakruojo vl.,
Tryškių vl. Šiaulių ap.
Šiaulių ap.
Dargi s iš Rietavo, Telšių ap.
Daukšaitė Ona, iš Bliucakių km., Keroielowic - Mulkowna Bronislav
a» gyv. Cambridge.
švekšnos vl., Tauragės ap.
Davidauskaitė - Kazlauskienė Sta Keraitis, vaikai Benedikto ir Ievos
Aukštuolytės, kilusių iš Darži
nislava, iš Varnonių km. ir vyras
ninkų km. Valkininkų vl.
Kazlauskas Petras
Deksnytė Karutė iŠ Jakiškių km., Kijauskaitė^ - Judickienės Petronės
vaikai, jų tarpe duktė M. ' Blaz
Rokiškio ap.
gienė. Motina buvo kilusi iš Bū
Deltuva(s) iš Sasnavos par. Mari
dviečių km. Pajevonio vl. Vilka
jampolės apskr.
viškio ap
Docelis Stasys, iš Knebionių km.,
Amerikos pirmaeilė Teatro žvaigždė didžiausioje
Komaras Jonas, iš Papūti*, Linku
Girkalnio vl., Raseinių ap. .
savo rolėje
vos vl.
Draskus Kazimieras iš Žarėnų vl.,
Komaras Steponas, iš Guostagalio
Telšių ap.
km. Linkuvos ap.
Drazdauskas Kazimieras, gim. chi
Krasauskis Vincas, iš Tauragės.
cago, gyv. Lietuvoje.
Dubauskienė - Naikelytė Magdė ii Kriščiūnas Danielius, Jonas ir Ka
zys, iš šelvių km. Vilkaviškio ap.
Piliunų km. Pažeriu - vl. Vilka
Krivickas Tadas, s. Tado, tremtinys
viškio ap.
iš Vismantų km. Stačiūnų parap.
Dumbliauskas Juozas, iš Luknėnų
Radviliškio vl., prašo atsiliepti
km. Alytaus ap.
gimines ir pažįstamus,
Dzikavičius iš Taručių km. RokišKučinskaitė - Zalubienė Uršule, iš
nuo 9 vai. sekmadienio vakare, lapkričio 14
'kio ap.
Biržų parap.
Ejčaitė - Bajorienė Ona ir vyras,
WGAR, 1220, Cleveland
Bajorinas Antanas, ML, iš Taura Kuncevičius - Vanskis Vincas ir jo
broliai, iš Balbieriškio, Marijam
gės ap.,
Nu^istatykit savo radio paklausyti Electric Theatre
polės ap.
Ejčas Antanas, Jonas, Marė, Myko
kiekvieną sekmadienio vakarą nuo 9 — nauja radio
Kunkulys Pranas, iš Siesikų vl. Uk
las, Petras, iš Tauragės ap..
populiarių
Veikalų programa, kurią patiekia Ame
mergės
ap.
Ernst - Adomas (Adomaitytė) Ele
Kundrotaitė
Urbonienė
Marija,
rikos
šviesos ir jėgos kompanijai.
na ir vyras Ernst Kail, iš Kybarvyras Urbonas Konstantinas, iš
t-J, gyv. Milwaukee, Wis.
Šiaulių ap., sųnus Konstantinas ir
Filipavičienė (Filipovich) Teklė.
dukterys.
Flotovaitė Ida, iš Tauragės.
Kuržentaitis Kazimieras ir jo sųnus
Frejer, John.
Kazimieras.
Gabartas Kazys, ii Mozuriškių k.,
Legeckas Kazimieras iš Kelmės vl.
Šakių ap.
Raseinių ap.
Garmienė - Stasiulevičiūtė Mar^, ii
Levinskaitės - Osauskienės Vikto
Pakuonio v., Kauno ap.
, ,
rijos giminės ir pažįstami prašo
Gaška Antanas, Jonas, ir Emilija, iš
mi atsiliepti
Pašvintinio v., Šiaulių ap.
Gavėnaito Magdė, iš Paršinskų k., Levinskas Jurgis iš Marijampolės.
Likšas Juozas ir Leonas iš Liesiš-,
Keturvalakių v., Vilkav. ap.
kių km. Obelių vai.
Gedaminskienė - Grigalaitė Eugeni
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDAS
Lippke Adolf, Gustav, Julias ir Kari
ja, iš Gedvyčių k., Šiaulių ap.
Penkias Dienas Savaitėje—^Pirmadienį iki Penktadienio
iš Kelmės, Raseinių ap.
Gedgaudas iš Rietavo v., Telšių ap.
Geležiūnas Juozas, iš Naumiesčio, Lizdeika Antanas ir Bronius iš Ra
seinių.
Šakių ap., ir sunųs Węstutis, Rai
Ložys Kazimieras iš Taišių ap. gyv.
mundas ir Vytautas.
chicagoje
Gesehwendt Leopold, iš Šilgalių.
Gladkowska Bogumila ir Helen, iš Mačiulaitis iš Nevadolčs km. Vir
balio vl. Vilkaviškio ap.
Raseinių.
Grebliauskas Domini kas, Martelijo- Makutėnaitė Uršulė iš Vabolių km.
Kamajų vl. Rokiškio ap.
mas ir Petras.
Grigaitienė - Guntorytė Konstancija. Makutėnas Antanas iš Gaveikių km.
Kamajų vl. Rokiškio ap.
Grigalaitė - Gedaminskaitė Eugenija,
(šalia Dirvos Redakcijos)
Mančas
Jacob ir Liudvig.
iš Gedvyčių k., Šiaulių ap.
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Guntorytė - Grigaitienė, Konstancija. Marcelionienė Agota.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
Macaitis
Pranas
iš
Zubrickų
km.,
Gužaitis (Gužaičiai), iš Vaitkaičių k.
Veliuonos vl. Kauno ap.
Šiaulėnų bl.
Gužaitis Pranas, iš Kuršių k. Šilu- Mašiotaitė - Blažienė Petronė ir vy jiimmiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiKiiiiiiiiiiiiiiiimtmiiiiiiiimimiiimimmimiiiiiiiUj
ras Blažys Juozas, gyv. Barzdų
vos-Tytuvėnų v., Raseinių ap,
vl. šakių ap.
Gužonienė.
Henminghauskaitė - Heppner Marė, Masiulis Feliksas iš Trumpalifl km.
Užpalių vl. Utenos ap.
iš Jurbarko, jos vyras Gus Hepp
Persikėle į naują didesnę ir gražesnę krautuvę
ner iš Slavikų, Šiaulių ap., ir dak- Matakas Vincas iš Biliškio km., E
Rumšiškių vl.
dė Milda, gyv. Bridgeport.
Henninghausen Alexander, iš Lietu Matiukonienė Ona.
| 7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre
vos, vedęs Emilie Broksch ir vai Matulevičius Juozas ir Jurgis, bro
liai Minkevičienes.
kai Arthur, Eduard. ir Julius, gyv.
S Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- 1
Matuzaitės Elena ir Ona.
Milwaukee.
£
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
1
Izdanavičius (gal Izdanavius?) Be Mažeika Juozas iš Vilkaviškio ap.
Meierytė
Vabalienė
Ona
iš
Veliuo
nediktas, iš Kuršėnų, Šiaulių ap.
nos vl. Kauno ap.
Jančienė - Rutkauskaitė Marė, duk
Mickevičiūtė Ieva iš Marijampolės. jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiij
tė Domininko.
=
Smagi Lietuviška Užeiga
Janeliunas Baltrus, iš Šeduvos vai., Miglinas Juozas iš Likiškių km.
Alytaus ap.
ir vaikai, jų tarpe Olga.
Januševičius Alfonsas, Clara, Ed Mikalonis Jurgis, Petras ir Stasys
iš Beviršių km. Lazdijų parap.,
vardas, vaikai Edvardo, kilusio iš
Suvalkų ap., Meehanicsville,N.Y.
Kauno, ir jų motina.
Jašinskaitė - Taukevičienė Marė, iš Mikalonytė Pranė, iš Beviršių km. |
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
|
Lazdijų vl. Suvalkų ap.
Alvito p., Vilkav. ap.
E
Geras
Patarnavimas
—£*»
5
Jesaitis, Jonas ir Juozas, iš Darži Mikelaitytė, sesuo Agotos česnie_
Linksma
muzika
penktadienio
ir
šeštadienio
vakarais
=j
nės, iš Gižų vl. Vilkaviškio ap.
ninkų k., Žaliosios v., Vilkav. ap.
(40) 5
Jesiunaitė, duktė čičytės-Jesiunienės Mikliuvienė - Kažukaitytė Nelė, gim S A. ir A. Kazakevičius — savininkai
Amerikoje, gyv. Pakru o j o vl., 5»muiiiniimn!innmnnnHntmniHHinmniuminniniitiHHnniiiinmnHiiiiini>:
iš Pasvalio-Pumpėnų v.
Šiaulių ap.
Jeskonikas iš Semališkių, Trakų ap.
Jdnušienė - Čivilytė Antanina, iš Mikulskis Jesis, sųnus Adomo, ir
Automatic šildymas
jo seserys.
Panoterių v., Ukmergės ap., ir
reiškia "Metai Pirmyn" šildymo Patogu n»f
vyras Antanas Jonušas, iš Tryš Milišauskas Jonas, tremtinys, Pra
šo atsiliepti gimines ir pažįsta
kių v., Šiaulių ajf.
GAS • OIL • COAL
mus, kil. iš Skriaudžių parap.
Jonutis, iš Rietavo v., Telšių ap.
Veiverių vl. Marijampolės op.
Jučas Kazys, iš Radviliškio, Šiaulių
ap., jo žmona Kaziunaitė, Viktori Milušauskas Jurgis ir Kazys sųn.
Simono, iš Prienų par.
ja, ir sunus Alfonsas.

. . . The Illuminating Company
perstoto jums . . .

"WacTOirm i<s u ra A"
THE ELECTRIC THEATRE

I

KLAUSYKIT 'TEN O CLOCK TUNES'

I

LASNIK CAFE

Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeigą

6824 SUPERIOR AVE.

Vokiečio Kalejimuose
Kaina $1.50
ši didelė, 231 puslapių knyga, parašyta Lietuvos tremtinio kuris
pats perėjo ir pergyveno Vokiečių kalėjimus ir buvo priėjęs iki
pat mirties slenksčio — jums bus nepaprastai įdomus skaity
mas, susipažinimui su tuo ką pergyveno musų Lietuviai, antro
Lietuvos okupanto, nacio, persekiojami. Knyga lengvai skai
toma, stambiom raidėm, patiks kiekvienam Amerikiečiui.
Atiduodama už $1.00 ir 10c pašto ka5ti|

Knygos kaina $1.59,

Įdėkit laiške $1 ir 10c pašto ženklukais arba sidabrinį ir siųskit

D I R V A

6820 Superior Avenue

Cleveland 3, Ohio

j

I. J. SAMAS -

Į

UPTOWN GRIL.L.

|

JEWELER

10626 St. Clair Avenue .

MONCRIEF

s
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I
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MIRIMAI
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS

RUGIN Magdalena (Sledžiutė),
niię 569 E. 110 J5t., mirė lap
DIRVA—6820 Superior Avenue.
ENdicott 4486—Atdara vakarais
|kričio
7, palaidota Lakeview ka
pinėse lapk. 11.
Velionė Amerikoje išgyveno
28 metus. Paėjo nuo Vilkaviš
SUSIPAŽINIMO
VAKARAS
NAUJOS PARAPIJOS kio.
CLEVELANDE LANApie 100 artimųjų ir pažįs
BAZARAS
Liko trys dukterys: Teresė
KĖSI VYSKUPAS
tamų pereitą šeštadienio vaka
Kiela
ir anūkė Aldona Kiela,
Naujoji parapija turės taip
rą turėjo progos aplankyti Jo
Alice Kluth, ir Aldona; sunus
BRIZGYS
vadinamą
metin|
Bazarą
ši
pen
no K. Aleknos šeimą, 1847 E.
ktadienį, šeštadienį ir sekma- Walter. Taipgi paliko seserį
Pereitos savaitės gale Cleve- 86th St., Clevelande.
Konstanciją Romandienę, brolį
Visi galėjo matyti kaip nuo dienj parapijos salėje, 18022 Juozą Sledžių Clevelande; Ar
lande lankėsi tik ką iš Europos
Neff
Road.
lėktuvu atvykęs vyskupas V. širdžiai šie namai priglaudžia
gentinoje gyvena jos seserys
Penktadieni, lapkr. 12, ska Ona Spadas ir Uršulė SimonaBrizgys. JLs čia apsilankė pas atvykus} tremtini Praną Alek
n
nios žuvį* s v a k. H e n£ bus gali vičienė. Vokietijoje yra sesuo
ną, šeimininko Jono broli.
vietos vyskupą ir aplankė lie
Grašiai buvo paminėtas at ma gauti nradedant 1:30 vaka Adelė Kairis, Lietuvoje — bro
tuviškas parapijas.
vykusio Prano 50-as gimtadie re. šeštid. lapkr. l.'i, bazaro lis Feliksas Sledžius.
šį kartą .jo apsilankymas ne nis.
Pasišnekėta, pasidalinta pradžia 6 vai. vakaro, o sekma
oficialus. Lietuvių Kunigų Vie įspud ; iais. O malonus šeimi dienį, lapkr. 14, bazaras prasi ONA MARTIšA U S KIEN Ė-Mart's, nuo 12 !3 E. 71 St., mire
nybes organizacija rengia vys ninkai skaniai visus pavaišino. dės tuoj po pietų, nuo 2 vai.
Kiekvieną vakarą bus trau lapkr. 6, palaidota 9 d., Kalva
Jonas Alekna su dukterim
kupui maršrutą po kolonijas ir
Florence padainavo gražių lie- kiami bilietai ir duodami už rijos kapinėse; pamaldos įvyko
manoma, kad po kiek laiko vys *yviškų dainų. Neatsiliko ir ne kandžiai. Yra proga laimėti te šv. Jurgio bažnyčioje.
kupas turės progos susipažinti senai atvykę tremtiniai, Prano levizijos priimtuvas $450 ver
Velionė Clevelande ir Ameir su musų lietuvių kolonija. likimo draugai, kurie taip pat tės, siuvama mašina $280 ver-įrikoje išgyveno 45 metus; po
Vyskupas Brizgys, tarp kita padainavo keletą skardžių lie tės, skalbiama mašina $199.95 i tėvais buvo Daukšiutė, iš Nevertės ir daugiau vertingų da dėlbergio, Antanavo v., Mari
ko, yra labai geras kalbėtojas, tuviškų sutartinių.
jampolės ap.
Clevelando lietuviai amerikie lykų sumoje $1,000 vertės.
todėl jo pamokslus ir prakal
Liko dukterys: Anne, Helen
čiai savo senu papročiu atvyku
Clevelando
lietuviai
maloniai
bas visiems tikrai labai jdomu sį Praną Alekną gražiai apdo
kviečiami į musų parapijos ba- Hudak, Katherine Andrews, ir
išgirsti.
vanojo, už ką jis labai dėkin- •?arą. Pelnas skiriamas naujos brolis Kazys Daukšis.
Buvo viena iŠ pirmutinių na
gas.
bažnyčios statymo fondui.
rių
Cl. Liet. Moterų Klubo ir
Jonas Alekna laukia dar kitų
Rengėjai.
C I. EVELANDO LIETUVIŲ savo dviejų brolių, kurių vie
Moterų Sąjungos.
Tremtiniu Draugijos vakarui, nas su didesne šeima.
Šių dviejų laidojime pasitar
apie kuri plačiau rašoma mu
navo Wilkelis Funeral Home.
BALIUS PAVYKO
sų
NAUJAKURIU skyriuje, BALSŲ SKIRTUMAS
Lietuvių Moterų Klubo me P R A N A S A R M O N A I T I S , 6 9
šv. Jnrgio parapijos kleboną?
tinis balius pereitą šeštadieni,
m., nuo 1221 E. Ill St., mi
Ohio
paskelbė
oficialius
lapk.
kun. V. G. Vilkutaitis maloniai
Owens' Plantation restorane rė lapk. 5, palaidotas 8 d., Kal2
d.
balsavimų
davinius,
kurie
sutiko užleisti parapijos salę
parodo kiek žymieji kandidatai buvo gana pasekmingas, daly-j varijos kapinėse; pamaldos įvy
sausio mėnesj.
vavo anie 150 svečiu, šį kartą ko šv. Jurgio bažnyčioje.
gavo balsų:
Dėkingi rengėjai ruošia pro Harry S. Truman
Liko žmona, Petronėlė, sū
1,461,476 klubo baliuje pasigirdo ir lie
gramą. Vakaro pelnas numa Thomas E. Dewey
1,443, '30 tuviškų dainų, nes dalyvavo nus Juozas, Stasys, Edvardas.
tomas skirti tremtiniams mok
Truman gavo tik 18,444 bal apie 1') naujai čia apsigyvenu- MARCELe URBANIENĖ (Ursleiviams ir ligonims šelpti.
! su daugiau.
sių tremtinių, kurie su kitais I ban, Bucinskaitė), 52 metų,
Frank J. Lausche.
1,609,924 senesniais lietuviais užtraukė j nuo 15901 Parkgrove ave., miThomas J. HerbeVt 1,393,844 sutartinių. šiaip gi, klubas, su-jrė lapkr. 6, palaidota 9 d., KaiKviečia ant Blyną!
Lausche gavo net 216,08) simaišius lietuviams su kita-; vari ios kapinėse; pamaldos įvytaučiais, viską savo baliuose ko P. šv. N. P. bažnyčioje,
Amerikos Lietuviu P i 1 iečių balsų daugiau u^ Herbert.
I Liko vyras, Antanas, sunus
Klub?, Lietuvių salėje, kiekvie
Pasirodo, kad už prezidentą praveda amerikoniškai.
ną penktadienį vakare gausite balsavo magiau Ohio piliečių,
keptos r? u vies, geriausios kokia negu už gubernatorių. Lausche
Erie Ežere sugaunama, blynu, gavo 148,448 balsus daugiau,
iš geriausių bulvių kokios tik negu Truman.
Amerikoie auga.
Ir Clevelande, Cuyahoga ap
Į klubą atvyksta Lietuviai skrityje, Lausche gavo .'i0.'i,6(57
net iš Bedford. Ohio, atsivela balsus, Truman — 264,669.
ir savo mayorą lietuviškų bul
vinių blynu paragauti.
RKO KEITH'S 10",TH
Laukiam atsilankant vietos
STREET THEATRE
lietuvių, pavaišinsime š i l t a i s
šiame teal re matysite sekan
blynais ir žuvim.
čias įdomias filmas:
Lapk. 10 iki 16: "The Loves
PRIDUOKIT SAVO ADRESUS of Carmen", su Rita Hayworfh
Lu-t. Salės B' j iidroVės valdy ir Glen Ford.
ba prašo visų šėrininkų priduo
ti savo tikrus adresus. Vi-ū tie,
IEŠKOMA
kurie perkeitėt savo gyvenimo
Alena Andriuškevičiutė, duk
vieta pastaru 5 metų bėgyje,
būtinai priduokit savo dul.iiiti- tė Juozo ir Agotos AndriuškevPri. Išvyko iš Lietuvos prieš
nius adrtsus.
Nežinia kodėl knygose nėra 1014 m. karą. gyveno Aukštuo
2 9 šėri iinkų adros v ar per se Šančiuose. Ištekėjusios pa
ans'leidimvi pa~r.; šlrminku. ar vardė Helen Kat.ze, gyveno Cleraštininkų, kurie tva kė kny- ve^mde.
Dėdė Frank Andriuskiewicz,
i as iki prad'ios 1948 m< tų.
Reikalui esant ne, alirn:* š5- adresas nežinomas
^eško Alena Bieliauska i t ė ,
riainkams pasiųsti bendrovės
~ A ncl r i ušk <1 v i f i u t ės - B i e:
!a ški!, nes knygose tėra jų tik
liauskienės
duktė. Tėvas Ka
vardai. Savo adres t siųskite:
zys
Bieliauskas.
Lithuanian Societies Hall
/ ts\šaukiU> adresu:
6835 Superior Ave. Cily 3.
Mrs. Marija Sims
22)7 Oakman Blvd.
IŠVAŽIAVO FLORIDWV
Detroit 6, Mich.
Ilgam* tis Clevelandietis Au
la nas Kundrotą-i s" " .nona iš
KAMBARIŲ
važiavo į Miami, Florida, apsi VyrasREIKTA
ir moteris įieško vieno
gyventi prie savo sunaus. Jei
ar dviejų kambariu su virtu
patiks, sako ten pa -iliks ant vi
sada. Jie ten persirašė sau ir ve. Gali buti su baldais ar be.
Dirvą, kurią prenumeruoja veik Pranešti: J. T., 5913 Luther av.
nuo jos išėjimo.
f i ©J A
PARSIDUODA NAMAS
Gražus 8 kamb. pavienis, mo
® 3 ©.f«
GERAS KAMBARIS
dernizuotas, baigtas 3 aukštas
Išnuomojamas vedusiai lietuvių ir žaislų kambarys. Gražioje
VU 9 ę
r orai be vaikų, ar'dvirm dir kaimynystėje, už St. Clair arbantiem 1 y ram arba vilnim. li E. 127 St. Galima pirkti >u
!-me aukšte, 1 32 Linn Drive, karpetais ir drapes.
tarp Superior ir SL Clair. ave
niu'.
(45)

V.

Helen Hayes Grįžta į
Cleveland^ su
Electric Theatre

Wladas; tėvai Pranas ir Agnės
Bučinskai, seserys Mrs. Anna
broliai Juozas ir Pranas.
Mason, Mrs. Tessie Bernotas,
PETRONELĖ RUMBUTIS, 61
m., nuo 1351 Giddings Rd.,
mirė lakpr. 7, palaidota 11 d.,
Kalvarijos, kapinėse; pamaldos
įvyko šv. Jurgio bažnyčioje.
Liko vyras, Juozas, dukterys
Mrs. Veronica Alston, Mrs. Ju
lia Jacobs, Mrs. Helen Krivok.
šių trijų laidojime pasitar
navo Jakubs Funeral Home.
LANKeSI PlTfSTON, PA.
Banialių šeima dalyvavo lai
dotuvėse Banialienės motinos,
Marijonos Sinkevičienės (Jan
kauskaitės), kuri mirė Pittston. Pa., spalio 19, palaidota 23
d. Pamaldos įvyko šv. Kazi
miero bažnyčioje, palaidotą pa
rapijos kapinėse šalia savo vy
ro, sunaus ir dukters.
Nubudime liko sunus Jonas,
duktė Magdalena Barnes Pittstone, ir dukrė Marijona Banialienė Clevelande.
Taipgi liko
du broliai, Juozas Jankauskas,
Roscoe. Pa., ir Vincas, Collinsville, 111.; ir sesuo, A. Gavėnaitienė, Cicero, 111.
Velionė buvo senyvo amžiaus,
Amerikoje išgyveno suvirš 60
metų.. Paėjo nuo Pilviškių, Bagotosios parapijos, Suvalkijoje.
Ilsėkis ramiai, mylima ma
myte, Amerikos žemelėje.
Duktė Marijona.

!
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K. S. KARPIUS

i>

Ę£į

MUSICA1S
—PUBLIC

Savo Antraio Perinant.
Kuomet rengiatės p t&iim
kitur gyventi, praneš k ii
vo naują .intraša Dirvo*
niinistraeijai, ne paštu 1 .
paštas nesiūs jums I)ir\>naują vietą jeigu nep. .
kėsit. Parašykit muim
lc atvirutę prieš persi h#-mą į kitą vieta gyventi

Dirva

Cleveland 3. O

IŠT'sKUS GAtSRO
NELAIMEI

<2? A
e#

Kada ju«u namai «rhn r.>
{andai tampa sunaikinti arba
sugadinti u' r nie«š krebikitps
55
I KF,^ 6 ^S '!"• unkainav
no ko visada reika'M'na ar
<randn« konnaniiofs pim
"•' iSmokft n? nunst# 1iii«
P. J

KEUšIS

Society for Savings

VlM—

Telef. : MAin 1773.
i
...

Muzikos Pamokos Jaunimui
MUSICAL INSTRUCTION

?

Amerikos pirmaeilė teatrų žvaig
ždė, Helen llayes, po didelių pasise
kimų Londone, Tennessee Williams'
veikale "Glass Managerie", grįžta į
Cleveland^ per Electric Theatre, ku
ris bus duodamas oro bangomis iš
CSB, nuo 9 vai. sekmadienio vakare,
lapkričio 14.
Miss Hayes, kurios jatsilankymai
su vaidinimais Hanfta teatre užpil
dydavo salę kupinai, dabar vaidins
vadovaujamą role garsiame veikale,
"Victoria Regina", kuris bus girdi
mas čia per WGAR.
Ji vaidins reguliariai per sekan
čius 13 sekmadienių vakarų, Electric
Theatre programoje. Lapkričio 21
ji vaidins "The Sobbin' Women", o
Lapkr. 28, "Angel Street".
The Electric Theatre remiamas

NOTARY PUBLIC Timykit
Turint reikalą notarizuoti
dokumentus kreipkitės j
6820 Superior Ave.
ENdicott 4486

Is

«•< RI'OOLF FRIML'S

ROSE

urn

BUSTER WEST
EVES. *I M * *1M • *2* * *3"
BARGAIN SAT. MAT. 5P*
* *2M
Send MAIL ORDERS yith mmiftaiK*
and self address*! stamped envelope
fo BORROWS TICKET OFFICE
419 Ivclld
• Cleveland, Okl*
• I#

Gatavai Jusų Pasirinkimui

Naujausių pavidalų ir spalvų. ' Kainos po $^.45 it* ^.00
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ
APRANGALUI REIKMENŲ, tąipgi
if

DYKAI!

Mes duodam Eagle Stamps su ki «kvi«nu pirkiniu. •
Čia Iškeisime Jasų Stamp Books.

FE KRAMER & REICH CO.

Atdara Vakarais

7010 Superior Ave.
ccASAvn*

iMj* FHM* -af Ct*
'
n**^
iO Ht*-,
' o* 9ffd wiU rwtfoe
* v* i* ft refund
4* ptfrt&att ptriet.
_.
ta®*
r fRUIT

Meet your old friend
"BILL" HREEN

-Srsf-'S'

at

VIC 'S ©ASUS
Wade Park at 71st Street
BEST FOOD IN TOWN
Good Service
Air Conditioned

Coat
Dress

v/vvmwMM.

Jakubs Funeral Home
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorg)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763

Wilkelis Funeral Horn*
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PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS
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-HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

Pilnai Padengta Apdrauda.

DYDIS 16 iki 44

Ttfefonu Užsakymai
Pildomi—Saukit
(ilerry 3000

UTah 1-4515

W. DEBESIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

Orchid
Mėlynos
Rudos

Cleveland 3
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Štai suknelė kuri yra tikrai stiprių nešuntančių
spalvų . . . garantuota skalbimuisi. Gražaus užpa
kalyje surišamo stiliaus . . . puošniu, karzuotu
raudonu apvedžiojimu apie kifienius ir pečius. Tai
suknelė, kurią dėvėsit ir dėvėsit . , . ir ji jlltliS
patiks dėl jos patogumo ir parankutno.
Basement House Dresses
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P J KERSIS

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
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OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
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Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kraipkitfs i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai
riuose apdraudos-insuranre reikaluose.
Sutaisau paskolai pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymu
garantuojama. Kreipkitės { mane telefonu arba asmeniftkai.
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HEnderson 9292 s
0202 SUPERIOR AVE.
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Also Orchestrą available for dances, weddings, etc.

Call EDDIE PLATT

FRANCES
GREER
OSCAR HAMMEHSTEIN, II

Vyroms ir Vaikinams SKRYBĖLĖS
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on CLARINET and SAXOPHONE
POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL

HE 2996 or
HE 9494

Week Starting Nov. 22

Naujų Rudeninių Stilių
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FIRST OF THREE GREAT SHOWS

Helen Hayes

Priekyje Susegama
Užpakalyje Surišama

PRANEŠK s

HALL.

Second Season!

THE MAY Go's Basement
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170 Amerikos elektros šviesos ir jė
gos kompanijų. Clevelando-Šiaurrytinės Ohio sričiai rėmėju yra Illu
minating company.
"Grąžinimas Miss Hayea į Clevelandą per radio bus tikras pavaiši
nimas tūkstančiams jos mėgėjų čio
nai", sako Frank J. Ryan, preziden
to padėjėjas, iš Illuminating compa
ny.
"Kaip visi žino, ji pasiekė aukš
čiausio atsižymėjimo scenoje, filmose ir per radio, ir šiandien ji ran
dasi viršūnėje savo tarptautinio pa
sisekimo ir populiarumo".

