.'

*'fB5FfįVĘČĘ-

T'?'',

.į

mm

it

# i?

DIRVA

MUS U
CVISUOMENĖJE
ALT Suvažiavimas

/**
m
CT

S

**

-

LITHUANIAN WEEKLY
Published every Friday in Cleveland bfr

Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave
.

Cleveland 3,

Ohio

Subscription per year in advance
It) the United States
$3.00
In Canada
$4.00
Elsewhere __ $4.50

Entered at Stecwid-Class matter "• BeetnaLapkričio 21-22 d., Pennsyl
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vania viešbutyje, New Yorke,
under the act of March 3, 1879.
įvyko Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas, šia No. 47
Kaina 6c.
CLEVELAND. OHIO November-Lapkr. 26, 1948
(33-ti* metai :: 33rd Year)
me suvažiavime įvyko tai, ko
Amerikos lietuvių visuomenė
Bt MACKENZIE
THEY'VE BOTH SHRUNK!
labai pageidavo: Lietuvių tau
tininkų srovė įstojo į Amerikos
Lietuvių Tarybą, bendrai dirb
ti už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.
Šį įvykį liudijo Lietuvos Ge
Kiek amerikiečiai su
neralinis Konsulas Jonas Bud
rys, kuris Tarybos suvažiavi
valgo mėsos
mo atidarymo kalboje pabrėžė
Apskaičiuota, kad kiekvienas
tai, nuo savęs ir Lietuvos Mini
šios šalies gyventojas suvalgo
stro žadeikio įgaiotas, kaip rei
Portland, Ore. — Lapkr. \ Cleveland, Ohio. — Lap
metuose apie 175 svarus j vai
kšmingą, svarbų ir reikalingą _ Washington. — Grįžęs iš 25 d., CIO metinė konven kričio 26 d. prasidėjusioje
rios mėsos.
įvykj. Suvažiavimą uždarant, Paryžiaus Valstybės sekre cija savo metiniame suva Amerikos Veteranų trečio
p. konsulas dar kartą pabrėžė torius Marshall susitiko su žiavime priėmė rezoliuciją, j e m e t i n ė j e k o n v e n c i j o j e
Dabar šalyje gaminamos mė
to musų visų patriotinių srovių Prez. Trumanu, tą pat die kuri suteikia CIO aukštie taip pat paruošta rezoliuci
sos jau nepakanka, reikalinga
susijungimo į bendrą darbą ną parvykusiu iš savo ato siems vadams neribotas tei ja, taikoma apvalymui šios
rasti priemones mėsos kiekius
svarbą.
stogų. Marshall, dalyvavęs ses imtis griežtų žygių pa organizacijos nuo komunis
padidinti. Paduodame skaitli
Tarybos suvažiavimą atidarė UN posėdžiuose ir pasitari šalinimui komunistų iš va tų įtakos ir jos skyrių nuo
nių dvi eiles, pirmoje kiek da
ALT Vykdomojo Komiteto pir muose ^ su vakarų Europos dovybės įvairiose unijose, jų vadovavimo, kur tik tas
bar kurių mėsišku gyvulių tu
mininkas L. šimutis, kuris taip aukštaisiais vadais, patiekė priklausančiose į CIO, kur pradėtų apsireikšti.
rima, antroje kiek dar daugiau
pat susijaudinusiai atkreipė da prez. Trumanui slaptą ra tik raudonųjų įtaka yra ži
reikalinga, kad mėsos butų pa
Šią organizaciją sudaro
lyvių dėmesį į ketvirtos, tauti portą, kuris, anot Baltų noma arba kur tik ji pra antro Pasaulinio Karo ve
kankamai, iki 175 svarų me
ninkų srovės, įsijungimą į Ta jų Namų sekretoriaus, pil dėtų apsireikšti.
tuose, kiekvienam:
teranai. Ir šioje naujoje
rybą.
nai ir aiškiai nušvietė pre Taip tai ši didelė Ameri o r g a n i z a c i j o j e k o m u n i s t a i
Dabar
Trūksta
Pirmininkas pageidavo, ir tą zidentui tarptautinę padė kos darbo organizacija, ku pradėjo rodyti savo įtaką.
Galvijų 78,564,000 11,000,000
.
patvirtino kiti, kad, akyvaizdo- tį.
ri pirmutinė davė komunis Rezoliucija reikalauja pra
Kiaulių 55,038,000 20,000,000
je tragingo lietuvių tautos liki
Tai buvo pirmas Truma- tams prieglaudą ir kvietė šalinti komunistus iš sky
Avių
35,332,000
8,000,000
mo, musų tarpe buvę praeityje no pasimatymas su Mar- juos J vadus, kaip mokan rių vadovybės ir ateityje
Vištų
462,978,000 120,000,000
nesusipratimai butų užmiršti, shallu nuo spalių 9 d., kuo čius gabiai organizuoti, ir užkirsti jiems kelius į va
Melžiamų
o kad, iš praeities sau stiprybę met šis buvo parsiskubinęs kuri buvo Maskvos viltis dovybę įsiveržti. Bus rei
MAC KEMSIC
karvių 25,165,000 10,000,00#
semdami, tik dirbtume darbą, j Wašhingtoną ir užprotes užvaldyti Amerikos darbokalaujama raštiško pareišNuo sausi® 1 d., 1944 m. iki
kurio dabar iš musų reikalauja tavo Trumano sumanymui minias, atsisuko prieš ko kimo iš kiekvieno užiman
Kai
algos
ir
reikmenų
kainos
pakįla,
ir
darbininko
šių
metų sausio 1 d., galviju
musų tauta.
pasiųsti į Maskvą pas'Sta munistus.
čio veteranų skyrių vadų
algų
ir
biznio
pelnų
doleris
susitraukia.
skaičius
sumažėjo nuo 85,334,Iš tautininkų į ALT inėjo šie liną Aukščiausiojo Teismo
Nors šioji rezoliucija ne vietas, jog nėra komunistų
000
iki
78,564,000,
ir vis mažą
atstovai: Antanas A. Olis, dr. teisėją Vinsoną su taikos pamini komunistų, tačiau partijos nariai.
ja.
Melžiamų
karvių
sumažėjo
19. J. Colnev, K. S- Karpius, V. misija.
^
už jos pravedimą agituoda
tuo
pat
laikotarpiu
nuo
27,704,G. Abraitis, A. S. Trečiokas,
Nors po Trumano laimė mas CIO pirmininkas Phi
000
iki
25,165,000.
DIRVOS specialaus
Juozas Gink us ir Juozas Tys- jimo rinkimų buvo skelbia lip Murray pasakė: "Aš ne
KINIJA TIKISI US
korespondento Paryžiuje
liava.
ma, kad Marshall apleis sa pakęsiu ČIO eilėse mažų
Kiaulių sumažėjo nuo 83.741,PAGALBOS
Kitos trys Taryboje dalyvau vo dabartines pareigas, vė klikų tų žmonių, kuriu in
000 iki 55,038,000; avių — n up
Lazda turi du galu, bet Kai-Šeko ar komunistų.
jančios srovės—katalikai, san- liau paskelbta, kad jis nesi teresams vadovauja Daily
50,782,000 iki 35,332,000; viš
Grįžęs iš Paryžiaus vals vienas galas vis geresnis. Mano dideliam n u s tebi- tų — nuo 572,197,000 iki 462,?
dariečiai ir socialdemokratai— ryžta tą vietą palikti.
Worker ir komunistų parti
tautininkų į Tarybą įstojimą
Sugrįžus į Ameriką Mar- ja". Murray taipgi smar tybės sekretorius Marshall To niera su Maskva. Jos laz
HT6.000.
(Hukeltm f 6-tą puslapį)
užgyrė vienbalsiai.
shallui ir Austin, kuris bu kiai užatakavo konvencijo su prezidentu aptarė Kini da vienodai gerai kerta su
1947 metais mes suvalgome
vo US delegacijos pirminin je dalyvaujančius kairiuo jos prašymą pagalbos, ta abiem galais. Iškeld a m a
mėsos
po 156 svarus nuo gal
čiau be to ką iki šiolei Ki
Atvyks M. Krupavičius ku UN posėdyje, prez. Tru sius delegatus, kurie bandė nijai Amerika duoda, nieko Berlyno triukšmą, Maskva GRAIKIJOJE įvyko vy vos, bet ir tai, pasirodo, nepa
tyliai įšliaužė į Kiniją, kur
m a n p a s k y r ė p i r m i n i n k u pasipriešinti tos rezoliuci
kito dar viešai nepažadėta. komunistai gerai užtvojo riausybės krizė. Karaliaus kanka, nors tai yra daugiau
ir V. Sidzikauskas
John Foster Dulles ir Ben jos pr a vedimui.
Prez. Trumanas davė at per visus vakariečių pasau pavedimus, premjeras So- mėsos negu kada suvalgyta nuo
Tarp .svarbesnių Tarybos su jaminą Cohen.
sakymą Kinijos prezidentui linės politikos planus. Be foulis sudarė koalicinę vy 1908 metu.
važiavimo pranešimų ir svars
riausybę. Tačiau už savai
ŽUVO DAR 9,000 Čiang Kai-Šekui, tačiau tas siginčydami dėl Berlyno ir tės laiko tas 88 metų senu
tymų buvo:
VALDŽIA PATI SUatsakymas laikomas slap Europos vakariečiai nei ne
1. Pranešimas, kad atvyks į
kas gavo širdies smūgį ir, US IŽDO Depart men tas pra
tu.
Vokietijoje,
Aachen
mie
pamanė,
kokia
pirtis
jiems
PIRKINES
GRUDUS
Ameriką Vyriausio Lietuvos Iš
nors išliko dar gyvas, dak neša, kad Lapkr. 3 d. šios ša
Kai
kurie
sako,
Amerika
to
apylinkės
giriose,
kur
užkurta
Azijoje.
Įvy
k
i
a
i
laisvinimo Komiteto (VLIKo)
tarai sako jis daugiau val lies aukso rezervas pasiekė su
turėtų
pasiųsti
Kinijon
sa
vokiečiai
paskutinį
ka
r
t
ą
Kinijoje
verčia
giliai
susi
virs $24 bilijonų sumą, pirm$
Prez.
Truman,
grįaęs
į
atstovai Kun. Krupavičius ir
džioje dalyvauti negalės.
vo militarinę misiją iš apie mąstyti.
dėjo
didžiausias
pastangas
kartą
šalies istorijoje.
Washingtoną
iš
savo
ato
Sidzikauskas10,000
karių
ir
viršininkų.
atsilaikyti
vakarų
priešui,
stogų,
atmetė
Europos
šel
Aukso
augo sekan
2. Apsvarstytas nesusiprati
Ką mano Marshall
Amerikos Darbo Federa čiai: nuo rezervas
Amerikon
atvyko
ir
pre
po
karo
iki
šiolei
žuvo
apie
pimo
administratoriaus
P.
1947
metų
mas, kilęs BALFe dėl katali
apie Kiniją?
cijos konvencija Cincinnati, $1,710,000,000, o nuopadaugėjo
zidento
Kai-Šeko
žmona
su
9,000
žmonių.
Hoffmano
patvarkymą
pa
lapkričio
kų organizacijos Amerikoje ti
Ohio, priėmė rezoliuciją už
prašymu
pagalbos
jos
kraš
USA
valstybės
sekreto
Ta
sritis
buvo
taip
labai
vesti
grudų
ir
miltų
ekspor
mėn.
1945
metų
—
$3,974,000,krinimo tremtinius kviečiančių
tą į užsienius iš valdžios užminuota ir paruošta su tui. Ji skelbia, jog Kinijai rius Marshall, prez. Tru ginančią Amerikos užsie 000.
asmenų religinio įsitikinimo.
reikia greitos ir planingos mano siunčiamas, tuoj po nio griežtą politiką, ragi Auksas taip daugėja dėl to,
Šis reikalas pavesta rezoliu rankų į privatinių biznierių trukdymui amerikiečių žy
gio, kad joje iki šiai dienai pagalbos, atsižiūrint į pa karo nuvyko Kinijon. jis nančią sudaryti su Europa kad svetimos šalys pirkdamos
cijų komisijai kiek galint nu rankas.
Hoffman, nors Republi- dar esančios minos suplai- čios Amerikos interesus, ki greitai įsitikino, kad karai militarinę sąjungą, ir rei iš Amerikos turi mokėti auk
statyti prieinamiausią dalyko
taip komunistai užgrobs vi Kiniją yra privedę prie vi kalaujančią, kad US nu su ; prie to valdžia supirko dar
išlyginimą, patiekiant BALFo konas ir aukštas narys Tru šo ten bevaikščiojančius ir
są
Aziją.
siško bankroto, čiang Kai- trauktų visus prekybos ry ir šiaip pasiūlyto jai aukso.
mano administracijoje, su bedirbančius žmones.
vadovybei rekomendacijas.

CIO ir Kara Veteranai kratosi komunistu
MarshaIlo slaptas
raportas Prez.
Trumanui

KOMUNISTAI APSIVYLĖ TEN, KUR
DĖJO VISAS SAVO VILTIS

1

KINIJA - KITAS LAZDOS GALAS

Šekas nepajėgė s u d r aus- šius su sovietų Rusija.
•
minti valstybės tarnautojų, ADF nutarė prašyti US
PARYŽIUJE,
UN
suva
Tarybos vajus
kurie kyšiais ir išaikvoji- Kongresą skirti pinigų sta AUTOMOBILIŲ pirkėjai, po
žiavime, dabartinis Palesti
mais liūdną padėtį dar la tymui mažiausia 1,000,000 karo, paneša dvejopus nuosto
vasario menesį
nos taikos komisijos narys
biau sunkino. Jis greit pa žema kaina gyvenamų na lius, kaip Kongreso tyrinėjimu
Taryba pradės visuotiną au
dr. Ralph Bunche reikalau
komisija paskelbė. Ta komisi
matė, kad duoti Amerikos mų.
kų vajų su vasario 1 d. 1949
ja Izraelio valstybę priimti
ja praneša, kad tik šiais metais
doleriai Čiang Kai-Š e k u i
metais, trijų ar keturių mėne
į United Nations narius.
naujų
automobilių pirkėjai tu
neatneša jokios naudos.
New Yorko ir kitų ryti
sių laikotarpiui. Tas vajus bus
Arabų valstybių atstovai
rėjo
$200,000,000
nuostolių už
Kaip karinis specialistas, nių uostų ir laivų darbinin
Lapkr. 24 d. suėjo metai vėl įteikė UN pareiškimą,
surištas su Vasario 16-tos mi
savo
senus
automobilius,
pakei
Marshall niekad rimtai ne kų" streikas sutrukdė dar
nėjimu ir VLIKo atstovų atsi laiko kaip Chicagoje strei jog su žydais ir toliau jo
time
jų
į
naujus,
ir
išmokėjo
kuoja didžiųjų dienraščių kių derybų dėl Palestinos VENEZUELOJE, Pietų vertino Kinijos kaip kari bus 143,000 darbininkų ir
lankymu.
Amerikoj, aukštieji kariuo nės jėgos. Jis nutarė leisti sulaikė 647 laivų judėjimą. kitus $250,000,000 už nereika
spaustuvių 1500 darbininkų neves.
menės vadai nuvertė prezi į v y k i a m s p a t i e m s r i e d ė t i Sustreikavo apie 300 dar lingus priedus prie naujai gau
Rudenį Amerikos
dento Gallegos vyriausybę, priekin, laukdamas, kol bininkų ir Anglijos laivo namų automobilių, nes be tų
Vice pirm. Antanas Olis (tau
Lietuvių Kongresas
posėdyje Paryžiuje apkaltindami jį nesugebėji pats Čiang Kai-Šekas paro Queen" Elizabeth, parody priedų automobilio negalima iš
tininkų),
Rudenį 1949 metai** spa- Sekretorius —- P.Grigaitis (so vėl atmestas sovietų atsto mu šaliai vadovauti. Prezi dys didesnės energijos ir mui užuojautos Amerikos pardavėjo gauti.
vo Višinskio siūlymas val dentas Gallegos buvo kai pasieks bent šiokių tokių streikeriams.
•
lio ar lapkričio mėęesj, jeigu
cialdemokratų),
įvykiai nepareikalaus anksčiau, Iždininkas — M. Vaidylii (san- stybėms nusiginkluoti; visi riųjų remiamas. Pervers laimėjimų. Bet Čiang KaiAMERIKOS ūkių ineigos ki
siipranta tame aiškią sovie mas įvyko be kraujo pra Šekas visų sunkumų nepa US pripažino naują Pe lo vis aukštyn, iki rugsėjo mė
nutarta sušaukti Amerikos Lie
dariečių).
jėgė įveikti ir štai mušis po ru (Pietų Amerikoje) vy nesį pasiekė aukščiausio poka
tuvių Kongresas.
Išrinkta eile vice pirmininkų tų klastą. Višinskio pasiū liejimo.
lymas atmestas 39 balsais
mūšio jis praranda dideles riausybę, kurią perversmo rinio laipsnio, ir pradėjo eiti
Smulkesnes informacijas tais ir iždo globėjų.
prieš sovietų bloko 6 bal Keletą vakarinių valstijų ir reikšmingas Kinijos pro keliu lapkričio pradžioj už žemyn su spalių mėnesiu.
reikalais oficialiai praneš pati
užklupo staigi žiema su gi vincijas.
ėmė generolas Odria, pasi
sus.
ALT valdyba.
ALM posėdis
Tai pirmas kartas po karo
liu sniegu ir pusnynais, ku
darydamas prezidentu.
pabaigos,
kad ūkių ineigos nu
New Yorke, lapkričio 20 d.,
Akron, Ohio. — Keletą rie sulaikė traukinius, nu Svetimom rankom
ALT vadovybe
krito
žemiau
to pat mėnesio
įvyko Amerikos Lietuvių Misi dienų streikavę, apie 2,300 laužė telefonų stulpus ir žarsto žarijas
Vokietijoje, Amerikos zo
Suvažiavimo pabaigoje, buvo jos posėdis, kuriame buvo nu
Apie Kinijos reikalus te noje, US militarinę vado pirmesnių metų.
Firestone gumų dirbtuvės padarė kitokių nuostolių.
išrinktas AL Vykdomasis Ko tarta atlikti visus formalumus
Ukėse staigus speigai iš- ko Jusų korespondentui pa vybė areštavo daug čekų, Pirmų šių metų 10 imėnesM|
darbininkų grįžo dirbti.
mitetas, kurį dabar sudaro po ALM įsijungimui į bendrą tau
šaldė daug galvijų ir avių, sikalbėti su vienu žymiu ki- kurie veikė kaip gerai or ūkių ineigos bendrai buvo 4%
vieną atstovą nuo visų keturių tininkų organizaciją ir kad Mi „ Amerika iki šiolei Angli kurie ganėsi laukuose ir
aukščiau to paties laikotarpio
niežių žurnalistu Paryžiu ganizuoti sovietu šnipai.
sija ateityje nedirbtų tų dar jai jau davė paramos sulvg nespėti parvaryti į tvartus, je. Kai su juo susipažinau,
srovių:
Jie buvo leisti į Amerikos pernai. Per šį 10 mėnesių lai
Pirmininkas L. Simutis (kata bų, kuriuos dirbs ALT, tauti Marshallo plano virš bijo i Nuo šalčių ir speigo mirė iš karto paklausiau, kurią į zoną neva pabėgėliais nuo kotarpį ūkių meigos buvo $25,ninkams įstojo* |"Taryl%
000,000,000.
ho dolerių vertės.
liku,
jis pusę palaiko — Čiang1 komunistų valdžios.
J apie 15 žmonių.
tiko ir toliau pasilaikyti to
se pareigose, prezidento pa
geidavimu.
Privatiniai grudų speku
liantai ir taip gerai pasipel
no tiekdami valdžiai grudus
ir miltus eksportui.

VĖLIAUSIOS Kinijos ži
nios skelbia, kad tautinė
kariuomenė žymiai sumušė
komunistų armiją rytuose
nuo Suchow, kur raudonie
ji bandė prasilaužti, taiky
damiesi įsiveržti | Kinijos
širdį.

« y
/
laistyt

€

>>

I

..

i

.i

D

PENNSYLVANIJOJE
.

PITTSBURGH

I

R

V

A

S*

Detroit, Micft., Naujienos

Rašo Z. Jankauskas,
Philadelphia, Pa.

C V. S. 6 SKYR. VAKARĖLIS Walls, Aquiline, Delphine ir*

TYRINĖJA ORĄ

PUIKIAI NUSISEKĖ

Lillian Stepan; altai — Malvi
na Stepan ir Julia Michaels;
tenorai — Joseph Galinskas,
Louis Adams ir Edward žaliagiris.
Bet, dar vis reikia daugiau
narių, ypatingai jaunų vyrų,
tenorų ir bosų. Maloniai kvie
čiame jaunimą į šį linksmą lie
tuvišką veikimą.
Kurie norėtų prikla u s y ti
prie radio choro, įsitėmykite,
kad naujų narių vajus baigiasi
šį mėnesį. Kurie ketina prisi
rašyti, malonėkite ateiti į cho
ro repeticijas ateinantį trečia
dienį, gruodžio 1-mą d., 8 vai.
vak., International Institute,
East Grand Blvd- prie Dubois.

ACH, JEI TURĖČIAU NORS FORDO
* TURTUS..!. ' •

suaugusio žmogaus, taigi iš fiso 11,000 dolerių...
Nė" man vienam lietuviai iš j tai bus net skaityti nuobodu.
L.
V.
S.
6
skyriaus
rengtas
Df&ELĖ DOVANA
Jų reikalais rūpinasi lietuvis tremties rašo.
raso. Ne
JNe visi mes B e t a t l e i s k , b r a n g u s i s , k a d
draugiškas ir pasikortavi m o
advokatas Antanas O. Šalna. jiems galime atsakyti, juos su man kilo tokios mintys, Tams
United States Steel Corpora
vakarėlis lapkričio 20 d. Vete
Tikimasi, kad įvairių organiza šelpti, prašymus išpildyti.
tion padovanojo Pitt sburgho
tos prisiųstus man laikraščius
ranų svet., 12151 Turner Ave.,
cijų pagalba užstatas bus pa
Patsai turiu sesers sunų su bevartant ir juos beskaitant.
Universiteto nauju pastatų fon
dalyvaujant apie 60 svečių ir
dui $300,000.
rūpintas ir tie žmonės pagaliau žmona. Abudu jauni ir aukštos Mat, pagalvojau sau: matai
LVS narių, puikiai nusisekė
galės
pradėti žmoniškiau gy profesijos žmonės: jisai advo B-kai, koks tu menkas žmoge
Korporacijos ir biznio firmos
ir visi linksmai praleido laiką.
venti.
Rep. katas ir teisėjas, žmona — me lis, tai dabar atsilygink, nupirk
prašomos suaukoti $6,200,000
Ponia Adėlė Mase buvo pri
dicinos daktarė. Jau antri me tremtinių spaudos ar kokią iniš $19,450,000 to universiteto
gaminusi ir pavaišino svečius
tai kaip su broliu stengiamės domią knygą ir pasįusk p. Jstatybai numatytos sumos.
"ham sandvičiais" ir kava.
paimti juos Amerikon. Pasku kui!
Buvo Įteikta dovanų išleis
tiniai valdžios reikalavimai iš
Deja, brangusis tautieti, ne
ti laimėjimais nuo šių LVS rė
PRIEŠINASI KANALUI
IŠVAŽIAVO Į FLORIDĄ
musų pusės likos atlikti, dabar galiu to padaryti, nes džiau
mėjų:
Jer per 30 metų kaip tam
Žinomi Chicagiečiai, kompo- tikimės, kad musų giminaičiai giuos kartais sučiupęs 50 feniKriaučiunieni dovanojo gra
tikros įmonės Pennsylvanijoje
torius Antanas Vanagaitis su galės jau atvykti į šį musų pa gių plaukam nusikirpti... Die
žų mezginį ir rankomis išsiu
ir Ohio deda x>astangas iškasti
žmona, Dr. St. Biežis su žmo laimos kraštą.
ve pasigailėk... Sveikas žmo
vinėtą rankšluostį.
kanalą iš Ohio upes, nuo Pitts
na ir bankierius J. KazanausBe savo artimos gimin«s, esu gus,- amatininkas, pajėgus dir
Ona Vilkienė pagamino du
burgho, iki Erie Ežero, sujun
kas su žmona, savo automobi sušelpęs drabužiais, v a lgiais bti, bet nėra kur ir kam... Jei
lietuviškus surius.
gimui vandenų keliu Pennsylliais išvažiavo porai savaičių į bei spaudos siuntiniais kitus, gu man Lietuvoje gyvenant
Ramutienė padovanojo pui REIKIA LIETUVIŠKŲ
vanijos su Didžiaisiais Ežerais.
saulėtą Floridą.
visai nepažįstamus lietuvius.
butų kas sakęs kad būdamas
kią skepetaitę ir pirštines.
Tuo kanalu ir Ohio upe Didie
Ten su jais susitiks ir adv.
PLOKŠTELIŲ
Bet tai tik lašas vandens įla sveikas ir laisvas pilietis pri
APIE Tl'ZINAS angliakasyLoosi (per Mase), du rankų
ji Ežerai susijungtų ir su pie klų, priklausančių Pittsburgh
Kol kas, muziku ir dainos Antanas A. Olis su savo žmo šintas į jurą... Ach, kad aš tu gyvensiu to, kad prie kuno cen<tinėmis valstijomis ir su Mek Coal Co., vis dar nedirbti, nes nėriniais padabintus užvalka
per Amerikos Lietuvių Balso na, kuriedu buvo nuvykę į New rėčiau turtus Rockefell e ri o. to neturėsiu, kad reikės dairy
sikos užlaja- Komerciniu žvil apie 3350 jų darbininkų strei lus.
radio pusvalandį -**Ęąltic Melo Yorką dalyvauti Amerikos Lie Fordo, Morgano, Meliono, ar tis, kad kas ištiestų pagalbos
šios dovanos sukėlė laimėjigsniu tai butų didelis laimėji kuoja.
dies", kuris dabaf girdimas tuvių Tarybos metiniame su kito kokio Amerikos multi-mi- ranką, niekada nebucia tikSmas. Tas kanalas nuo Pitts
APIE 800 darbininkę penkių mais $16.40.
nuo 9:00 ligi 9:30 v.v. kiekvie važiavime ir iš New Yorko pa lijonieriaus! Arba bent turtūs, jęs. O dabar...
Įžangos bilietų išplatino dau
burgho iki Erie Ežero butų 104 Pittsburgho didžiųjų krautuvių
šimtais tūkstančių vertės gar
ną šeštadienį, yra įgrotos plo- traukė į pietus, Floridon
Jie sako, kad geriau žino,
mylių ilgio.
Kitas žinomas musų veikė sinamus, lietuviu "k 1 u b u"...
laimėjo 8 nuoš. algų pakėlimą. giausia : A. Mase, M. Maita, S. ! kštelėmis (rekordais). ManoC. Douvan, H. Rauby, M. Sims
ko mums reikia.
Tačiau kiti interesai, ypatin
| ma, kad gal neužilgo vėl girdė- jas, Juozas J. Bachunas, šiomis j yj s i j)p lietuviai butų viskuo
A- Rinkimas ir kiti.
gai geležinkelių korporacijų, iš
1 sime
gyvas programas", ku- dienomis taip pat lankėsi biz- a p r U pinti, o dauguma butų jau
1946 m. musų stovyklą per
to numato sau konkurenciją ir
LVS 6-tam skyriui šis vaka I rias atliks musų radio daini- nio reikalais Floridoje. Jis bu-]p as į e kę Ameriką, kaip žydai, kėlė iš G. į D. žiemos laikas...
Iš
Pittsburgho
į
Miami
pajėgė per tokią eilę įlietų su
rėlis davė pelno $42.70. Pridė i ninkai-ės,
vo nuskridęs į savo operuoja-' s a v o tautiečių padedami...
su mažais vaikais„. vargas di
laikyti kanalo projektą iki šiai
jus dar Juozo Tamošiūno auką | Ligi tam laikui butų labai mą pietinį rezortą Norris Park, j Dabar, būdamas neturtingas džiausias... t)iev*e pasigailėk!
Juozo Petraičio kelionės
dienai. Kai šiomis dienomis tą
$5.00, viso gauta $47.70.
Įspūdžiai
gerai, jeigu butų galima pa iš ten nuvyko Floridon, o pas- j į r m a žas žmogus, gaudamas Prašėm, kad palauktų nors iki
klausimą kai kurie žmonės vėl
Detroito lietuvių pa r a m a įvairinti programą, bet plokš- kui skrido į patį šiaurinį savo n u o s a v o kraujo tautybės žmo- pavasario. Bet kur tau. Aiški
pajudino, priešingoji pusė vė!
Pasiekus Virginia, išgirdau skyrius yra sukėlęs ir išleidęs | telių pasirinkimas mažas. Jei- rezortą, Blaney Park, Michigan
ir nepa- na, girdi, jums ten bus geriau,
k a ( ] j r ne žinomų
visu gyvumu šoko kliudyti.
žmones skirtingai kalbant, ne žymią sumą pinigų ne tik Lie | gu kurie iš Tamstų, DIRVOS valstijoje.
žįstamų, prašymus juos iš kan patogiau gyventi ir tt.
Jeigu kanalas butų kasamas, taip, paip Pittsburghc. Maniau, tuvos laisvės gynimo bei kny
čios ir vargo g lbėti, sKaitai
Aš kantrybės netekęs pasa
skaitytojų, turėtumėt tinkamų
jam pinigus duotų federalė val kad tik Virginijoj taip kalba, gų leidimo reikalams, bet dar
laiškus ir nespėji ašarų šluos kiau: Gerai, sutinkam, tik bi
plokštelių, maloniai pra š o m
CHICAGOJE susekU didelis
džia ir armija.
liet radau taip kalbant ir Flo ir tremtiniams sušelpti. 1947 Į pranešti telefonu, OLive 5602.
tyti... O vis vien išgelbėti jų jom, kad UNRRA nesusigal
biznis
naujagimiais kūdikiais,
ridoj. Matyti, kad pietuose vi metais skyrius išsiuntė apie į
negalima... Todėl, kitaip nega- votų visiems dipukams po vie
kurie dažniausia yra netekėju
si kalba, kaip juodžiai...
100 vertingų tremtiniams siun GRĮŽO J RADIO KLUBĄ
PITTSBURGHE ir jo apylin
siu mergaičių kūdikiai ir ku-j lėdama-s jų visų prašymų pa ną aki išimti ir nepradėtų pri
Pirmiausia pamačiau N. Ca tinių, o šiais metais, iki šiam
kėse pradėta skubomis rinkti
Justinas ir Julia Juodvalkiai ries ju nori'atsikratyti, šitų 1 tenkinti,, pasiunčiu surinkęs, kalbinėti, kad su viena akimi
° *•
1 _ i- Atvi^MdfAct 1 mtl 1*7111 <JY~l£11 —
roline,kur vata auga. Paskui S. vakarėliui, apie 24 siuntinius.
karo veteranų lakūnų, kurie su
vėl grjžo į radio klubą. Jie yra kūdikių bizniu susekta užsiėmė ^ n t .Amerikos lietuvių spau- mums bus geriau ir patogiau
Carolina — ir ten vatą augina.
Todėl
visiems
ir
į
ši
vakarė
tiktų" vykti į Kiniją laisvanoatsikvietę į savo namus Juod- pora Chicago* miesto tamau-!*» -siuntinius arba raminau- gyventi.
Baltų žmonių visai mažai. Gy lį atsilankiusiems arba tūliems
Gavom atsakymą: žinoma,
riais, padėti kariauti prieš ko
i valkienės brolį, Petrą
Jukne- ioju Seimų ir kūdikių globos""* j.em 8 l^skus -Ir uz uos
vena daugiausia juodžiai. Ir nupirkusiems po $1.00 Įžangos
jeigu
pasirodytų tas reikalin
munistų iė? r as. užkariaujančias
organizacijose.
Jos,
kaip
.
.nevertus
daiktus
Jie
nežino
pa
į vičių, kuris yra vienas iš pirvisi žmonės gyvena labai bied- bilietų šiam vakarui paremti,
ga,
tai
bus išimta. Nors sunku
k
a
i
d
e
k
o
t
l
Kiniją.
j mutinių lietuvių tremtinių, at- aiškėjo, gaudavo nuo bevaikių I P
*
nai. Namai visų labai prasti, LVS 6-tas skyrius reiškia šir
tam
buvo
tikėti. Bet sudarė
j vykusių į USA pagal "Dis tėvų už kūdikį iki $2,000.
štai vienas ju rašo:
daugelio namų langai išdaužy- dingos padėkos.
J. K*
vaizdą, kad .musų kaktoj akys
placed Persons Act of 1948".
Viena iš įtartų tarnautojų
DONOROS NUKENTĖJUSIEJI įį, o ki^i kur ir visai langų nė
Brangus Tautieti: vakar, tai ne mums priklauso... Ir taip
aiškina,
kad
iš
tU
pinigų
dali
ra, tik durikes uždaro ant lan RADIO CHORAS DIDĖJA
IŠVEŽTI ATOSTOGOMS
METINIS SUSIRINKIMAS Š\ gaudavo ir tarpininkai — dak yra 26 d. rugsėjo, pasiunčiau * Q 1 9 4 0 m etu nebesijaučiam
Kelios dešimtys dar gyvų iš gų. Namukai visai maži, vienaTamstai laišką, netekęs kan- esą žmonėmis.
Pradėjus vėl veikti Ameri
tarai, slaugės, ligoninių virši
likusių, bet sunkiai susarg-' aukščiai.
trybės. Nes aš Tamstai pirmą
kos Lietuvių Balso radio, jo SEKMADIENI
Tarptautiniai kaliniai...
dintų asmenų, prieš tris savai-1 O Georgia nieko kito nema- choras stiprėja naujais gražia i Gyvendami šioje laisvoje de- ninkai ir advokatai, kurie visi laišką rašiau šių metų birželio
tes užklupus tą miesteli nuo-Įtėm, kaip tik miškus ir miš- balsiais dainininkais iš musų {mokratiškoje šalyje, mes pri prisidėjo prie kūdikių pervedi 29 diena.
Todėl šiandien, gavę nuo
valome naudotis savo balsavi mo iš gimdymo prieglaudos į
dingoms dujoms, sumaišytoms | kuose vandenį.
lietuviško jaunimo.
Kaip čia pasakius, nor musų Tamstos laikraščių
p u n d ą,
kūdikių norinčių bevaikių portą
su durnais ir migla, išvežti lėk-j Ir Floridoj iš pradžios tik
Per pereitą keletą savaičių mo privilegija netiktai valdiš
piniginis reikalas yra labai liu- džiaugiamės ne dėl* to, kad ga
tuvais į North Carolina, ai o-j miškus ir vandenis matėm, bet prisirašė šie nauji nariai: so- kuose rinkimuose, bet ir musų namus.
dnas, bet juk aš negaliu buti, Jesim pasiskaityti ir žinių gaustogoms tyrame kalnų ort
privažiavus prie Miami tai jau j pranai
Carolyn Vičiulis, Jo- organizacijose.
toks, kad nepadėkoti žmogui,. ^ ^ £m0gU apįma
grau_
Šį sekmadienį, lapkričio 28Toje nelaimėje 2o kitų žmo- gražu: gražus miestas, plačiosj se phine Barzda, Bernade 11 e
visai nepažįstamam, kuris mu-j d u s jausmas,'kad esi toks menniu mire.
gatvės ir visos eina per mies- i Jacobs, Beatrice ir Patricia ^ tą, Amerikos Lietuvių Balso
mis rūpinasi. Todėl mes visa ( k a s ž m o g e i L s > k a d i r ] a i k r a š .
i Radio Klubo nariai turės progą
j tą tiesiai. Pilna gražių parkų,
šeima dėkojam Tamstai už lai- gj a j s ^ u r į a p rU pi n j;i k o ks norą
DP PADĖKA
,, ...
,
.. ,
išrinkti valdybą ir direktorius, BUVUSIŲ
į gėlės žydi, medžiai žaliuoja,
..
.
. . . 1I krascius, kuriuos šiandien ga geraširdis žmogus.
Po
ilgo
ir
neramaus
laukimo
'
.. .
kurie
tvarkys
klubo
re&alus
,
„,,mn
PfjurH/mu
1949
MOKĖJO APGAUDINĖTI
I dau vandens užtvenkimų.
vome. Praardžius nnkipla
pakielą visi
visa
Kartu linksma ir malonumas
ūkanotoj
Europos
padangėj,
per
ateinančius
metus.
šeima
apsto
jom
tą
brangų
dvaPaga-! Miami mieste daugiau viešbuDes Moines, Iowa.
net
širdį kutena, kad pasauly
mums pagaliau pavyko pasiek-į
Visi nariai turėtų atsilanky
v . .
,
, ,sios peną... (Skaitytojau, įsidė- je dar yra žmonių, kurie ir
A
liau išėjo viešumon, kad viena j čių, negu krautuvių. Visi vieš,
L™ Vi. •
ti sviesius Amerikos krantus.
.
. ,
. . įmėk šį DP lietuvio paskutini apie mus galvoja ir jaučia, su
ti f šį metinį susirinkimą ir pa
XT , ,
Polk apskrities šeima, sušide-l bučiai gražus ir dar daug nauDirva ir šįmet duos
Nebutume jų pasiekę, jeigu
.* „ T .
rodyti, kad jie interesuojasi
danti iš negaluojančių tėvų ir M V stato. Saulė skaisti ir labai
pranta musų padėtį, gal but
mums nebūtų pagelbėję geri sakini! Z.J. y
savo
skaitytojams
musų
lietuvišku
radio
pusva
17 vaikų, per 24 metus ėmė iš Į tiršta. Bet pasitraukus nuo
norėtų
daugiau kuo padėti,
Mintys,
lietuviški
Amerikos lietuviai: Pe t r a s
landžiu.
valdžios pašalpą. įvairiais ap-į sau '® s i pavėsį, švelnus vėjelis
nors
ne
visada aplinkybės lei
puikius 1949 m.
laikraštį
gavus
Krugelis, iš Waterbury, Conn.,
4
gavingaLs budais, fa šeima ^y- j pučia ir saulės karščio nejauti,
Susirinkime bus renka m a išrašydamas affidavitus; Juo
džia.
sieninius
kalendorius
Paėmus
vieną
kitą
laikraščio
veno geriau, negu koks pasek- j Naktys vėsios, tai išsimiegoti
valdyba ir svarstomas tolimes zas Bachunas, iš Sodus, Mich-,
Todėl, brangus tautieti, mes
numerį taip išsiblaškiau... kad
Vienas šių Kalendorių duoda nis radio klubo veikimas. Su
mingas biznierius, nes gaudavo gerai.
visa šeima dėkojam Tamstai
sutikdamas
užmokėti
už
kelionebegaliu susikaupti jų neskaiTaip pat ir mėnulis čia skai mas dovanu tam kas prisius sirinkimas prasįdės 6:30 v.v..
pašalpų nuo $700 iki $1,000
nę, jeigu to butų reikėję;
Skrendu- mintimis į ! "f .S-"" . j a U t r i * į*!'"' 1 !' k i w l
$3.(0 už Dirvą. Keikiu pridė
I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e , E a s t ras Bernotą, iš Waterbury,; p r i e š k a r i n ę tėvynę
mėnesiui. Pašalpas ėmė ir 7 stus ir toks šviesus, kad ir na ti 10c persiuntimo kaštų.
1 dtslzvel8el
'
l m u s - kitaip sajos vyresni vaikai, nors jie tu ktį jo šviesoj gali 1 a ikrašti
Grand Blvd. prie Dubois.
rjv. Conn., pagelbėdamas tvarkyti
.
-u
' f i kant, į tarptautinius kalinius,
Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinksi
b,ra asaros, pas.p. ia pnes ak ,| Juk- jr
ri darbus ir gauna savo algas. skaityti.
rjv. musų reikalus; Aleksandr a s,
joje pragyventi laikai.„ (cia
siu
Amerikoniškos tikės vaizdas
Greipfrutai ii- orendžiai čia
•Juokingiausia tai, kad ta šei
Ieva ir Pranas Gvazdauskai, autorius kuris išmoko aalttoU ^
^ ^ gimi_
Kalnų
vaizdas
neRauna
ma pašalpą gavo net per 24 auga visą metą ir medžiai ža
suteikdami mums pastogę ir
Kalnai mėnesienoje
vio amato, apsa o, aip j s
pažįstamų, yra visų pamirmetus ir niekas nepasirūpino liuoja visados.
nj
padėdami susirasti darbo.
Berniukas meškerioja
damas jaunas pradėjo dirbt,, ^ Ta,p ^ jr sJv;k,ose
patyrinėti jos stovio.
Turiu tarti didelį padėkos
Namas gėlynuose
Didelė padėka ir Catholic apsivedė ir pamažu pradėjo
. ^
^
žodį Adomui Noreikai (Norėk),
žvejai kalnų upelyje
Committee
for % Refugees New laimingą gyvenimą sau kurti A m e
ADV. ŠALNA IUJPINASI
1
Motina su kudikiu prie pftukščh}
MEKSIKOS sostinėje darbi kuris spalio gale lankėsi CleveYorke, kurie davė reikalingas gelbėjo kitiems, , žiūrėdamas! ^ ^
^
LAIVELIU
ATPLAUKUSIAIS
Berniukas su šuniukais
ninkui buvo surengę protėsto lande, O., ir grįždamas nusive
garantijas ir globojo kelionėje.
Mergaitė ir berniukas ant dvir. LATVIAIS
demonstraciją prieš trukumus žė mane i tą saulėtą Miami.
Dar būdami tremtyje labai X j")"" Bet'^ai wrVaimin-įSiaVę/PSi7^ * Pavalgę. At-Lietuvos ūkės vaizdas
ir aukštas reikmenų kainas.
j.;, nei .t
į siranda ir tokių, kurie gauna
Juozas Petraitis
Liepos
21
dieną
į
Bostoną
Kražių Skerdynė
didelę paramą ir didelį rūpestį crieii
mefcai viską apverte auks-. n e t k v e a - .i r
atplaukė 60 pėdų ilgio motori musų reikalais patyrėm iš se z v
A*- ™
iV m
a
P Jų
lupoms nutepti
Lietuvaitė su Vėliava
tyn kojom, sudužo
ne ftik
ma-„ Vytautas ir kiti Kunigaikčiai
Gavimui P a t e n k i n a n č i o s šilumos
nis laivelis. Jame buvo 29 žmo sutės Matildos ir švogejrio Ste
no, bet ir visos Lietuvos gy_. šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) nės, beveik visi latviai (jų tar
Dauguma tačiau žiuri kaš-,
COAI.
po
Zobarskų.
ventojų auksinės r*:r :tys.
Šv. Ona ir Šv. Marija
dieną
pro grotuotą kareivinės
pe
ir
vienas
lietuvis)Jie
tuo
Daug gero patyrėm iš dr. M.
_--.šv. Marija Gegužinė
1941 m. pagaliau užpuolė vo
Automatini šildytoje
langą,
bet .pagalbos jokios iš
laiveliu
perplaukė
Atlantą
iš
. ... šv. Teresė
J. ir ponios Colney, M. Senku kiečiai. Patekau dirbti į kariš
niekur
negauna. Mums ir pa
Švedijos per 43 dienas.
Marija su Kudikiu (naujas)
vienės, J. Bukauskienės ir Jo* ką garvežių remonto dirbtuvę.
THE HENRY FURNACE CO, MEDINA, O.
našiai
buvo.
Bet ačiu Dievui,
-Panelė Šv. pasirodymas Liurde
Ligi šiol tie žmonės — 14 no Raugalio, (visi iš Waterbu Kaip specialistą, pradėjo siun„ šv.' Antanas su kudikiu Jėzum
stebuklingu
budu
pavyko susivyrų, 7 moterys ir 7 vaikai — ry, Conn-).
tinėti mane iš vienos vietos į rasti Amerikoje
j j ir
,
Betlejus (Krys Karaliai)
buvo laikomi Bostone, Imigra
•R
Dėkui taip pat J. ir D. Aver- kitą. Gyvenom pusbadžiai, var-iEK
-Dievas laimina šv. Šeimą
.
(abu
phi i adelphiužiai
o
cijos įstaigoje. Tik jų kapito kams, iš Brooklyn, N. Y., Ka- gas. Pagaliau 1944 m. j,
šv. Šeima su balandžiais
Z
)t kuriej
kaip
raŠ0)
notur .
Geriausias
^ūrnalfte
0
nas Janis Voldemars Rosen teivams, Stulginskams, iš Wa areštuotas vokiečių, neva už
bergs galėjo laisvai išeiti į terbury, Conn., ir visiems ki sabotažo veiksmus. Laikė 4 tingi esą, bet vis dėlto jau ga
miestą.
tiems Amerikos lietuviams, ku mėnesius kalėjime. Po tyrimo, vome iš jų valgių siuntinius:
6820 Superior Avenue
du nuo J.J. ir vieną nuo E.K.
s
Cleveland 3, Ohio
Dabar jau yra sutikimas ir rie svetingai sutiko pirmuosius liepos 24 dieną, paleido manę
Paveiksluotas.
o2-jų pUilapiŲ
T
ai mums ketvirtus m e t u s
t
jiems visiems išeiti laisvai ap musų žingsnius naujame pa be teismo su sąlyga, kad grįž
vargstantiems
buvo tikra danUž $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta.
sigyventi. Bet leidimo nuolat saulyje.
čiau į savo senąją darbo vietą.
gaus
J.
Žemantauskas
5
Insteiytos Gegužio 15, 1938.
čia apsigyventi jiems dar nėra. Viktoras, Alma, Algimantas Ir
Nėra id ko atsilyginti.
Lidija Malinauskai.
N o t a r a s
,y;i
Tą klausimą turės nuspręsti
LIETUVIŲ NAUJIENOS
9
mi
i
.
Gal,
brangusis
tautieti,
nu
Kadangi
laiškas yra šešių
kongresas.
O
kol
kas
jie
gali
"Dirvos" Agentas
8
didelių
lakštų
ranka rašytas,
stebsi
kam
aš
čia
savo
pergy
laisvai
išeiti
tik
pristatę
po
500
4KB N. Gili Strict
I'hilmMf-kHI 6, Pfi.
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Federalės Valdžios sveikatos
departmento atstovai, atvykę j
Monongahela slėni, veda oro ty
rinėjimus. Tyrinėjimai daro
ma plačiai, nes visas tas slėnis
pilnas dirbtuvių, kurios užter
šia orą Įvairiomis dujomis ir
dūmais. Sako, tokio oro kenk
smingumas nesiriboja tik Do
noros ribose, kur prieš tris sa
vaites 20 žmonių užtroško mir
tinai, o daugybė kitų turėjo pa
tekti į ligonines.
Dr. Townsend, vyrialisias ty
rinėtojas, sako, mes turim žino
ti, kad užterštas oras nėra tik
užmauti#. Tas yra nuodinga ir
kenksminga sveikatai, l y g i a i
kaip užteršimas vandens.
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giliais politiniais patyrimais. Tai buvo a. a.
Martynas Yčas.
Jis savo įdomiais atsiminimais iš caristinės
Rusijos laikų, iš savo plačios politinės veiklos ir
savo įdomių kelionių mus atitraukdavo nuo mu
sų smulkių pažiūrų ir pavyzdžiais nuramindavo
įkaitusias galvas.
Menu, kaip vieną sykj jis atsodino Dr. Pr.
Germantą-Meškauską, kurs dažnai politiniame
gyvenime buvo pasirodęs be lygsvaros.
Lietuvoje jis save laikė dideliu Prezidento
A. Smetonos gerbėju. Apie jį buvo parašęs net
brošiūrą su gražiausiais atsiliepimais. O dabar,
pasidaręs pabėgėliu, nei iš šio nei iš to, ėmė ga
na piktai Prezidentą Smetoną niekinti.
Martynas Yčas vertino Prezidentą Smetoną
labai rimtai, nors kai kuriais klausimais jis sa
kėsi nesutinkąs su Smetonos nuomone. Viena
me musų popietiniame pasikalbėjime Viktorijos
viešbutyje Dr. Germantas piktai užpuolė Prezi
dentą Smetoną. Tada Martynas Yčas labai šal
tai reagavo šitokiais žodžiais: "Na, mielasai, vi
si mes turime teisės kaltinti Prezidentą, bet pa
čiam, kurs rašei apie jį pagyros straipsnius ir
knygas ir kurs Palangoje vadžiojai.... net Pre
zidento Smetonos šunį, tiktų geriau tylėti. ..."
Ir taip visiems M. Yčas surasdavo vaistų
nuraminti. (Tarp kita ko: Dr. Germantas-Meškauskas buvo vokiečių kalinamas ir 1945 metais,
išėjęs iš Stutthofo kalėjimo, pasimirė šiltine.)
Klaipėdoje mus pralaikė, rodos, virš savai
tės. Kasdien vis pasirodydavo vienas kitas nau
jas pabėgėlis. Kas bus su mumis daroma, nie
ko nežinojome. Man pačiam "rūpėjo" — kol ne
iškeis kur toliau — parsigabenti čemodanus, ku
riuos buvau palikęs Lietuvoje prie sienos ir ku
riuos žadėjo ūkininkas pervežti šieno vežime.
Laukiau žinios, ar jau čemodanai pergabenti, bet
nesulaukdamas jos, kreipiausi į policiją su pra
šymu leisti man vykti prie sienos ir vietoje pa
sirūpinti čemodanų pergabenimu. Po ilgų pra
šymų ir aiškinimosi pagaliau man buvo leista
vykti j ieškoti čemodanų. .
Atvykęs prie sienos, tuoj pat užsiregistra
vau policijos komisariate (taip man buvo Klai
pėdos policijos įsakyta) ir pasisakiau, kad atvy
kau paimti čemodanus, kuriuos palikau pas ūki
ninką
Policijos komisaras priminė, kad iš
vykdamas atgal į Klaipėdą, neužmirščiau jam
pasirodyti.
n
Mano čemodanai vis dar tebebuvo "antroje
pusėje". Ūkininkas aiškinosi neturėjęs progos
juos parvežti, nes kontrolė esanti sutvirtinta.
Be to, jis man pasakojo labai palaidai kaž kokią
istoriją dviejų moterų (su vaikais), kurios kaž
kokiose keistose aplinkybėse perėjusios sieną...
Girdi, tai buvusios Railos ir mano žmonos su
vaikais. Jis apie visa tai girdėjęs pasakojant
"antroje pasienio pusėje". Pasiteiravęs polici
jos komisariate, gavau atsakymą, kad jis nieko
nežino apie kokių nors moteriškių atbėgimą.
Kadangi tas mano ūkininkas buvo silpnos
klausos ir, iš viso, sunkios orientacijos, tai pa
maniau, kad jis bus sumaišęs arba pavardes ar
ba pačią istoriją. Ir visus jo pasakojimus pali
kęs nuošalyje, ėmiau rūpintis, kaip pergabenti
čemodanus.
Ūkininkas nesutiko man jų tuoj pat perga
benti, nors už tai ir siuliau neblogą atlyginimą.
Bet jis sutiko pereiti į "antrą pusę" ir pasamdy
ti žmogų, kurs man slaptai per sieną pergabens
mano čemodanus.
Tą pačią dieną 'jis man taip ir padari: pa
samdė tulą moteriškę, kuri pasikrovė vežiman
mano čemodanus ir ramiai sau keliavo Gargždų
vieškeliu. Buvo sutarta, kurioje vietoje aš jos
lauksiu. Kad mano laukimas nebūtų įtartinas,
pasiėmiau iš ūkininko kirvį ir nudaviau, kad ka
poju šakas savame miške....
Ūkininkas paskolino man darbines apiply
šusias kelnes ir vienmarškinis, rankoves atsirai
tęs, su kirviu ant pečių, vaikščiojau sutartoje
vietoje ir laukiau vežimo su mano žemodanais.
Po poros valandų girdžiu vežimas rieda, ir pliau
ška botagas (mat, botago pliauškinimas buvo su
tartas ženklas). Greit pamačiau ir patį veži
mą
Moteriškė baugščiai žvalgėsi ir mane
pamačiusi laukė ženklo, iš kurio jai paaiškėjo,
ko aš laukiu, ir privažiavusi prie vietos, kur sie
na eina pagal pat vieškelį, skubiai iš vežimo iš
šoko ir žaibo greitumu permetė man čemodanus.
Aš gi kuo skubiausiai juos griebiau ir, kaip va
gis, mečiausi kelioliką metrų miško gilumon.
"Operacija" buvo baigta, ir galėjau ramiai krau
stytis atgal Klaipėdon.
Prieš apleisdamas pasienį, vėl prisistačiau
policijos komisarui. Jis paklausė, kas man at
gabeno čemodanus ir paprašė, kad juos atidary
čiau. Truputį pasiknisęs tarp baltinių, įspėjo,
kad niekam nepasakočiau, kaip buvo čemodanai
per sieną atgabenti. Girdi, sakykit, kad pats at
sigabenome....
(Bus daugiau)

Keletą minučių varčiausi parugėj, žvalgy
damasis, bene pamatysiu artimiausi ukį. Mačiau,
kaip mano palydovė skubėjo vieškeliu į namus,
atlikusi labai rizikingą darbą. Juk jei kas bu
tų matęs, kad ji "pervedė" mane per "žaliąją
sieną", ji butų turėjusi už tai apmokėti labai di
dele auka.
Jaučiausi laimingas, kad niekas nematė ma
no perbėgimų ir kad mano geradarė neturės ne
malonumų dėl mano "nusikaltimo". Akimis ją
sekiau ir širdyje dėkojau už jos kilnų patarna
vimą.
Kiek pasilsėjęs.... ir nusiraminęs, pakilau
ir, keletą žingsnių įbridęs į rugių lauką, žval
giausi, tartum bučiau jųjų šeimininkas.
Vieną kitą varpą nuskynęs, kramčiau £rndą
ir svarsčiau, ką dabar toliau turiu dary
ti. Kadangi sieną perėjau ir neteisėtai, tai ma
iliau bus geriau, jei tuoj pat prisistatysiu vokie
čių pasienio policijai.
Pagal turėtus nurodymus, spėjau, kuriame
ūkyje gyvena lietuvis, ir todėl prieš ieškodamas
pasienio sargybos bustynę, nuėjau "prisistaty. ti" savo tautiečiui, šis priėmė labai maloniai,
pavaišino gira, pažadėjo artimiausia proga per
gabenti mano čemodanus ir papasakojo apie ki
tus, anksčiau atbėgusius. Iš jo sužinojau, kad
ir Raila ir V. vis dar tebelaikomi prie sienos po
licijos žinioje. Pasiteiravęs, kur yra pasienio
komisaras, pavakariais prisistačiau komisarui.
Komisaras buvo simpatingas vokietis. Pa
sisakiau, kas esu, dėl kokių priežasčių atbėgau
Vokietijon, kaip atbėgau ir prašiau man suteik
ti pirmąją globą. Patyręs, kad buvau "Lietu
vos Aido" vyriausiuoju redaktorium, tuoj pat
telefonu susisiekė su Klaipėda ir girdėjau, kaif>
klausė, ką jis su manim turi daryti.
Nežinau, kas jam buvo atsakyta, bet po to
komisaras padarė nuodugnų manęs apklausinėji
mą: teiravosi, kas dabar darosi Lietuvoje, kokios
ten gyventojų nuotaikos, ką jie galvoja, ko lau
kia ir ko tikisi.... Viską surašė, ir davė man
pasirašyti.
Paklausi, ar turiu pinigų, pavartė mano pi
niginę ir gana rimtu tonu pasakė: "Vis dėl to
Tamstai reikės grįžti atgal...."
Aš išpučiau akis ir griežtu galvos judėsiu
atsakiau: "Ne, aš negrįšiu
"
Tik tada supratau, kad komisaras juokauja
ir bando mano nervus. Iš jo sužinojau, kad tuoj
pat turėsiu "garbės pamatyti mano kolegas Railą
Ir V.", kurie jau dvi sav&ites buvo jaikomi šio
komisaro žinioje.
Malonu buvo vėl susitikti senus pažįstamus.
Nors su redaktorium Raila ir buvau paskutinė
mis dienomis Lietuvos Aide šiek-tiek piktesniais
* lodžiais apsišaudęs, bet didesnieji Lietuvos įvykai buvo, galima sakyti, užtrynę musų smulkų
kivirčą. O bendros pabėgėlių aplinkybės ir vie
nodas likimas dabar nebeleido net prisiminti anų
nemalonių dienų. Vėl tapome geriausi draugai,
ir pirmąją naktį praleidome visi trys drauge,
besidalindami įspūdžiais, prisiminijnais ir spė
liojimais.
Kitą dieną mus tris "sukrovė" f automobilį
ir išvežė į Klaipėdą. Ten apgyvendino kukliuo
se viešbučiuose ir įsakė niekur iš Klaipėdos ne
išvykti be policijos žinios ir leidimo. Be to, įsa
kė kasdien 9 valandą rytą pasirodyti policijoje.
Klaipėdoje jau radome daugiau pabėgėlių.
Musų visų pabėgėlių susitikimo vieta buvo
Viktorijos viešbutis arba policija, kur kiekvieną
dieną 9 valandą turėdavome pasirodyti. Vikto
rijos viešbutyje ne tik susitikdavome, bet ir pra
leisdavome ilgas valandas, besidalydami žinio
mis, galvojimais, atsiminimais.
Daugumą sudarėme taip vadinamo tautinin
kų režimo šalininkai, kurie pirmutiniai ir buvo
"liaudies vyriausybės" persekiojami dar tuo me
tu, kada liaudininkai, socialdemokratai ir krik
ščionys demokratai dėl savo trumparegystės pa
dėjo komunistams kaitinti visuomenės nuotaikas
prieš tautininkus ir su pasitenkinimu žiurėjo į
visus valdžios siautėjimus nukreiptus į tautinin
kus. Vėliau tas pats komunistų ginklas atsigrę
žė ir prieš kitas partijas.
Taigi, ilgus popiečius praleisdavome Vikto
rijos viešbutyje, ir laisvose diskusijose gana lai
svai pasidalindavome karčiais žodžiais, vieni ką
nors kaltindami, kiti — gindami.
Kadangi valdžia už viską atsakinga, tai be
veik visos musų diskusijos ir sukosi apie val
džią. Tiksliau pasakius: apie Prezidentą Sme
toną.
Vieniems jis atrodė kaltininkas, kad Sovie
tams pasisekė šitokiu lengvu budu Lietuvą oku
puoti; kitiems — kad jis buvo auka bendrų karo
aplinkybių. MEKSIKA paskyrė $20 milijonų parėmimui
žinoma, musų ginčai buvo daugiau paremti
musų jausmais ir musų asmeniškais pergyveni kviečiu auginimą, kad Meksika galėtų pati išsi
mai*. Savitarpe turėjome tik vmą žmogų su maitinti.

Vilniaus katedra- dabartinę savo išvaizdą gavo prieš pusantro
sftnto metu. Tada ją atnaujino ir iš dalies perstatė lietuvis archi
tektas Lauras Stoka — Gucevičius, kilęs nuo Kupiškio, baudžiaunin
ko sunus.
Pirmoji katedra Vilniuje buvo pastatyta prieš 560 metu. Ji
greit sudegė. Po to Vilniaus katedra dar 5 kartus buvo gaisro su
naikinta.
Kairėje — viena iš senųjų Vilniaus miesto
gatvės labai paprastos atrodo, nedaug jose šių
Bet užtat jos taip ir dvelkia senove. Ne veltui
dailininkai atvažiuodavo ir iš jų paveikslus

gaivių.
senos
laikų miestišk u m o.
net iš kitų kraštų
piešdavo...

Per musę net dramblio
6 2 5 metai nuo Lietuvos sostinės
nebemato
Lapkričio 23 •—>• Lietuvos
kariuomenės, o ne karininkų
šventė

V i l n i aus i k ū r i m o

Palyginus su Amerikos mies
Ir vėl baisus sąmyšis, vii krivį — anų laikų lietuvių dva
Tūlas Augustas FretteeHs, tais — musų Vilnius labai se bolševikai užplūdo... O evange siškį, ką tas jo sapnas gali
kuris sakosi esąs Lietuvos ka nas miestas.
listas ir dabar dar skaito...
reikšti. Krivis Lizdeika išaiški
riuomenės savanoris ir Toron
no sapną. Sako, tu čia įkursi
Jo amžiaus niekas ir nusta
Toks yra Vilnius!
miestą,
ir to miesto bus dide
to lietuvių socialdemokr a t ų tyti negali.
Štai kodėl musų, tautiečiai,
žinom tik vieną dalyką:
pirmininkas, per NAUJIENAS
kad ir stovyklose gyvendami, lis garsas, didesnis už to Gele
susirupino, kodėl nesenai at 1623 metais, tai yra prieš 625 neužmiršo Vilniaus. Jie rengia žinio Vilko staugimą — visas
pasaulis žinos apie tą miestą.
metus, iš Vilniaus Lietuvos Di
vykusieji į Kanadą lietuviai dysis Kunigaikštis Gediminas eilę Vilniaus paminėjimų. Pa
Nuo to laiko Gediminas ir
minėjo, kaip tautinę šventę, rašė laiškus į svetimus kraš minėjimai jau buvo Muenchene apsigyveno toje vietoje ir iš
lapkričio 6 d., švabų Gmuendėrugsėjo 8 dieną ir lapkričio 23, tus. Nno to laiko Vilnius yra je lapkričio 9 d., Hanau — 11 ten Lietuvą valdė.
k a i p L i e t u v o s k a r i u o m ė m ė s tus. Nuo to laiko Vilnius yra d., ir j u bus dar daugiau.
šiandien tikrai tą miestą vi
Kadangi 625 yra 25 kartai
šventę.
sas pasaulis žino.
Kaip
mums
čia,
Amerikoje,
A. Frenzelis safco, kad čia po 25, tai šie metai yra kaip ir geriausiai paminėti tėvy n ė s
Ir niekas negali užginčyti,
kad Vilnius šimtmečius nebuvo
patriotizmo vardu nori jam antro laipsnio sidabrinis jubi mylimo miesto jubiliejų?
liejus nuo Vilniaus, kaip Lietu
primesti kaž kokias jam ne vos sostinės, gyvenimo pra
Ar ne geriausia butų jaunie laisvos Lietuvos sostine. Nie
įprastas... antidemokratiškas ir džios. Deja, šitą jubiliejų švęs siems ir mažiesiems, mokan kas negali pasakyti, kad jį ne
tiesiog "smetoniškas" idėjas. damas Vilnius (jis pats jo nei tiems ar nemokantiems lietu Gediminas Lietuvos sostine
viškai, papasakoti pasaką apie padarė.
Lietuvos kariu o m e n ė A. švęsti negali...), Vadinamas ne Vilnių!
Vilniaus, kaip ir Lietuvos
Frenzelio akyse buvusi tik laisvos Lietuvos, o tik kaž ko
ateitis,
priklausys nuo pasaulio
Kaip
Lietuvos
kunigaikštis
LTSR sostine...
"veltėdiškos karininkijos kasta kios
Poetas Kazys Inčiura yra pa" Gediminas prieš 625 metus me politikos įvykių. Bet lietuviai
rėmusi diktatorišką Smetonos rašęs gražias eiles apie Vil džiojo Neries ir Vilnelės pa iš kartos į kartą, iš tėvų lupų
režimą", ir tt.
nius katedros evangelistą. Tas krantėse ir susapnavo Geležinį į vaikų širdį turim perduoti
Vilką. Vilkas buvo nepapras Geležinio Vilko pasaką apie
Jani atrodo, kad lapkričio evangelistas iš marmuro...
tas,
geležinis, ir taip garsiai Vilnių ir istorišką teisybę apie
23 yra tokios karinink i j o s Poetas pasakoja apie Lietu staugė,
rodėsi, jog jame jį, kad Vilnius ir Lietuva —
vos kunigaikščių laikus. Evan dar keli kad
šventė.
šimtai vilkų staugė... tai per amžius neišskiriamas
gelistas
tada
skaitė.
Paskui
Bet lapkričio 23 diena yra
Nftbudęs Gediminas klausė vienas kūnas.
caro priespaudos laikai...
Lietuvos Kariuomenės metinė atėjo
Evangelistas vistiek skaitė...
sukaktis, šį kartą lapkričio 23 Napoleono armijos praėjo pro
m
dieną kaip tik suėjo 30 metų Vilnių — evangelistas skaitė.
nuo Lietuvos kariuomenės įs Vėl karai, rusai bėgo, vokiečiai
teigimo. švęsti tos dienos čia užviešpatavo. Evangelistas vis
niekas nešvenčia, bet paminė skaitė. Lietuva nepriklausoma
tapo — evangelistas skaitė.
ti tą dieną nėra jokio nusikal Lenkai užgrobė Vilnių, norėjo
timo nei prieš demokratiją, nei išnaikinti lietuvių ir pėdsa
prieš žuvusius už Lietuv o s kus... Evangelistas skaitė.
Vėl suplevėsavo Lietuvos vė
laisvę tos kariuomenės eilėse.
A. Frenzelis mano, kad Va liava ant Gedimino pilies bokš
Evangelistas toliau skai
sario 16 yra vienintelė lietu to...
tė. Užplūdo bolševikų, paskui
vių tautos minėtina diena ir ji vokiečių gaujos... O evangelis
viską atstoja. Bet jeigu vado tas vis skaitė ir skaitė...
vausimės A. Frenzelio argu
mentais, tai ir Vasario 16-tos
likimas bus toks pats... Juk n
Kaip jie mus sušaudė- » >
pagalvokite tiktai: Lietu v o s
akte yra ir A. Smetonos para
Išleista itališkai.
šas, o vėliau iš 22 Lietuvos
Iš Europos praneša, kad pul
nepriklausomybės gyv e n i m o
metų Lietuvos prezidentu 14 kininko Jono Petruičio knyga
metų buvo A. Smetona — 1919 "Kaip jie mus sušaudė", kurią
-20 ir 1926-40... Tai gal ir Va Lietuvai Vaduoti Sąjunga su
sario 16 "fašistinės Lietuvos trumpintą išleido anglų kalba,
vardu "Lithuania Under the
šventę"?
Ir savanorių yra visokių, ši Sickle and Hammer", yra išlei
tas per kelių nepatinkamų ka sta italų kalba. Knygą į italų
rininkų galvas Lietuvos ka kalbą išvertė Lozoraitienė.
riuomenės fiebemato, kitas sa Knygoje pulk. Petruitis vaiz
vo karjeros sumetimais šian džiai aprašo bolševikų įvykdy
dien "tarybinėje" spau d o j e tas ties Červene žudynes, iš
šmeižia Lietuvos nepriklauso kur Petruičiui pavyko pabėgti
mybę, už kurią pts kovojo... Ir ir®parašyti savo atsiminimus.
Vilniaus universiteto kiemas. Vilniaus universitetas buvo
geroje šeimoje visokių pasitai
Autorius dabar jau yra mi įkurtas prieš 470 metų. Tada jis vadinosi Vilniaus Akademija.
k o . N u o s t a b u t i k t a i , k a i p ręs.
Tais laikais profesoriais buvo katalikų kunigai jėzuitai. Ir mokė
Anglę kalba tą knygą gali pradžioje tik katalikų teologijos ir filosofijos. Paskui daug per
NAUJIENŲ redakcija s a v o
skiltis skiria tokiems nenuo- ma gauti LVS centre — 6820 mainų pergyveno Vilniaus universitetas. Dabar svarbiausias ja
Superior ave. Cleveland 3,Ohio. me
ieklnmams.
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Knygos ir skaitytojai
JWIALONU, bet ir liūdna prisiminti tie laikai, kada Tėvynės Mylėtojų Draugija ir kitos Amerikos lietu
vių leidyklos išleisdavo kas metai po kelioliką lietuviškų
knygų ir išplatindavo jų tūkstančiais.
Liūdna todėl, kad šių laikų palyginimas su anais pa
rodo, kaip lietuviškas kulturos darbas čia yra susilpnė
jęs.
Tiesa, Tėvynės Mylėtojų Draugija paskutiniu metu
vėl sukelia kiek vilčių. Knygų leidimas stengiamasi at
gaivinti. Net du leidiniu TMD numato artimiausiu lai
ku išleisti.
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Mažai suklydome

Jųs suklydote. Rašėte, kad
niekas nerašo apie Tarybos su
sirinkimą. Bet tai netiesa. Raįšė apie tai GARSAS ir su gi
OP KOMISIJOS BLANKAI žiais linkėjimais.

NAUJAS KELIAS

SKAITYMAI

Ir DRAUGAS gražiai para
Praėjo mėnuo nuo DP imi
šė.
Tiesa, jau po to, kai DIR
gracijos taisyklių ir DP Komi
VA
buvo išėjusi.
sijos nustatytu aplikacijos
formų paskelbimo.
M. K., Cleveland, O.
Rašo D. Meškauskaite,
Fridrichas Moore VINSON
Nesulaukdami tuo re ikalu
Eichstaetto
Lietuvių Gimnazijos 8 kl. mokini
Jis
pasakytą,
"čia
Amerika,
jokių instrukcijų iŠ naujojo
Jau atvirai šnekama, kad gen. Marshall
Imigracijos Komiteto prie BA čia taip negalima!"
ruošiasi užleisti savo vietą kam nors kitam. Kas
Ankstyvas, šaltas žiemos rytas. Didžiulia
LFo, atsispausdinome patys tų
Gal matėte, kad Bimba per bus tas "kitas", jau dabar spėliojama. Minimi me tremtinių stovyklos kieme, apsuptame niū
formų. DIRVOJE jų galima
sispausdino didelį gabalą iš B. vardai Harrimano, Achesono, Claytono ir net rių, mūrinių, užpintajs langais namų, nematyti
gauti.
T. Dirmeikio atsiminimų, kur Vandenbergo... Bet virš jų visų spindi Fridri nė gyvos dvasios. Tik tarpuvartėje įsisukęs vė
Iš tų formų turinio matyti, pasakoja, kaip tautininki| bū chas Vinson, Aukščiausio Teismo pirmininkas, jas įnirtusiai blaško sniegą.
žmogus, kuris yra įpratęs derinti, ieškoti teisy
Juvargusioj Europoj, tremtinių stovyklose gyvendami kad jos tinka ne tik giminėms relis tarėsi slaptai veikti.
Staiga viename trijų aukštų name, kur ka
kviesti,
bet
ir
šiaip
pažįsta
bės,
kantriai
klausytis
ir
pagaliau
spręsti.
musų tautiečiai ligi šiol labai stipriai pralenkė kny
daise
buvo kalėjimo dirbtuvės, o dabar Lietuvių
Anot Bimbos, tai bolševikai
gų leidimu gražiai Amerikoje gyvenančius lietuvius.... miems ar nepažįst a m i e m s gerai ir darė, kad areštavo lie
Pagal prezidento Trum&no valią Vinson jau gimnazijos ir mokinių bendrabučio "rūmai", su
Bet dabar, pasikeitus ekonominėms sąlygoms, ir ten tremtiniams, kurių vardus ir tuvius už norą nuversti "liau turėjo buti Maskvoj ir kalbėtis su Stalinu. Ir jei skamba skambutis ir visuose trečiojo aukšto
knygų leidimas turi gerokai susivaržyti, nors vis tiek adresus kvietėjas žino.
:
ne Marshall'o pasipriešinimas tokiam preziden languose sužimba šviesa. Ten, už tų langų, pa
dies valdžią".
dar kiekvienas Amerikoje gyvenąs lietuvis knygų mėgė Taip pat aiškiai matyti, kad
to sumanymui, tai tikrai Vinson šiandieną butų bunda kelios dešimtys jaunų žmonių naujai,
jas gali su pavydu žiūrėti j išleidžiamų knygų skaičių kviesti gali ne tik USA pilie Aš manau, kad Bimba tikras tuo, kuo kadaise buvo Hopkinas ir Harrimanas. sunkiai tremtinio moksleivio dienai.
čiai, bet ir teisėtai čia gyveną plėšikų gynėjas. Kažin kad
tose "čigoniško" gyvenimo sąlygose.
Didelė salė, pilna medinių, dviaukščių lovų.
Jei jau tokia dangaus valia, tai anksčiau ar
taip j jo gražų butą BrooklyBet jau daugumas tremtinių leidėjų pradeda kreip nepiliečiai.
Salės
viduryje — du ilgi stalai, virš kurių dega
vėliau
Vinson
keliaus
Maskvon
ir
veš
Trumano
plėšikai įsiveržtų ir šeimi
ti aki j šią pusę Atlanto, teiraudamiesi, ar negalima kaip Formoje pirmoje vietoje tu ne
dvi
blankios
elektros lemputės.
"draugiškiausius
laiškus"
Stalinui.
Kas
iš
to
ninkautų, o jam lieptų ramiai
ri buti nurodytas pagrindinis
nors knygų leidimą čia perkelti.
—
Mergaitės,
Dieve mano, jau ir man ran
išeis
—
spėlioti
neverta:
jei
tikrai
Vinson
ke
sėdėti šluotų sandėlyje ir ne
prašytojas (principal a p p 1 i#
*
kos
pradėjo
nuo
šalčio
tinti, — sudejuoja Aldo
liautų
Maskvon,
tai
prie
keliolikos
klaidų
prisi
bandyti šauktis policijos. O jei
eant), tai yra kviečiamos šei
na,
sėdėdama
lovoje,
"antrame
aukšte".
dėtų
dar
viena
nemaža
klaida.
"J"ačiau maža yra knygą išleisti. Knygos leidžiamos ne mos galva. O tik antrajame pabandytų slaptai pribėgti prie
—
Vadinasi,
į
invalidų
būrelį
įstoja naujas
Šikip
ar
taip,
verta
susipažinti
su
pačiu
Fri
tam, kad jos gulėtų sandėliuose ir jas "skaitytų" tik formos punkte į pirmą vietą telefono, tai kad padus pasvi drichu Vinson.
narys!
Vis
didėja
musų
skaičius,
— atsiliepia
\
lintų už norą "nuversti liaudies
.... žiurkės.
rašomas tas šeimos narys, ku
iš
apatinės
lovos
risdamosi
Danutė,
kurios abi
Tai penkiasdešimt aštuonių metų demokra
Ne mažiau, kaip knygų leidimas, yra apleistas ir jų ris yra artimiausias giminė valdžią" jo namuose
rankos
taip
apraišiotos,
jog
atrodo,
kaip
su bal
J. P., Brooklyn, N. Y. tas, žmogus su rimta biznieriška veido išraiška,
platinimas.
garantijos davėjui. Jeigu gimi
tomis
pirštinėmis.
- ^
tankiai sužėlusiais antakiais ir lėta atsargia kal
Yra dar Amerikoje daug ir neblogų seniau išleistų nių šeimoj nėra, tai ir ten šei
—
Tuojau
gausi
tokias
va
modernias
piršti
ba. Pasakoja, kad teisėjo amatas jį suviliojęs
knygų. Jos daugumoje pelija arba privačių asmenų se mos galva rašomas pirmoje Ar sumuš Gallupą?
tik todėl, jog iš mažų dienų turėjęs progos ma naites ir busi būrio narys numeris dešimtas.
nų daiktų sandėliuose, arba laikraščių redakcijose.
vietoje. Kurie šeimos nariai
— Įdomu, kaip tu kariausi su šalčiu be mal
šių dienų konstituciniam An
Laikraščių redakcijos gyvena tokiose sąlygose, kad yra perėję 21 metus amžiaus, glijos monarchui tinkamesnio tyti daug neteisybės... Mat, Fridricho Vinsono kų. Man atrodo, jis neišsigąs, jei mes ir visos
tėvas buvo paprastai? kalėjimo sargai ir sunus
neturi jokių priemonių ne tik pasiūlyti skaitytojui dar tiems, išskyrus žmonas ar vy vardo, kaip Jurgis, nėra ir ne
matė daugiau blogo, negu gero sargų elgesyje su sutinusiomis rankomis vaikščiosim, — liūdnai
esamas knygas, bet dažnai neturi galimybės net pačios rus, reikia atskiras formas ra gali butinusišypso Onutė, tik grįžusi iš prausyklos.
*
kaliniais.
apžiūrėti, ką jos turi.... Tas pats k m privačiais kny šyti.
' —*- štai ir šiandieną jis mums vėl "šposą"
Aišku
—
jis
bus
Jurgis.
Tėvui
nedaug-rūpėjo,
kaip
sunus
gyvens
ir
gų savininkais.
Darbą šiose formose reikia
iškirto: prausykloje nėra vandens, vamzdžiai
iš
ko
duoną
valgys.
O
motinai
mažasis
Fridri
J. Tysliava,
Jei nori čia gauti kokią nors tikrai esamą knygą, tai konkrečiai nurodyti — ne tik
VIENYBĖ,
Brooklyn, N. Y. chas buvo viskas. Ir todėl jinai svajojo matyti užšalę. Dabar teks dumti į skalbyklą, o jei ir ten
darbo rūšį, bet ir darbdavio
nežinai nei į kur kreiptis, nei kur ieškoti.
jį "dideliu žmogum". Jei ne motina, tai gal ir užšalo, tai eisime į upę maudytis. Tai bent svei
Amerikoje nėra nei vieno žinomo knygyno, jokios vardą su adresu. Taip pat kon
Fridrichas
Vinson niekados nebūtų matęs ge-' katą sustiprinsime, — baigia Onutė, o visos mer
vietos, j kurią butų galima kreiptis įsigyti lietuvišką! krečiai reikia nurodyti ir apsi- "Supratlyvas" jemogus...
resnio
gyvenimo.
Bet motina visomis jėgomis gaitės pradeda juoktis.
knvgą. Ką jau kalbėti apie esamų knygų pasiūlymą jų! gyvenimo vietą, nurodant kam- Aš tąi neskaitau straipsnių
Jos kalba, juol^iį^o^blftnkiojp, Jponba|^
stūmė jį mokslan, ragino vis kopti aukštyn ir
ieškantiems!
barių skaičių, ir jų vietų.
"Kur eina pasaulis". Aš tik pralenktu net ir turtingiausių kaimynų vaikus. šviesoje sklaidosi 'kvėpavimo garų debesėliai.
Tas raštas turi buti pas no
pasižiuriu j to pasaulio paveik
Taip ir atsitiko: Fridrichas anksti atsily Šiandien sekmadienio rytas, o malkų duos tik
tarą patvirtintas su priesaika. slą, į jo mažytę skrybėlę ant
£ol bus šitaip, kaip yra, didelis klausimas, ar daug pra Iš nepatikrintų šaltinių teko pakaušio, į jo klaidžiojančias gino motinai dideliu malonumu, pasižymėdamas pirmadienį. Pereitos savaitės malkos pabaigtos
smės čia naujas knygas leisti....
girdėti, kad DP Komisija Wa- akis, į pakeltus iš nustebimo mokykloj ypatingais gabumais ir dideliu darb jau ketvirtadienį ir maža geležinė krosnelė jau
dvi dienos nekurta. Na, o lauke termometras
Žinoma, gerai, jeigu atsiranda drąsuolių, pasiryž shingtone jau yra stipriai už antakius, j prasižiojusias ir štumu. Jo jaunutė galva pasfrodė puiki skaičia rodo
apie 16 C žemiau nulio.
vimo
mašina.
Sako,
kad
jis
atmintinai
atlikdavo
versta šitomis aplikacijom i s nežinančias kąji'Hakyti lupas, į
ta nčių išleisti naujų knygų. Tai girtinas darbas.
Bet
mergaitės jau pavalgė pusryčius, sau
sunkiausius
matematikos
uždavinius
ir
žaibo
Bet šalia to reikėtų susirupinti ir knygos platinimo (Jos adresas — Displaced Per jo ramentą pažasty ir kreivą
sos
duonos
su juoda kava (na, viena kita dar
greitumu
padaugindavęs
painiausius
skaičius
be
sons Commission, Washington lazdą kitoj rankoj — ir man
organizavimu.
turėjo
truputį
cukraus ar taukų, deja, tokių ne
jokio
rašto.
Vienas iš naudingiausių dalykų butų bent vieno lie 25, DC) ir jos ten ne taip jau viskas aišku, kur jis eina....
daug) ir skuba į bažnyčią. O mes tuo tarpu ga
Pabaigęs'
teists
mokslus,
Vinson
kurį
laiką
tuviško, nors nedidelio tuo tarpu, knygyno Įsteigimas. labai greit pajuda.
J. D., t Amsterdam, N.'* Y. teisėjavo Louisoj (Kentucky). Iš ten jis susido lime aplankyti kitus stovyklos kambarius. Gal
I jį turėtų buti susiustos visos knygos iš visų vietų, kur Be to, sako, DP Komisija,
mėjo politika ir 1922 metais pirmą kartą buvo rasime ir šiltesnį kampelį...
jos guli nenaudojamos. Tame knygyne jos turi buti su nors ir gaudama su priesaika O šitas skaito
Pirmiausia pasukime į buvusias kalėjimo
išrinktas į Atstovų Rumus. Rooseveltas atkrei
rūšiuotos, turi buti išleistas esamų knygų katalogas. Tas patvirtintas formas, taip pat
vienutes.
Gal čia šilčiau? Deja... Tas pats ir ki
pė
į
jį
savo
akį
ir
padarė
jį
teisėju
apeliacinia
katalogas turėtų buti nemokamai platinamas lietuvių tikrinsianti pareiškimų teisin Straipsniai "Kur eina pasau me teisme Columbia apygardoj.
tose
patalpose:
didžiulėse salėae, antklodėmis
visuomenėje per visas organizacijas. Kataloge turėtų gumą. O tas tikrinimas turė- lis" ir dar jusų korespondento
padalintose
į
atskirus
"butus", ir mažesniuose
Čia dažnai teko Vinson'ui tarpininkauti tarp
buti nurodytos ir kainos, nustatytos kiekvienai knygai siąs eiti per atskirų valstybių j pranešimai iš Paryžiaus man valdžios ir profesinių organizacijų. Tose parei kambariuose.
įstaigas, kurios prašymus skir atstoja dienraštį, kurio skaity
iš naujo, atsižvelgiant dabartinės tų knygų vertės.
Praeina valanda. Iš bažnyčios į stovyklos
stys į apskritis, o apskritys į ti neturiu laiko- Ačiu jiems, gose jis parodė didelio sugebėjimo surasti
Šitoks knygynas šiuo metu negalėtų įsisteigti gry
kiemą
pasipila žmonės. Bendrabučio mergaites
abiems šalims priimtiną sprendimą.
nai biznio pagrindais. Ji galima butų suorganizuoti tik miestus ar kaimus. Miesto ar aš žinau, kas pasaulyje darosi.
Karo metu Vinson ėjo įvairias labai atsa taip pat skuba per kiemą, bėga laiptais ir, įpuo
G. P., Wat^rbury, Conn. kingas pareigas "nuomos - paskolos" admini lusios į kambarį', visos susiburia aplink krosnelę.
(Nukelta į 6 puslapį)
visuomeniškais pagrindais. Jam reikėtų rasti ir mece
natų. Čia akys turi buti atkreiptos ne tik į vieną kitą
Nusiimti apsiaustėlius ir pirštines? O! čia
stracijoj, kol 1945 metais buvo paskirtas finan
dosnų privatų asmenį, kurie ir taip jau daug veža, bet
sų ministru. Po metų laiko Truman jį perkėlė į mes jau senai pamiršom, kad grįžus "namo", ga
ypatingai į įvairius klubus, kurie, kaip girdėti, iš savo
Aukščiausio Teismo pirmininko vietą, kurios lima nusirengti... Nes kambary tas pats, kas ir
baru surenka nemaža pinigo ir kai kur net turi galvo
iauke... Tik vėjas nepučia...
siekia beveik visi USA juristai.
sūkio, ką su juo daryti
Mergaitės, ko jus < stovit# prie šaltos
Vinson yra geras ten, kur reikia derėtis. Jis
*
*
moka surasti "taikingą išeitį". Už tai preziden krosnies? Gal norite ją sušildyti? — šukteli įbė
tas Truman ir norėjo jį pasiųsti Maskvon, kad gusi Onutė.
fokio knygyno steigimas, ir išviso knygos platinimo or
Geriau einam pašokti musų "polką su
jis taikingais keliais privestų Staliną prie tai
ganizavimas, yra ypatingai svarbus dabar, kada at
ragučiais".
Sušilsim. Aida, imk akordeoną!
kos...
vyksta vis daugiau naujų knygos mėgėjų. Daugelis nau
Tai puiki mintis! Valio, Onute! Aldą,
Mes netikime, kad tai, kas nepasisekė Byrjai atvykusių pirmomis savaitėmis dairosi, klausinėja,
nes'ui ir Marshall'ui, pasiseks Vinson'ui. Lai greičiau, greičiau! — ima šaukti visos merg4^
DRAMAI BAIGIANTIS
kur galėtų gauti lietuviškų knygų, bet greit įsitikina,
mingo galo iš Vinson'o derybų Maskvoje, — jei tes.
kad knyga net musų visuomenės veikėjų tarpe nėra la
Po valandėlės pro langų grotas į stovyklos
tokios įvyktų — tikriausiai nesulauksime. Bet
("...tu
iškeliavai
į
vakarus,
o
aš
bai artimas pažįstamas, nes.... retas kas žino, kur ji
kiemą
jau veržiasi "polkos su ragučiais' melo?
pakėliau sparnus j ekzoriškuogalima bus sulaukti dar vienos apgavystės...
gyvena....
sius pietus..."
kurią Kremlius rūpestingai ruošia visiems, ku dija ir jaunų balsų bei kojų keliamas triukš
Jei tai}) ir toliau bus, tai ir naujai atvykusieji apsi
M
(Iš dienoraščio)
rie tik pamėgina su juo susitarti... Ir įvykdyti mas, o koridoriais ir laiptais iš vieno aukšto j
pras be knygų ir jie vėliau nustos jų ieškoję.
bet kokią apgavystę Kremliui nebus sunku, nes kitą lekia išraudusiais veidaįs virtinės mergailylus, niurus ir tuščias langas.
Todėl, gražu, kai TMD rengiasi atgaivinti knygų
Vinson yra naujokas užsienio politikoje.
Jame nepasirodo tavo veidas.
leidimą, bet kas nors dar turi rimtai susirupinti ištais\ti
Jei Vinson ateitų į užsienių reikalų ministe C ** Mes kovai su šalčiu neturime malkų ir silti|
f
vidų
kambario
įžengus,
ir užžėlusj kelią tarp knygos ir jos skaitytojo.
riją, tai vėl prasidėtų USA užsienių politikos drabužių, bet turimę jaunystę ir viltį, kad po
Atsiliepia tik žingsnių kurčias aidas.
vingiavimai. Iš to tebūtų nauda tik tiems, kurie šaltos žiemos ateis žiedais pasipuošęs pavasaris!
viską daro, kad USA politika kuo daugiau ir kuo
Prisimenu, anksčiau turėjau
dažniau svyruotų, mėtytųsi ir pasiklystų...
Čia savo jaukų, mylimą kamputį.
Bruno

Dvi vienybes

jjALIA faktiškai įvykusios vienybės Amerikos Lietuvių
Taryboje, įvyksta dar vienas svarbus reiškinys musų
visuomenėje.
Būtent, ir Amerikos Lietuvių Misijos direktoriai sa
vo posėdyje formaliai padarė nutarimą tos pačios pras
mės, kaip ir Amerikos Lietuvių Tautininkų Centro ir.
Lietuvai Vaduoti Sąjungos ceimų nutarimai: pritari
rengiamam šių organizacijų suvienijimui į vieną siste
mą.
Tiesa, šioji "nevienybė" buvo ir ligi šiol tik forma
linė, ne esminė, bet formalus vieningas srovės susitvar
kymas, be abejo, įneš daugiau aiškumo j musų visuome
ninius santykius.

SAVAITĖS VEIDAS

Dabar, už lango švilpiant vėjui,
Kaž kas lyg prašo čia mane pabūti...

Tačiau šį kambarį palieku
Skubiai, tartum griuvėsių nišą klaikią...
Čia mums nesusitikt jau niekad,
Ir keistą, liūdną dramą baigti reikia.
Niurus i JĮ tuščias tiivo langas
Gal greit jau nebedrums ramybės mano.
Gyvenimo audringos bangos
Juk ir mane iš čia kaž kur jau gem.
,
Juozas Mikštas.
Štade (Vokietija)* 1947.IX.20.
§

SU ŠALČIU SUSITIKUS

LEISKIJ I TĖVYNE

.VALGIŲ
GAMINIMAS
ir Namų Prižiūrėjimą*
Kaina su prisiuntimu $1.50

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
gajminti visokius valgius: sudėta daugybė
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių poldlio.
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi m*
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, prhr»*
lo įsigyti šią naudingą knygą.

Kaina su prisiuntimu $1.00
(Kišeninio didumo — 272 puslapių)*
|)irva gavo Europoj naujai išleistą knygą
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
pavadintą — "LEISKIT I TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
žinomų eilėraščių. Skubąkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.

Beikalaukit Dirvoje
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio
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Kur Elųa
Pasaulis...?

rį: Vifcname su sovietais prieš
Vokietijos stiprinimą, antra-,
me su amerikiečiais prieš ko
munizmą. Niekas negali pasa
kyti, kad iš to laimės tokia
taika, kurios mes laukiame.

Naujas Vilsonas

NESISKUBINKIM
SUPYKTI
Baso J. P. Gink us,
Brooklyn, N. Y.
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"NAUJAKURIAI GERAI SKINA KELIUS SAU GERAI STONY BROOK
PADEDA IR KITIEMS

Įsiliepsnojus Antrajam Pa
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Ir P. Lapiene fm viena H
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Jonas Malaiška, buvęs Lietu kantais lietuviais. Kai kurie niams buto - darbo pažadus new
laikinas padėties išnaudojimas
Amerikos
lietuviai,
sužinoję
vos
Valstybinio Teatro orkes jau užangažuoti ir, jei' nepasi sibaimina "kur aš juos dėsiu*t
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Sg.S.S
nele (Tik | Vokieti i.į i kalingą kare prieš sovietus.
tinę baimę germanistiškąja? kam tie formalumai ir ne visai
Mass.
Senatobia, Miss.
NAUJAKURIŲ VAKARAS
No. 9 10 sv. kvirtin 1 Į j 11i 111 •
Prancūzija, aišku, niekados Ar tada visa Europos išlaisvi patinka, tai ką padarysi: var Bobelis Sofija ir Juozas, į Chi
Zavickis
Kriss, Emilija, Herdan
kenčiančių
tautiečių
gero
S2-85 4 une. kepinio nullrlių
nimo
propaganda
nepraranda
BROOKLYN, N. Y.
nesutiks su tokia amerikiečių
cago, III.
manis, Zina, į Senatobia,
politika. Iš to gali išsivystyti savo "skaistumo"? Ar tada vi vės vis vien padarykime, kas
KXTRA RILHAL f H S V
Brooklyno SLA 303 tremti*
Budvitaitė Vena, į New York. Žilinskas Julija, į New York.
Z sv. k e n u o t u . - . v i e s Į , ,
didelė istorija Vakariečių san sa didžioji demokratiškoji po reikia padaryti J J. P# Cimkus
nių
jaunimo kuopa sujudo ir su
No. 10 ~ sv- hekono
čaplikaitė Birutė, Viktorija, Miss.
tykiuose: sovietai, be abejo, litika. nepavirsta į savų ir tik
ct o Jr- % s v . k i a u l i n i ų a u k u
rengė lapkričio 21 gražų įvai
*'
1 sv. šokolado, hl:,cks
Gražina, į Lynn, Mass.
bandys tą padėtį išnaudoti, savų reikalų gynimą?
renybių vakarą, kuriame apsi
1 sv. cukraus
pūsdami visokiais budais Pran Gal dar per anksti mesti ak LIETUVIAI KINIJOJE ŠAU Daugėla Stasys, Vera, Maria,|
1 sv. kavos pupeliu
lankė daug amerikiečių lietu
cūzijos baimę prie Vokietiją. menį pirmiesiems į tuos, iš ku
KIASI PAGALBOS
New York, N. Y.
vių ir keletas Amerikos Lietu
c:u n u r o d y t o . s e k a i n o s e i - k i i " ,
Ir pati Prancūzija pilnai pri rių pasaulis tikisi tiek gėrybių.
KAZIMIERAS GAIŽUTIS,
tos persiuntimo, draudimo n kivių Tarybos suvažiavimo daly
Dauparas
Juozas,
Kunigunda,
tov išlaidos.
tars visiems sovietų žygiams, Bet yra rimto pagrindo susi
Lietuvos Pasiuntinybė Wa
Ai.skiraj t j 1 i.imm s j , į ,
,
Juozas, Egidijus, į Albany, prieš tris dienas atvykęs į Cle- vių.
kurie bus nukreipti prieš ame rūpinti i* klausti, ar gerai bus shingtone yra gavusi prašymą
nils, komitetais ir / a\ iriu n*. ,
velandą iš Vokietijos pas dėdę
Vakarui Vadovavo dailini®*
N. Y.
meilinus del didesnių u/-aI, vinu. rikiečių pastangas Vokietijai padaryta, jei raminant vieną iš Kinijos lietuvių, kad butų
Tomeczewski
Antoni,935
Maud
kas
VI. Vi jeikis.
Nedeisiiam 1 siaimien pa 1 1 1 - H , u
stiprinti. Tuo budu Prancuzi audrą, sąmoningai ruaftfrin & pasirūpinta, kas galima, padą-, Galinskis Amalija, į Senatobia, St., lankėsi redakcijoj ir užsi
savo Įjimiucms, dr.UKam. ,-iuii
žada apie jf
ja bus įstumta į dvigubą lage kita.
imliu '
"
* • ryti jų saugumui užtikrinti.
Mipš»
sakė DIRVĄ visiems metams. parašyti.

LAPKRIČIO TS ATVYKO
97 LIETUVIAI

SEND, Inc.

Doytono laikraštis

l n ;

4.4
' > f * ' »» > ^ « i * «
5 J'
'

i

4..

Jk'h'iL'

-•c
" f* 'C-

ūsaiti

P T R

V

A

vęs atitinkama organizaci j a,
K I N I J A . . .
kuriai BALFas tftliau tas for
(tęsinys nuo 1-mo puls.)
mas siunčia (nesvarbu, kuri
^Atkelta iš 4 puslapio)
organizacija).
mui, jis atsakė: "Kiniečių".
BALFo formose nereikia nu Toliau jis pasakė, kad Ki
kaimo tam tikros įtaigos tu pirmiau tvarkyti bylas tų, ku
rėsiančios nusiųsti savo tar rių įvažiavimu rūpinasi organi rodyti darbo vietos, pakanka nijos reikalai nėra taip pa
nautojus j vietą pažiūrėti, ar zacijos, o ne tų, kuriais rūpi tik numatyti darbo rūšį. O tai prasti, kaip iš tolo atrodo.
tikrai yra tokia gyvenama vie nasi patys vieni kvietėjai tie yra didelis palengvinimas. Taip Kinija niekad nemegusi ge
ta, kaip nurodyta, ir ar tikrai siog per DP Komisiją Washin-„pat BALFo formų nereikia nerolų ir kareivių, nes jie
yra toks darbas, ar atvykusie gtone. Netvirtiname, kad tas tvirtinti pas notarą.
tik nelaimes ir vargą tau
Gali kilti mintis, kad dabar tai atnešę. Iš prigimties ki
ji galės gauti tą darbą nieko aiškinimas teisingas, bet esa
kito neišstumdami iš darbo. me linkę tam tikėti. Ir štai ko gal tos formos ir nebetinka, niečiai esą dideli demokra
(Darbą pakanka užtikrinti šei dėl. Kai tremtiniai atvyksta į kadangi DP Komisija daugiau tai ir laisvės mylėtojai. Jie
mos galvai, o kitiems užtikri uostą, tai juos paima savo glo- reikalauja?
nemėgstą nei Čiang Kai-ŠeTuo tarpu nėra jokių ženklų, ko diktatūros, nei komunis
nama. kad jie netaps visuome bon organizacija ir rūpinasi
kiekvienu tol, kol jis bus galu kurie duotų pagrindo tokiai tinių pančių.
nine našta).
tinai "perduotas" kvietėjui. Jei baimei. BALFo blankai gauna
Iš to matyti, kad:
Bet kraštas esąs be galo
kvietėjas
tuo tarpu butų miręs, eigą tokie, kokie jie yra, ir ne išvargęs. Ištisos provinci
1. Komisijos blanko užpil
dymas vienu atžvilgiu yra pa dingęs, ar tiesiog atsisakytų girdėti, kad jie butų atmesti jos tiesiog badauja ir gy
prastesnis už "A f fidavit of savo pasižadėjimą vykdyti, tai dėl kokių trukumų. Organiza vena neįsivaizduoja m a m e
support" užpildymą, nes čia organizacija atsako už jo liki ci ių garantijos, matomai, at skurde. Tarp tokių nelai
nereikia nurodyti kvietėjo tur mą, ligi jis bus įtaisytas į dar stoja tuos formalumus, kurių mingų žmonių geriau s i a i
to ir nereikia pridėti dokumen bą ir apgyvendintas. Imigraci reikalauja DP Komisija iš pri sukasi Maskvos agentėliai
tų iš bankų bei mokesčių įstai jos įstaigoms galva dėl tokių vačių asmenų, tiesiai į ją be Jie kursto vienus prieš ki
neskauda...
sikreipiančių.
tus. žada Stalino rojų.
gų;
štai žinios, kurias turime
O tie, kurie kviečiami per
2. Įsipareigojimai čia yra di
Pagaliau, Kinija komu
apie tremtinių atsikvietimo bu
desni, negu "affidavit of sup komisiją atskirų asmenų, ne
nizmą,
anot to kiniečio žur
dus. Kiekvienas gali tai apgal
port", kadangi šalia užtikrini turi tokios "užuovėjos". Imi
nalisto,
suprantanti kitaip
voti ir pasirinkti sau patinka
mo, kad atvykusieji netaps vi gracijos įstaigos turi remtis
negu europiečiai. Ten esąs
suomenės našta, reikia dar už vien tik kvietėju. Aišku, čia di ma kelią.
savotiškai "natūralūs" ko
tikrinti konkretu butą ir dar desnė rizika, tai ir supranta
munizmas, kurį mielai iš
ma, kad toms Įstaigoms pato
naudojanti Maskva. Jau il
bą ;
KAD TURĖČIAU
gus metus trunkanti Čiang
3.. Patikrinimo formalumai gesni yra tie, už kuriuos ir or
Kai-šeko valdžia nieko ge
MILIJONUS...
gali užtrukti dar ilgiau, negu ganizacija garantuoja.
Šitie samprotavimai paaiški
ro neatnešė ir kiniečiai nie
organizacijų daromi patikrini
(Pabaiga iš 2-ro pusi.)
ko gero iš jos nelaukią. Di
mai, pavyzdžiui, per kleboni na ir tai, kodėl BALFo formos
| tai tik iš pirmųjų trijų lakštų delės masės lauk i a n č i o s
yra
paprastesnes
ir
lengvesnės
jas...
• ištraukas paduodu.
naujų žmonių valdžioje, tik
Be to, gird#ti, Imigracijos užpildyti. Mat. čia atsakomy
Antroj
daly
lakšto
toliau
iš
jos visai nesupranta, kad
bės
didžiumą
prisiima
ant
sa
Įstaigos turinčios palink i m ą
lieja savo ir kitų, kurie neturi
giminių nei pažįstamų Ameri
koj, galvoseną, beviltišką liki
mą ir kokio išganymo jie lau
kia.
Pttiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga
Šaukiasi prie Dievo, kad kaip
nors surastų Amerikoje žmo
gų ar žmones, kurie padėtų
(šalia Dirvos Redakcijos)
- jam ir jo šeimai buto ir darbo
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
; garantijos gauti. Kas galėtų
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
1
šiam apyjauniam lietuviui ir jo
šeimai padėti tuo ar kitu rei
kalu, duosiu jo adresą.
Tremtiniui pasisakius, kad
jis yra apiplyšęs, surinkau pa!
Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę
| skutinius savo dėvėtus drabu! žius ir spalio 20 d. pasiunčiau
Greta Ezella Theatre | jam paprastu pašto keliu.
7007 Superior Ave.
,
Z. Jankauskas
Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedij, Laik- |
rodėlių ir visokių gra/daikčių, už nupigintą kainą.
5

NAUJAS KELIAS

už raudonosios Kinijos pe MEKSIKA pasiryžus padi 1947 METAIS šioje šalyje
čių rūksta Stalino pypkė. dinti kviečių, kornų ir ryžių sunaudota dvigubai tiek gaso-

Nenumato jokios išeities

produkciją pradedant šiais me lino ir aliejaus negu visame li
kusiame pasaulyje.
žurnalistas tais.

Tas kiniečių
tikrai nėra komunistas, tad
jo išvedžiojimai man buvo
labai įdomus^ ^ Aš paklau
siau, kokią išeitį jis numa
to? Jis man pareiškė, kad
į ateitį žiūrįs labai liūdnom
akim. Tiesiog negalįs pa
sakyti, kokią išeitį Kinija
susirasianti. čiang Kai-Šekas neturi plačių masių pa
sitikėjimo ir kiniečiai ne
laukia, kad jis įstengtų su
laikyti raudonuosius. Bet
su raudonaisiais į Kiniją
įkelia koją ir Maskva, kuri
atneš dar sunkesnę dikta
tūrą, nei Čiang Kai-Šekas.
Tolimi Maskvos planai .
Jei nebūtų "trečiojo", ku
ris visada pasinaudoja, kai
du mušasi, tai Kinija senai
jau butų užbaigusi savo na
minį karą. Bet Maskva sie
kia ne tik Kiniją užvaldyti,
bet per ją įkelti tvirtai ko
ją ir į visą Aziją. Jei Kini
joje laimės raudonieji ir su
jais Maskva, tai reikia lau
kti, kad neilgai truks, kol
visa Azija pati įplauks į
Maskvos bučių. O tada jau
su Maskva gali ir visai ne
bepavyktų susikalbėti
Z. Ubr.

Nuo 1887 Metų Tūkstančiai
Naudojo šį Garsų Skilvio
Tonika Medicinę Kovojant
su Užkietėjimu ir Jo
Symptomais!
Senesnieji žmones iš patyrimo žino p:reitą švelnią akciją, Triner's Bitter Wine (Kartaus Vyno). Jie žino
V»&
kad ši moksliška kombinacija pačios Gamtos šaknų,
J augalų ir botanikalų, tuoj imasi darbo išjudinti užsikimšusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudėjimus, nervingumą, suirusi skilvį, nevirškinimą, gasus
ir išpūtimą, taipgi nemigę ir stoką apetito, kai šios
negerovės paeina nuo užkietėjimo. Nereikalinga ken
tėti be reikalo, nereikia naudoti aštrių vidurių valy
tojų ar liuosuotojų. Tik gaukit šiądien bonką Triner's
ir lai jo skanus, užkietėjimą liuosuojantis veiksnys
pradeda jumyse savo darbą. (Pastaba: Jei negalite
gauti Triner's savo artimoje vaistinėje, siųskit $1.50,
kartu su vaistinės vardu j: Jos. Triner Corp., 4053
W. Fillmore, Chicago, ir jums tuoj bus pasiųsta di
delė 18 oz. bonka Triner's, apmokėtu paštu.)

Triner'sBitter Wine
DABAR

GAUNAMI

Moncrief's 1948 Eilė
Automatinių šildymo

GAS ^ OIL ^ COAk
THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O.

LASNIK CAFE

6824 SUPERIOR AVE.

I.J.ŠAMAS - JEWELER

|

you can afford

BIG SCW

BA LFo Kalėdiniai
Atvirukai

Susitik savo senus draugus
"BILL" GREEN
pas

VIC'S CASIS

Wade Park at 71st Street
GERIAUSIAS MAISTAS MIESTE
Vieta Air Conditioned
Geras Patarnavimas
: Pilnai Padengta Apdrauda.

UTah 1-4515

W. DEBESIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

Cleveland 3
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P J KERSIS

B ALF įstaiga turi gražių
Kalėdiniu atvirukų. Kiekvie
nais metais tremtiniu draugai,
lietuviai ir kitataučiai, sveiki
na saviškius Amerikiečius, pri
mindami jiems, kad tremtyje
dar tebevargsta didelė savųjų
tautiečių dalis. Kalėdiniai at
virukai išleisti BALFo, 4 rū
šių, yra labai gražus, meniškai
pačių tremtinių pagam i n t i.
Kiekvieno lietuvio p a r e i g a
sveikinant saviškius Kalė d ų
švenčių proga prisiminti ir lie
tuvius tremtinius.
Atvirukai parduodami po 1
dolerj už 8 atvirukus.
Užsakymus prašome siųsti:
I LRFA — 105 Grand St.
Brooklyn 11, N. Y.

bvmfmt'S

Viewing screen 7x/2" x 10" (72
Jfmff

Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS

Naujausių pavidalų ir spalvų. Kainos po SJ.15 ir J.00

plus full range FM radio.
Handsome mahogany
finished cabinet.

HIPPODROME
"Fighter

Squadron"

You want television on a big screen, of
course! Big enough' for friends and fam
ily; to enjoy. Now you can have it. Tele
vision at its best. DuMont television, by
the makers of the world's finest receiv
ers. A big, clear, brilliant picture. Easily
tuned to all 13 television channels. With
the added advantage of full coverage of
all FM radio stations. All housed in ą
handsome, compact cabinet that fits on
a table top.
And best of all, it fits your pocketbook, too. For only a few dollars more
than the lowest priced receivers, it give^

if

DYKAI!

Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu.
čia Iškeisime Jusų Stamp Books.

THE KRAMER & REICH (0.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

Nori pagražinti savu
namus? šauk—

K. ŠTAUPAS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi

Namų Dekoravimas
i(

whole family to see in comfort.
All 13 television channels

Gatavai Jusų Pasirinkimui

Naujų Rudeninių Stilių

square inches). Big enough for the

Sm

Warner Bros'. Įdomi Techni
=
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
color filma, "Fighting Squad=
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
= ron su Edmond O'Brien, Ro
5
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S bert Stack ir John Rodney, ir
5 kitės i mane, pausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s su eie kitų žymių filmų artis
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose.
5 tų, pradedama rodyti Hippo
s
Sutaikau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas Ir išpildymas s | drome Theatre gruodžio 1 d.
2 g a r a n t u o j a m a . K r e i p k i t ė s j m a n e telefonu arba asmeniškai.
2 '
"Fighter Squadron" — vie
na iš reikšmingesnių filmų, pa
^iiittiiiMiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* *
einančių iš Hollywoodo, vaiz
duojanti Amerikos karo oro lakunų žygius ir pergyvenimus
stengiantis laimėti Europos oro
viršenybę šio karo metu.

Tčmykit

TELEVMSMOJV
plus FM radio

musų specialybe.

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

16908 Endora Eoad
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

m

you fine, big-screen,direct-view television
reception, and don't forget it gives you
FM radio, too.
Your television receiver can bring you
many years of delightful entertainment.
Isn't it true economy to have something
that will give you real, lasting satisfaction t

445
plus installation

Convenient
Budget
Plan

VICTORY FURNITURE & APPLIANCE CO.

FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS
(Free parking in rear of store)
g*.
, ftr
10412 Superior Avenue
Cleveland
CE 3610 f/Mwm

T

Padargų

D

MIRIMAI

I

R

V

A

Amerikoj išgyveno 39 m.
RAMANAUSKAITĖ Marė, 86
m., mirė spalio 12, Chicagoj, Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti į»
kur buvo ir gimusi.
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
AUŠRIUTĖ Joanne, 12 metų,
CONSULATE GENERAL OF
(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai
mirė spalio 18, Ladysmith,
LITHUANIA
Wis. (Gimusi Chicagoj.)
41
West 82nd Street
MEžENIS Edvardas, pusamžis,
lio 22, Chicagoj©. (Gimusi LILEIKIS Pranas, 70 m., mi
tfew
Ym U, ft. Y.
mirė spalio 19, Chicagoje.
Spring Valley, 111.)
rė spalio 19, Chicagoj. (Tau
(Kėdainių ap. Grinkiškės p. MAŽEIKIENĖ Ona, pusamžė,
ragės ap. Naujamiesčio par. Vaišvila Anupras ir jo brolis, iš Pa
Kairėnų k.) Amerikoj išgy
mirė spalio 21, Chicagoje.
balių km. Šiaulių ap.
Laukštenių
veno 40 metų.
(Telšių ap. Alsėdžio parap.) RUKšA J., mirė spalio m., Phi Vaivadžiutė Marija, iŠ Kumelionių
km. Marijampolės ap.
KADZEVIčIUS Vincas, pusam
Amerikoj išgyveno 36 m.
ladelphia, Pa.
žis, mirė spalio 19, Chicagoj. POCIENĖ Barbora (Pociūtė), JASIUNAS Motiejus, 66 metų, Valavik (buv. Pečiukėnienė) čepaitytė Viktorija iš Skarių km. Jo
(Alytaus ap. Daugų par. Ripusamžė, mirė spalio 21 d.,
mirė spalio 15, South Boston, niškio vl. Šiaulių ap., sunus Al
mėnų k.)
s
Chicagoj. (Tauragės ap. VaiMass. (Panemunės p.) Ame bertas Valavik ir dtiiktč Brozina
nutos p. Girininkų k.) Ame
ANDREšIUNASi Juozas, pus
Pečiukenaite
rikoj išgyveno 35 metus.
rikoj išgyveno 38 m.
amžis,* mirė spalio 21, Chica
STANIUKYNIENĖ Nora, 69 Valinčius Matfts, iš Rudnykų km.
Seinų ap.
goj. (Panevėžio ap. Nauja VIRBICKAS V., seno amžiaus,
metų, mirė rugpiučio 29, Ed- Valinskaitė - Petruškietiė Marilė, iš
miesčio par. Mazgagalio k.)
mirė spalio 5, Los Angeles,
wardsville, 111. (Alytaus ap.) Keturvalakių vl. Vilkaviškio ap.
Amerikoj išgyveno 35 m.
Calif.
SAKEVIOIUS Enrikas, 54 m., Vanskis - Kuncevičius Vincas ir jo
RADZIUKIN1ENĖ Ona (Stan BARTKIUTĖ Sofija, pusamžė,
mirė spalio 15, South Boston, broliai, if; Balbieriškio, Marijam
mirė spalio 15, Chicagoje.
kevičiūtė), 43 m., mirė spa
Mass. (Kalesnikų par.) Ame polės ap.
Vasiliauskas Alfredas ir Jonas, jįjirikoj išgyveno 36 metus.
mę Amerikoje, gyv. Pdrijų km.,
KAROLIS J., mirė spalio men., Daujėnų vl. Biržų ap.
Philadelphia, Pa.
Vaškevicz (Vaškys) Valerijonas, iš
VALINTAS Antanas, mirė spa Kėdainių ap.
Vaškys (Vaškevicz) Valerijonas, iš
lio m., Philadelphia, Pa.
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota LaidotuviŲ Direktorė)
MEDWAY Adomas, 59 metų, Kėdainių ap.
REIKALE VEŽIMAI L 7 GONIAMS PARVEŽTI
mirė rugs. 15, Elizabeth, N. Vcnckus Juzefą, iš Raseinių.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudbtis nemokamai.
Včpštas Vincas, iš Panevėžio.
J. (Vilniaus rėd. Kanevos v.) Wulkowna -Keroielowič Bronislava,
LITHUANIAN FUNERAL HOME
BUNIS Mikas, 54 metų, mirė gyv. Cambridge.
rugp. 5, Elizabeth, N. J.
6621 EDNA AVENUE
ENdicott 1763
Vulmusienė - Petronaitė Stanisla
K VIETK A USKIEN Ė Julė, 53 va, iš Taujėnų vl. Ukmergės ap.'
m., mirė rugs. 6, Bingham- ir vyras Juozas.
Žuldarienė Marijona ir jos duktė
ton, N. Y. (Trakų ap.)
0;iutė.
NIKITIENĖ Rožė, 59 m., mi Zalubienė - Kučinskaitė Uršulė, iš
rė rugs. 6, Rochester, N. Y. Biržų parap.
PUSVAšKIS Juozas E., 20 m., Zatorski Cifrijan.
mirė liepos 3 d., Roxbury, Zaranka Stasys, sunus Kazimiero
ir Rozalijos, iš Ukmergės ap.
Mass. (Gimęs So. Bostone.)
Zauka Adolfas, iš Onuškio, Rokiškio
|
—HAMMOND VARGONAI I'Eli ŠERMENIS—
S j PETRAUSKAS Pranas, pusam apskr.
žis, mirė spalio 30, Chicagoj. Zdanaitis Jonas.
|
SUPERIOR AVE.
HEndenwn 9292 |j (Panevėžio aps. Pagirių m.) Želvytė Ona, iš Kintaučių km. Židi
Amerikoj išgyveno 45 metus. kų vl. Mažeikių ap.

PAJIEŠKOJIMAI

Jakubs Funeral Home

!

1
|

Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS

I
I
g|

"Pasakyk man
ar žmones tikrai mano, kad
GARANTUOTA STARTĄ
apsimoka turėti?"
m

"Be jokio abejojimo!
96 iš 100 apsirūpina juo
VĖL ir VĖL!"

r

"Ypatinga, taipgi, kaip kostumeriai keičia savo mintis. Nauji kostu
meriai paprastai galvoja, kad pati ta Garantija yra svarbiausia....
kad gera butų, jeigu kas nors kitas užmokėtų jų garažo startavimo
patarnavimo kaštus. Tačiau po pirmos žiemos jie įgauna tikrą supra
timą—ir tai tas, kad Sohio produktai palaiko jusų įrašinę judėjjme iš
tisą žiemą, o kad ta Garantija savaime yra tik Sohio's žmonių būdas
parėmimui savo pasitikėjimo savais produktais.

GARANTUOTAS
STARTAS

"Sohio noriai sutinka pakloti savo pinigus parėmimui savo įrodymo,
kad jus neturėsite startavimo negerovių, kuomet naudosite jų žiemi
nius gasolinus ir lubrikantus. Sohio žino, kad šie produktai atlaikys
savo. Jeigu ne . , . tai, tik Įsivaizduokit kiek tos garantijos Sohio
žmonėms kaštuotai: Tikrai, žmonės mėgsta Garantuotą Startavimą.
Jie ii gauna METAS ... po METO. Aš manau ir jums tas taip pat
patiks"

# i*akeitiat)

#

i

(Jųs Startuoja!-...
arba mos mokam!)

Sohio žieminės

rūšies motorini aliejy.
• Pakeitimą

į

Sohio

rūšies gear tepalu.

Arnialys Antanas ir Armalytė Bronislava.
Armanaviciute Paulina, iš Kruonio
vl. Trakų ap.
Au^evičius (Augiltis) iž Gintalų km
Trakų ap.
Aujrilienės - Veimontaitės Natalijos
giminės, kilusieji iš Varnių vl.,
prašomi atsiliepti.
Augilius (Aufrevičius)
iš Okltalų
km. Varnių vl. Telšių ap;
Balčiūnienė - Rupšytė Bronė, iš
Gruzdžių vl. Šiaulių ap.
Balčiūnienė - Skuodžiutė Uršulė, iš
Panevėžio vl.
Baltaduonis iš Žeimių km. Merkinės
vl. Alytaus ap.
Baranskienė - Žilinskaitė, iš Moliniškių km. Vilkaviškio ap.
Bartkus Jeronimas, iš Plauskinių
km. Telšių ap.
Bautrukas Bronius, išvyko pas t§vą
Amerikon iš Vilniaus ap. Salų ar
Garvėčių vl.
Beikutė - Matukiene Julija, vyras
Matukas Antanas ir vaikai Juo
zas ir Ona.
Beliauskas Antanas, Juozas^r Kon
stantinas, iš Kiškeliškio Km. Aly
taus ap.
Bcndoriutė Ieva, duktė Šimoj iš
Punsko vl.
Berčys Endrius, iš Virštininl^ km.
Palangos vl. Kretingos ap.
Bernadičius Povilas, iš Remanavos
km. Subačiaus vl. Panevėžio ap.
Bielys iš Punsko vl. Šeinių ap. Na
vininkų km.
Bi kovas Pilypas su žmona ir jos
motina Kavalenkiene išvykę iš
Kauno.
Bugenytė Marija, iš Kurklių, Uk
mergės ap
Butkereitis Adolfas ir Gustavas, iš
Vyšnialaukės km. M arijampolės
apsk.
Butkus iš LukSiti vl. Šakių ap.
Čei niawska Marija, iš Liepojos.
Česas iš Šiaulių ap., brolis Paulinos
Nemunienės.
četkauskas Antanas ir Jonas ir
Četkauskaitė Kaziuno, iš šeštininkų km. Kupreliškių parap.
Čikotaitė - Mikužauskienė Petronė
lė iš Šakių vl. šakių ap.
Cooper (Kulpinskaitė) Ona.
Dombrovvska iš Medingonų parap.
Telšių ap., vyro pavarde nežino
ma, turinti farmaj.
Dovidėnas Anupras, iš Panemunio.
Rokiškio ap.
Eidintienė - Gaubftitė Petre>nelė, iš
Stalgėnų km. Plungės vl. Telšių
apsk.
Fcfierau - Guenterytė Amalija, iš
Skriaudžių ir jos duktė Olga, iš
Prienų.
Gedeikienė iš Jov.aiškės km. Plungės
vl. Telšių ap.
(laidyto Johana.
Gaigalas du broliai iš U/.ublandi iu
km. Maišiogalos vl.
Gaubaitė - Eidintienė Petronė, iš;
Stalgėnų km. Plungės vi. Telšių
apsk.
Gedvilaite - Himckienė Aleksandra
iš Laukuvos ,vl. Tauragės ap.
Genys Kazimieras iš Svirniškių km.
Alytaus ap.
Genytė - Karolicnė Antanina, trem
tinė, duktė Petro Genio ir Vero
nikos Butėnaitės iš Ukmergės ap.
Prašo atsiliepti gimines ir pažįs
tamus. '
Gervienė - Venckutė Marija ir vyrtJ^ Gervė Kazys, iš Pažaislio vl.
Kauno ap.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

"Aš išdaviau savo kostuirieriams daugybę Sohio Guaranteed Starting
Certilicates. Kiekvienu Rudenį jų skaičius daugėja, Kaikurie nauji
kostumeriai—ir beveik visi iš senųjų. Kaip žinote—"Pudingo geru
mo įrodymas yra jo valgymas'.

Tai yra viskas, kad gautum

Žilinskas Jonas, iš Gevelionių km.
Kruonio vl. Trakų ap.
Žukovska - Ciechanovicz Adelė ir
jos sesuo Pokarska Aleksandra, iš
Dotnuvos.
žukovvski Nikodem, gyv Cambridge,
žurauskas Tamošius, k i 1 ęs
nuo
Stakliškių.

žieminės

žiemi n ė s

• Naudojimf
rūšies gasolino.
• Leiskit mums

patikrins jilsg

batareją iki 1.250.

IŠ ANAPUS GELEŽINĖS ^ |u jungtas su visa pasau&t.
Sies pilame savo propagandą Į
UŽDANGOS
jį, it* kiekvienas gyvas žmogus
Maskvoje, komunistų parti pasaulyje mus girdi."
jos vadai surengė vaišes dele
"Visas pasaulis girdi!'* ste
gatams iš įvairių Rusijos dalių. bėjosi Kaukazietis. "Aš noffe*
Stalinas pats pasiėmė savo glo- čiau jį pabandyti".
*
fcon vieną karštą partijos dar
"Gerai", nusileido Stalinas.
buotoją, atvykusj nuo Kauka "Tau leidžiu pasakyti tik vie
zo.
ną žodį".
Viename kambaryje Krem
Kaukazietis sugriebė į ran
liuje Stalinas parodė savo sve kas mikrofoną, giliai įtraukė
čiui į radijo mikrofoną ir sa* i į plaučius kvapą, ir visa jėga
ko: "Šis mažas instrumentas | suriko: "GELBĖKIT!"

Mes Duodam ir fckeičiam

Eagle Stamps

THE MAY Co'i
BASEMENTE

Yp0tffigos Vertybes!

Cotton suknios
1
DYDIS
38 iki 52

Plonų Siūlų
Perkelio
• Garantuotos
Skalbimuisi
• Nešuntamų
Spalvų!
Naujo Pilno
Ilgio!

Stilius A
SmaKi's P i'šaky
je susegamos na
mie dėvėti darbo
suknelės iš bryžiuoto perkelio, su
isiutu diržu ir su
karbuotais a p ve
džiojimais. Žalios,
mėlynos ar rau
donos; mieros 38
iki 52,

Kada jusų namai arto® r»
kandai tampa sunaikinti arbi'
^įgadinti ugnies, kreipkitės j
P. J. KERŠIS, del apkainavi
mo. ko visada reikalauja ap
Iraudos kompanijos pirm hp
z\i išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
t Society for Savings JSJd
Telef.: MAin 1773.

JONAS G.
P O L TER

1

/;f*t
TO

X

Stilius

8

Graži ^ėlių mar
ginių namie dėvė
jiinių namie dėvė
ti suknelė, užpa
kalyje s u rišama,
priešakyje susega
ma, gražiais apnama šviesios, rovedžiojimais. Gaužinės ir mėlynos;
mieros 38 iki 52.

Lietuvis

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

495 East 123rd St

m
4'aštu ir
Telefonu
t'žsakymai
Pildomi
—Skambint
CHerry 3000

J

Telefonas: POtomac 6899
Mm

Basement

.t
da.

i

Housedressts

'
'v " l a'-S į

M

T

i

D

I CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.

LAPKR. 28 ŠALPOS
VAKARAS

ENdicott 4486—Atdara vakarais

CLEVELANDO LENKIŲ
MOTERŲ KLUBAS SUSIDO
MĖJO LIETUVA

MIRIMAI

šj sekmadieni, lapkr. 28 d.,
Pvt. ANTON A. YUSKA, 27
Clevelando American Polish
naujos parapijos salėje, 18022
metų, nuo 3239 E. 48 Street,
Neff Road, ruošiamas kalbų ir Women's Club lapkričio 22 d. kurs žuvo mūšyje Italijoje 1944
muzikos vakaras, nuo 4:30 p.p. pakvietė į savo susirinkimą Ern. m. spalio 13 d., pašarvotas Del
Kalbės tik ką iš Vokietijos Rastenienę, DIRVOS redakto ia Jakubs Funeral Home, 6621
atvykęs Pranas Alekna ir Al riaus žmoną, paskaitai apie Edna ave. Laidojamas šešta
dienį, lapkričio 27, Kalvarijos
dona Augustinavičienė. Meninę Lietuvą ir Lietuvos moteris.
Paskaitoje buvo papasakota kapinėse, su militarinomis iškil
dali išpildys Clevelande gerai
žinoma pianistė Birutė Smeto apie pirmąjį bolševikmetį Lie mėmis; pamaldos įvyks tą rytą
apie
dabartinį
tremti- 9:33 V al.. šv. Jurgio bažnyčion i e n ė , d a i n u o s l i e t u v i u t r e m t i - tuvoje,
.
.
.
m *J
nių moterų kvartetas/
gyvenimą ir maitinimąsi je.
Įžanga 75 centai; pelnas ski- stovyklose. Po to kalbėtoja paLiko ^jo motina, Julia, ir dvi
riamas sušelpti badaujanti lie- • r °de susirinkusioms keliol i k ą seservs, Mrs. Gladys Janowski
tuvių jaunimą Vokietijoje. Bi-į L i e t u v o ® moterų meninių darbų j į r Margaret F. B. Smith.
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Lithuanian Digest
CLEVELAND 3, OHIO

6820 SUPERIOR AVE,

PLIGHT OF A LITHUANIAN PRIEST
IN SOVIET RUSSIA
(Continued from last week)

tive of the Lithuanian Catholic hier

Polish and German Legations? Un
successful in their attempt to get
information, the NKVD released Rev
Dainys, saying, however, that there
would be more such interviews.
Indeed, persons bearing summons
often appeared, but Rev. Dainys al
ways avoided being at the house
of the Apostolic Administrator and
instead went to stay with private
people. The NKVD began to ques
tion the Apostolic. Administr a t o r
himself. It could be surmised that
they wished to eliminate his institu
tion, and to arrest his associates,
or even the Administrator as well.
The Apostolic Administrator resolv
ed to remain at his post no matter
what the outcome might be, but
persuaded Rev. Dainys to take ad
vantage of the commencing repa
triation of persons of G?erman ori
gin to Germany, and this way to
slip out of the hands of the NKVD.

SĖ&

PHONE: ENdicott 4486
the beginning of 1941.
Soon after his departure, the !Apoarrested by the NKVD, and has not
been heard from since. The NKVD
also arrested Rev. Dainys' compan
ion in misfortune, Rev. Paskevicius,
who did not take advantage of the
opportunity to go "voluntarily" to
Germany. In the spring of 1941,
Rev. Paskevicius was murdered at
Daugapilis. During the second So
viet occupation of Lithuania, Bis
hop Matulionis was arrested and
deported j(he later died in exile).
(The End)

One day in 1933, Rev. Dainys and archy, conveying to them the spe
his fellow-prisoners were shaved of cial blessing of the Holy Father;
their unkempt beards, dressed in how their journey through Lithua
better clothes, given better food, and ( nia in a luxurious parlor coach was
were taken to some locality in the ( a veritable triumphal journey. On
town, seated in the prison auto, ly upon his arrival in Latvian ter
called "Black Crow." There were ritory did Rev. Dainys learn that
ten priests in the group: Msgr. Ma Msgr. Matulionis had been ordained
tulionis, Revs. Dainys, Cegys, Pau a bishop some years ago, but be
lavičius, Pranckietis, Bugenis,^ Pas- cause of existing conditions, had been
kevicius, Iljinas, Ladyga, and Juri- put under oath to keep the secret.
Since he knew the Russian and
anas. . . They were ordered to
Estonian languages, Rev. Dainys
lietus gausite prie įėjimo.
' P a ^skaita susidomėjimas buvo RUDZIANSKAS Bernardas, 68 alight and were led by the prison was appointed to serve in the pas
guards t6' some fine building and
m., nuo- 1568 E. 43 st., mirė told to wait in an elegant waiting torate of Tallinn, Estonia. Here
labai didelis. Susirinkime da
LIKVIDUOJA MOKINIŲ
lyvavo per 60 klubo narių. Klu lapkr. 20, palaidotas 23 d.eną, room. From there they were sum the Soviet occupation of 1940 found
DRAUGIJĖLES
bo atstovė Anna Taronska, klu Highland Park kapinėse.
moned one by one to the next room, him.
^ Clevelando Mokyklų Taryba bo vardu dėkodama už paskai
Amerikoje išgyveno 45 me from which none of them returned.
Then it happened. On* evening in
išleido įsakymą likviduoti visas tą, prisegė E. Rastenienei ro tus, iš- tų 35 metus Clevelande.
Į Those who remained wondered what
Rev. Dainys inscribed his name
High School mokinių slapta ^ žių korsažą.
Liko 4 vaikai: Anna Walker, | fate was awaiting them; was it pos the fall of 1940, a suspicious-look
ing youth came to the headquarters
draugijėles ir ratelius. Tokios
Klubo pirmininkė yra Floren Albertas, Antonia Bauža, Albi sible that the GPU had devised of the Apostolic Administrator (who as a "Hausgenosse" (friend of the
family) with one, family listed for
draugijėlės ir rateliai turi pra- į c e Orlikowska. šis klubas, pa- na Lucas.
such a theatrical way of sending was a German Jesuit), where Rev.
repatriation (the head of the family
nykti miesto išlaikomų viešų į s i r 0 c Į 0 j labui veikliai dalyvauja
them to their death ?
Dainys was also living, and invited was German, and his wife was Po
mokyklų mokinių tarpe, skelbia, tremtinių, žinoma, lenku, šel- KELLAT (Kelaitis) Kasperas,
Finally it was Rev. Dainys' turn. Rev. Dainys to go with him, sup lish), and provided himself with
57 m., nuo 7931 Dorver ave.,
savo vienbalsį nutarimą mies- npime.
irm,
T;lin m
o s dauir
Taip
patt ijos
daug naruniparūpi
ARt LOW-COST
"Hardly had I entered through the posedly to administer religious rites the necessary papers; however, he
mirė
lapCT.
21,
palaidotas
26,
to mokvklų taryba.
no darbo-buto pažymėjimų len
door,"
relates
Rev.
Dainys,
"when
to
some
unknown
person.
In
reality
stolic Administrator in Tallinn was
Panašų nutarimą išleido ir kams tremtiniams ir jau yra Highland Park kapinėse.
IASY TO ARRANGE
Velionis Clevelande išgyveno a tall, greying, kind-faced gentle Rev. Dainys was taken to the NK came to the attention of a Soviet
Cleveland Heights miesto mo-, parsitraukusios daug lenkų naš37 metus, paėjo iš Rupeikių k., man arose from his writing desk, VD. Here he was questioned for "screening" commission in Tallinn.
kyklų taryba. Tos mokinių gru- <
Šimkaičių
p., Raseinių ap. Pa approached me and said, extending* five hours and threatened with pun From then on, the eye of the NK
peles turi buti likviduotos bė-: galia to — vra užsimoję pahis hand: 'I am Baltrusaitis, accre
gyje 30 dienų nuo paskelbimo s t a t v t i l e n k ų k u l t u r i niame dar- liko brolį Joną Clevelande, Juo dited Minister of the Lithuanian Re ishment for his alleged flight from VD was upon him and they began
į Solovki, which would be pardoned searching for him. With great dif
zą
Chicago
j
e,
ir
seserį
Marę
to patvarkymo.
želvje žinomos mokslinin kės,
public. I greet you in the name of ; only if he would agree to keep the
ficulty, Rev. Dainys managed to re
Almonienę,
Clevelande.
pirmutinės radio tyrinė t o j o s
my Government and announce that | NKVD informed of the activities of
main in hiding in Tallinn; then,
šių
dviejų
laidojime
patarna
118,814 OHIO PILIEČIŲ
madame Curie paminklą. Toji
an agreement has been signed with 1 the Apostolic Administrator.
Es with the same family, he went to
NEBALSAVO U2 PREZI
mokslininkė buvo lenkų kilmės, vo Wilkelis Funeral Home.
the Soviet Government to exchange pecially interesting to them was the
Riga, slipping through the Soviet
DENTĄ
nors ir Prancūzijos pilietė. Pa
you for persons desired by the So question: does the Apostolic Admin
control commission there, and thus
Lapk. 22 d. iš Columbus ofi minklas kaštuosiąs 1,700 dole- PADĖKA
viets (forty Communists, agents of istrator maintain contact with the
came to Germany "voluntarily" in
cialiai paskelbia Ohio balsavi-! r į u . $1,100 esa jau sudaryta,
Mirė musų motinėlė Magda the Soviet Government, were handed
mų davinius iš lapkr. 2 d. rin-j Neblogas pavyzdys Lietuvių lena Rugėnienė. Palaidota lap over by Lithuania in exchange for
kimų. Iš to paaiški, kad net Moterų Klubui!
kričio 11, Lakeview kapinėse. the ten priests. Ed.) Do you wish
119,814 Ohio piliečių balsavimo
Amžinai nutilusi negali atsi to return to Lithuania?'
dieną nematė reikalo pasisaky
dėkoti tiems, kurie suteikė pas "I swayed slightly in • my utter
ti už vieną ar kitą kandidatą j MIRĖ JOHN J. BOYLE
kutinį patarnavimą ir palydėjo astonishment. When I Recovered, I
prezidentus.
John J. Boyle, per 16 metų į amžinybės vietą.
was holding the Minister's hand
Truman gavo 1,452,890 bal tarnavęs Cuyahoga apskrities
Mes, apgailėdami musų mo and repeating: 'I do want to, Mr.
sų, Dewey — 1,445,684 balsus. iždininku ir dabar vėl išrinktas tinėlę, reiškiame nuoširdžią pa Minister, I do.' Some man in So
fctmmwice...
Tie 119,814 balsai butų galėję dar vienam terminui, nesulaukė dėką visiems velionės giminėms viet uniform who was standing by
nukreipti Ohio balsavimų pa jau dienos kada galės užimti ir draugams už dalyvavimą šer the window, made a grimace and
sekmes kitaip.
tarnybą: jis mirė lapkričio 22 menyse, už atsiųstas gėles. Dė said to Baltrusaitis: 'Why even ask,
Išviso Ohio balsavimuose da-1 d., sulaukęs 76 metų amžiaus, kojame Lietuvių D. P. draugi Mr. Minister? Undoubtedly he will
OUR APPOINTMENT
lyvavo 3.138.724 piliečiai. Tie | Jis jau kelis metus sirginė- jai už karsto nešėjų parupini- be better off in Lithuania than in
nel alsavusieji už prezi d e n t o į jo ir mažai kada galėjo nueiti mą, J. žebriui už pasakytą kal our prisons.'
kandidatus nulėmė gubernato-į į savo tarnybos vietą, tačiau bą kapinėse prie velionės kars '"After the J interview with the
AS FRANCHISE DEALERS FOR
riaus rinkimus.
žmonės už jį balsavo ir žino to, Amerikos L. Moterų klubui, Lithuanian Minister," continues Rev.
dami, kad jis jau persenas ir Wilkelis Funeral Home už ma Dainys, ". .' . I found others of our
kad dėl nesveikatos negali dar lonų patarnavimą, ir visiems, group who had already seen the
{3«rtriide Niesen Vaidins bo atlikti, b^t algą vistiek ima. kurie
mums patarnavo ir už Minister. We were all transported
Jo
alga
buvo
$7,200
metuose.
jautė
šioje liūdnoje valandoje, with joy; we shed tears, embraced
"ANYTHING GOES"
Už kandidatą jo vietai užpil reiškiame nuoširdžią padėką.
each other, asked one another if
Antras "Cleveland 500" žio sezo-' dyti įvyko tam tikrų varžytiVelionės šeima. this was not just a dream. All ten
no veikalas, "Anything Goes", su' niu; Demokratai paskyrė iždi
of us Were conveyed in the "Black
ffarsia artiste ir juokdare, Gertrude ninku Leslie R. Monroe, apskri
Crow" back to prison.
Here we
Niesan, prasidės pirmadienį, lapkri ties savivaldybės reikmenų su- AUTO NELAIMIŲ
found food already sent by the
BUNA IR TOKIŲ
čio, 29, didž'ojeje Public Hall, šis pirkimo agentą,
Lithuanian Legation, the like of
Du jauni lietuviai — A. J. which we had ceased to dream of.
veikalas bus statomas ištisą savaito į
————
Pastarnokas, nuo 6724 Bayliss Only Msgr. Matulionis was thought
vakarais ir šeštadienį po pietų.
J RKO KEITH'S 105TH
ave.. ir Margareta Pelvalis, nuo ful and silent, and suddenly said:
"Anything Goes" yra ma";as nu- i
AND WE CORDIALLY INVITE YOU TO VISIT OUR
STREET THEATRE
8337 Tvliles ave., lapk. 20 d. va 'I for one, refused to return.'" We
tolimas nuo tų kulturiniij veikalu, j
Šiame teatre matysite sekan- įiavo automobiliu Rich m o n d were stunned. . . But the Monsigkokius tas "500" iki šiolei perstatė. >
Bet kadangi artistė Gertrude Nie
Įdomiais filmas:
Road, tarp Cedar ir Fairmount nor repeated: 'I told Mr. Baltrusai
NEW TELEVISION STUDIO AND SEE
sen Clevelandieeių labai neriama ir
Lapkr. 28 iki 301 Leather Roads. Staiga jiems į kelią iš tis that I want to remain in Russia,
ji nepanrastai žavėjančiai vaidina I Gloves
ir ' Rusty Leads the bėgo stirna, kurią nenorėdama and believe me, for very important
tame veikale, ji tapo pakviesta ua ' Way".
užmušti, M. Pelvalis pasuko reasons.' Our persuasion and our
TELEVISION AT ITS FINEST ON
atlikti vadovaujamai rolei.
automobilį į šalį. Tačiau stirna pleas were of no avail. He remain
Pi'ie šio veikalo pastatymo daly UŽMUŠTA 83
buvo užgauta vistiek, o jų au ed. adamant. However, probably be
vauja 40 asmenų orkestrą.
Trafike nelaimėse Clevelande tomobilis, nulėkęs nuo kelio at cause of some oversight of the So
THESE SUPERB BIG SCREEN RECEIVERS
. uo šių metų pradžios iki lap- simušė į stulpą taip labai, kad viet officials, the name of Msgr.
CLEVELANDO p;>lkijos st«- 1 kria<> 22 d. 'užmušta 83 žmo- visas veik sudaužytas. Laimė Matulionis was also inscribed in the
tistikos 1parodo, kad įeitas va- i n ė s ', 1 } ; g l , a l t.'ek-)<^Lek t "° p a " tik, kad jiedu išliko gyvi, bet list of returnees, which a prison of
.
'
.
.
ciu iaikotarp'ii 19W metais,
turėjo buti nuvežti į ligoninę. ficial read to us some time later.
ziavimas yra dažniausia tran
Msgr. Matulionis bent his head r.nd
ko nelaimių priežastis. Pergreisaid: 'It seems that such is the will j
Convenient Budget Plan
tas važiavimas yra kaltininkas
of God. So be it. God knows that j
FOR
COMPLETE
HOME FURNISHINGS
vienos iš kiekvienų keturių
my desire to remain was sincere.'" .
10412
Superior
Ave.
(Free
parking
in rear of store)
CEdar 3610
Rev. Dainys relates how the Mos- •
mirtinų trafiko nelaimių.
cow station was emptied and fenced
off from the general public when
GERAS KAMBARYS
(I
t
those ten "criminals"' were put on
išnuomojamas vedusiai lietuvių
a
special
train
with
barred
windows
porai be vaikų, ar dviem dir
reserved for them, how they were 1
bantiem vyram, arba vienam.
searched,
and how prison marks on I
1-me aukšte, 1032 Linn Drive,
their
clothing
were conscientiously
tarp Superior ir St. Clair ave
erased with pitch; how on the Lat
nue.
(48)
vian border they were formally hand
EXPERIENCE NOT ESSENTIAL
ed over to a representative of the
Lithuanian Government, and how
they saw with what sadness in thei:'
faces the exchanged Soviet agents
INSTRUCTION FURNISHED AT THEATRE
proceeded to their Red homeland;
ctfį$
EXPENSE WHILE YOU ARE WORKING.
how enthusiastic were the evations
of the crowds greeting them in
Daugapilis, where they were formal
ly greeted by the Latvian Bishop
Springovicius and by a representa
EXCELLENT SALARY AND CONTINUOUS
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.J VIENAS IŠ GREIČIAUSIA KYLANČIU
HUDSON PARDAVĖJU

GIRLS FOR CHORUS

siūlo Jums šio meto automobili

ggįtfRUDE

NIESEN

ANYTHING &0ES
ROMNEV BRENT
A.E.&OULD-PORTEft
DOREEN WILSON
HELEN RAYMOND
THIRD MUSICAL

,'"DEC. 6 t6>DEC. 11

^SUSANNA

FOSTER.

m

#

KENNY

BAKER

PLEASANT ENGAGEMENT.

Apply at the Theatre, daily, between 1 and 4
in the afternoon, or between 7 apd 10 at site.

THE
&REAT WALTZ
iMirfu PATRICIA BOWMAN
EVES.
* $2,4# * *3,t#
BARGAIN SAT. MAT.
\

j| JO

A

R OXY THEATRE

$J.«0 *

EAST NINTH STREET AT CHESTER
BURROWS TICKET OFFICE
419 Euclid Ave. Cleveland, O.

DIRVAI Išsirašyti nereikia
laukti pradžios mėty—pasiyskit prenumeratą dabar ir
Dirva jus tuoj lankys.

K. S. KARPIUS

W W/LMA SPBNCB

FURNITURE & APPLIANCE CO.

i

NOTARY PUBLIC
V Turint reikalą notarizuoti'
dokumentus kreipkitės |
6820 Superior Ave.
ENdicott 4486

Pamatykit modernią jo išvaizdi)!
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STAI JUMS PROGA ĮSIGYTI PILNAI ĮRENGTĄ 4 DURŲ SEDANĄ, mažai va
žinėti, su visais priedais iš fabriko. Užeikite pas mus pasiteirauti smulkmenų.
Įkainuotas ir paruoštas tuojau Jums perduoti. Dabar kainos visiškai priderin-..
tos prie Jusų kišenės. Savo karo {mainymas nereikalingas.
Jūsų automobiliui
didelis įvertinimas.

American Motor Sales Co.
Tiesioginis HUDSON fabriko atstovo#

7122 Broadway

Michigan 7200
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