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DIRVA

MUS Ų
VISUOMENĖJE
Posėdžiavo ALT
Vykdomasis Komitetas
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6820 Superior Ave
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In Canada
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Entered at Second-Class matter Decem
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffic®
under the act of March 3, 1879.

Pereitos savaitės pabaigoje
Chicagoje buvo susirinkęs po
No. 50
CLEVELAND, OHIO December-Gruod. 17, 1948
Kaina 6c.
(33-ti metai :: 33rd Year!
sėdžiui Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis Komitetas.
PLUG IT IN
Po posėdžio išleido atsišau
MACKENZIE
kimą ALT skyriams ir vieti
niams komitetams. Gaila, at
REPUBLIKONŲ partijoj da
sišaukime daugiau kalba apie
bar daug planų, kaip persitvar
įvykusį Tarybos suvažiavimą,
kyti. Vieni siūlo j partijos pir
nors tai jau visiems žinoma iš
mininkus atstovą Dirksen ir
laikraščių. Be.t stinga konkre
siūlo
išstumti senatorius Van&*
čių nurodymų skyriams apie
denbergą, Taftą ir Wherry iš
atitinkamus persitvarkymus ry
vadovybės.
šyje su tautininkų srovės įsiNaujosios Anglijos jaunieji
.fungimu į Tarybos darbą.
Visa Amerikos spauda pas viai priešinasi. Dar nėra šimto sekretoriaus vietą uSima nebe
ThddWEm
Republikonai reikalauja stip
Atsišaukime skyriai ragina kelbė Lietuvos komunistų par metų, kaip Lietuvoje buvo pa Sniečkus, nebe Preikšas, kurie
rios pozityvios liberalios lini
mi ruoštis minėti Vasario 16- tijos generalinio sekretoriaus naikinta baudžiava, o nepri nors kįlme buvo lietuviai, bet
jos. Senieji vadai siūlo sušau
tą, kviečiant dalyvauti valdžios A. S. Trofimovo viešą nusi klausomoje Lietuvoje buvo pa jau tikras rusas Tsrofmiovas.
kti kitais metais "atgaivinimo
atstovus ir šio krašto politikos skundimą, kad nesiseka Lietu naikinti ir dvarai. Dabar ko
konferenciją"...
voje jvesti kolektyvinius ukius. munistai nori vėl atgaivinti
bei spaudos veikėjus.
' Trofimovas skundžiasi, kad dvarus, kur jie užima ponų 85 ESTAI TIKI LIKTI
ATSTOVŲ RUMŲ Educatio
Tautininkų pasitarimas "tautininkai ir buožės" — o vietą ir nori Lietuvos ukininČIA
tai reiškia: savarankiški Lie kus padaryti jų baudžiaunin
nal and Labor Subcommittee
Brooklyne ,
'
tuvos ūkininkai, kurie nuo pro kais.
pareikalavo ištirti komunistinės
Liuteronų Taryba apsiėmė
Gruodžio 12 dieną Brooklyne, seneliu laiku dirba savo žemę
veiklos apsireiškimus Mokyto
Trofimovas dar skundžiasi, rūpintis 85 estų likimu ir ąp-<
Tautininkų Klube, įvyko New — griežtai priešinasi kolekty
jų Unijos 555 skyriuje New
kad Lietuvoje platinami "pro gyvendinimu šiame krašte. Tie'
Yorko ir apylinkės tautininkų vinių ūkių jvedimui ir, sako,
Yorke. Drauge reikalauja iš
vokaciniai gandai" ir kad val estai dabar yra laikomi Ellis
veikėjų pasitarimas, kuriame net graso nužudyti tuos, kurie
tyrinėti tą patį ir tfti unijai gi
džios Įstaigose bei fabrikuose Island. Jie, neturėdami USAj
dalyvavo atstovai ir iš New prisidės prie kolektyvinių ūkių
miningoje United Public Wor
Įvažiavimo vizų, mažais laive-!
labai išsiplatino vagystės.
New Jersey bei Connecticut.
jvedimo.
kers of America organizacijoje.
Laikraščiai praneša, iš diplo liais atplaukė iš Švedijos, bijo-J
Buvo apsvarstyta visa eilė
Visai suprantama, kad lietu- matinių sluoksnių suži n o j ę. dami, kad iš ten nebūti; atiduo
•
klausimų, daugiausiai surištų
kad ir lenkijoje yra didelis pa ti į sovietų rankas*
MINKŠTOS ANGLIES pro
su tautininkų srovės atstovų
Penkiolika tų esfų atplaukė
sipriešinimas prieš tos naujos
dukcija,
jasirodo, jau žymiai
TRUMANAS
KARTO
BALFe veikimu. Priimta ati
baudžiavos Įvedimą. Vieną to rugpiučio 19 dieną. Vienai po
pralenkia pareikalavimus. To
tinkamų rekomendacijų,
JA: "RAUDONA
j kį straipsnĮ mes perspausdina rai iš tų jau čia gimė kūdikis.
dėl kasyklų vadovybės ir nesi
me šios dienos angliškame sky Kiti 69 atplaukė rugsėjo 20 d.
SILKĖ"
jaudina girdėdamos, kad John
Kainų nupiginimui reikalingas ir padidintas darbingumas
ALM ir bendras
Ligi šiol jie laikomi Ellis Is
riuje.
L.
Lewis rengiasi reikalauti su
New Yorke Federalis teismas
land. Dabar tikisi, kad prieš
ir
tai,
kad
Lietuvos
mažinti
angliakasių darbo die
tautininkų sroves seimas iškėlė kaltinimą prieš Alger , Jdomu
. ,
,. .
riausybė sutiko atšaukti kalti tone, bet nežinodama ką dary nas.
Kalėdas galės iš ten išeiti.
rt
s
en rallm
Hiss
už
kreivą
priesaiką.
komunistų
P»
"°
g
"
"
Jau anksčiau buvo nutarta
namus diplomatus, tik pareika ti su tuo karu, nutarė... atsi
1949 metų kovo 26-27 dieno prisiekė, kad būdamas aukštu
lavo, kad ir Rumunija atsiimtų klausti savo vyriausybių inASMENINĖS PAJAMOS šio
mis šaukti New Yorke Ameri State Departmento valdininku Š E Š I O S D I E N O S
du savo diplomatus iš pasiunti strukcijų.
je
šalyje dar padidėjo. Spalių
kos Lietuvių Misijos ir kitų nedavė niekam slaptų doku
nybės Washington©.
mėnesio
apskaičiavimai rodo,
tautininkų srovės organizacijų mentų, o W. Chambers, buvęs pasaulio politikoje
GRUODŽIO 14
kad
šio
krašto
gyventojų pajfseimą. Tos srovės organizaci žymus komunistas, pripažino,
Generolas McArthur sako,
Marshallo plano vykdytojas
l litiką Izraelio valstybės reika
—
mos pasieki' $215,600,000,000
jos New Yorke ir apylinkėse kad A. Hiss dokumentus jam GRUODŽIO 10
Japonijos padėtis
po komu- Hoffman sako, kad parama Ki
Vengrijos Smulkiųjų Savi le ir su sąlygomis pripažintų tąi^f^
1
buvo prašytos imtis sudaryti davė. Tie dokumentai dabar
i nnistų
1efn laimėjimų
lo i' m q i* i' mn Kinijoje
Lriv»i-lA^ gero- nijai butų ir toliau duodama, per metus.
valstybę.
ninkų
Partijoje
vėl
didelis
"vaatrasti.
to seimo rengimo komisiją.
Pereitais metais spalių mė
Taip pat jia reikalauja, kad į a i s " sil P n ėj<>- Sako, reikėsią jei net ir sugriutų Čiang-KaiKai laikraštininkai paklausė Ivmas". Turėjo pasitraukti penGruodžio 12 dieną įvykusia
nesį tie apskaičiavimai rodėJaponijoje
daugiau
kSriuomešeko
vyriausybė,
jeigu
tik
naume pasitarime tokia komisija Trumaną, ar jis dabar nebus ki ' ki ministerial ir pats ministe- butų greit sustabdytas karo nės, laivų ir lėktuvų.
ja Kinijos valdžia busianti... $200,000,000,000, o rugsėjo mė
reikalams nenaudojamų Vokie
išrinkta. Į ją įeina: Petras tokios nuomonės apie komunis ris pirmininkas Dinneys.
nesį — $215,600,000,000.
ne visiškai komunistiška!
tijos fabrikų naikinimas ir kad
Mačiulaitis, Juozas Sagys, Do tų šnipų bylą, tai jis tik nusi
•
Dar
vienas
karas
kilo
Pietų
j
Berlyne rusai galvoja prijun Ispanija, nors ir Franco valdo
mas Klinga, Vytautas Abrai- juokė ir pasakė mums ir iš
Amerikoje.
Nicaragua
kariuo
IJN-AMERICAN Activi ties
Naujas Berlyno valdžios gal
«
tis, A. S. Trečiokas, Juozas P. Lietuvos bylos gerai pažįsta gti prie miesto daugiau artimų ma, butų priimta į UN.
menė Įsiveržė į Costa Rica.
I va vakarinėje dalyje, Reuter, komisija buvo susikirtusi su
•
miestelių.
Tuo
budu
tikisi
su
Ginkus, Dr. M. J. Colney, Juo mus žodžius: "Mano nusistaty
j
siulo, kad butų panaikintos sie- Į teismu dėl surastų dokumentų,
UN konferencija priėmė nau-|
zas Tysliava, Pranė Lapienė ir mas nepasikeitė". Reiškia, šni daryti daugiau... balsų komu
GRUODŽIO 13
i nos tarp amerikiečių, anglų ir kurie buvo pavogti iš State De
ją Žmogaus Teisių Deklaraciją,
pų bylos kėlimas prezidentui nistų naudai.
Ona Valaitienė.
partmento su tikslu perduoti
•
kuri buvo ruošiama trejus rne -j Paskutinis UN konferencijos ; prancūzų zonų Berlyne
Svečiams priimti šeimininkes vis tebėra "raudona silkė"...
1
nu
,
išsiskirstan*
i
"'
i
'
rusų
šnipams. Komisija norė
t
tus.
Sovietinis
blokas,
Saudi
i
_tarimas
prieš
išsiskirstant
iki
Bevinas, Anglijos užsi e n i ų
išrinktos Ieva Baltuvienė ir
i balandžio pirmos buvo — rejo
pati
tą bylą vesti, o teismas
Transjordanijos parlamentas
reikalų ministeris, sako, kad Arabija ir Pietų Afrikos Uni
Ieva Trečiokienė.
pareikalavo
jam perduoti.
GRIAUS
PEIPINGĄ
komendacija
visoms
valstybėmsvieningai
patvirtino
arabiškos
rusai labai užbėgo už akių Ber ja tino balsavimo susilaikė.
Seimą kvies ALM, LVS ir
1
pripažinti
Korėjos
vyriausybę.
Palestinos
uniją
su
TransjordaDabar
susitarė,
kad filmos,
Kinijoje komunistai jau vi lyno klausimo išsprendimui. Ji.
ALTC Reorganizacijos KomisiUSA,
Kanados
ir
vadovauj
Seoule
vienintele
teisėta
Korė-;
įj
karaliaus
Abdulah
vadovykuriose
yra
nufotografuoti
do
n a
kovo 27 dienai, o kovo 26 sai prisiartino prie Peipingo taip pat kritikuoja USA svyra
Ja
. miesto sienų, šiaurinės Kinijos vimą dėl vokiečių nuginklavi jančių Vakarų Europos valsty-!'' os vy" aus ybe. Už tą balsavo | bėje, nežiūrėdamas, kad kiti kumentai, bus komisijos žinio
dieną Įvyks atskiras ALM sei48 valstybių delegacijas prieš arabų kraštai tam nepritaria. je, bet FBI galės tas filmas pa
( bių atstovai susirinko Washing. mas planuojamam persitvarky armijos vadas Įsakė griauti na mo.
šešias.
•
•
I
tikrinti ir teismas taip pat ga
mus ir iš jų sudaryti užtvaras,
tone tęsti derybų dėl šiaurės
mui formaliai apsvarstyti.
Sovietų
reikalavimas
panai
Graikijos vyriausybės kariuo les matyti, jei reikės.
Vengrijoj teismas n u t ei s C Atlanto saugumo sutarties.
kad apsigintų nuo komunistų
kinti Korėjos reikalų komisiją menė atsiėmė iš sukilėlių Kar•
puolimo. Jei komunistai Įsi mirti vienos amerikiečių alie
BALFo direktorių
ne tik buvo atmestas, bet ir dicf.
veržtų į miestą, gynėjai žada jaus kompanijos direktorių. Ki GRUODŽIO 12
PREZIDENTO elektorių ko
klausimas
33 balsais prieš 15 UN kon Ukraina iš tos komisijos paša
palikti miestą "sulygintą su že tus du nuteisė kalėj iman.
legijoje iš visų 48 valstijų skai
©RUODŽIO 15
ferencija patvirtino rezoliuciją, linta.
Dėl BALFo direktorių ne pi me".
čiuojama 303 balsai už Trumą,
GRUODŽIO 11
kuri numato įsteigti trijų vals
State Departmentas pareiškė. ną, 189 už Dewey ir 39 UŽ
liečių klausimo dar keliama kai
Arabų taryba, kuri paskelbė j k a( j Hoffmano nuomonė apie Thurmond. Balsuotojų skaičius
Visoje Kinijoje, kurią dar
patariamąją komisiją Pa
kurių abejojimų. Atitinkamų
Kovos prieš Taft-Hart kontroliuoja č i a n g Kai-šeko tybių
"šventąjį karą" Palestinoje, pa Kinijos rėmimą ir tada, jeigu už Trumaną ir už Dewey buvo
lestinos reikalams.
.srovių vadovaujantiems asme
valdžia, įvestas karo stovis.
ley įstatymą
žydų nužudyto grafo Berna- smerkė Transjordanijos kara Čiang Kai-šeko valdžia pasikei toli ne tiek daug skirtingas,
nims apie pakeitimo reikalą
Nankinge
prasidėjo
beveik
vi
dotte
ir UN Palestinos padali liaus Abdulah planus pasidary stų, esanti tik jo asmeniška kaip elektorių. Ne veltui sa
pranešė tik BALFo pirminin
CIO, AFL ir didžiųjų gele
kas. Iš to pranešimo esą nema žinkelininkų unijų vadai siūlo sų namų kratos. Ieškę komu nimo plano rekomendacijos, ku ti ir arabiškosios Palestinos ka nuomonė.
koma, kad Amerikoj elektorių
rioms žydai priešinosi, i| rezo ralium.
tyti, ar tuo reikalu yra pareiš sudaryti akcijos komitetus ir nistų agentų...
sistema prezidento rinkimuose
•
Yra ženklų, kad kai kurios
liucijos išbrauktos.
Šiaurės Kinijoje komunistai tik klaidina žmones ir tie elekkusi savo nusistatymą visa BA veikti bendrai už Taft-Hartley
arabų valstybės nori buti su- izoliavo Peipingą.
•
Nankinge
Prezidentas T r u m anas "su
LFo valdyba.
Įstatymo panaikinimą, kai tik
iai visai nereikalingi, nes
Be to, pirmininko laiške bu susirinks 81-sis kongresas. Tas simpatija" išklausė čiang KaiEgipto karalius Farukas in kalbamesnės su žydų valstybe. pasklido gandai apie greit jvyk.- j ^-mories ir patys žino, už katrą
vo minėta, kad dėl buvimo BA pasiūlymas iškeltas Industrijos Šeko žmonos prašymus pagel formavo visų arabų valstybių Arabų ir žydų kariniai vadai siančią taiką, tai y*»;«. apie į kandidatą jie balsuoja,
bėti Kinijos vyriausybei, ku galvas, kad suliejimas arabiš atidarė kelią į Betliejų kalėdi pasidavimą.
LFo direktorių tarpe dviejų ne Organizacijų Kongrese.
Į
m
niams
piligrimams.
riuos
ji
išdėstė
būdama
pakvie
piliečių, visas BALFo veikimas
kos
Palestinos
dalies
su
TransTame pačiame kongrese pa
PREZIDENTAS Trum anas
jordanija, Transjordanijos ka
Dėl Costa Rica ir N igaraguos
turėjęs sustoti: net siuntų į siūlė remti Trumano "New sta pas prezidentą arbatos.
parėmė
labai didelius atlygini
•
Europą esą nebegalima išsiųs New Deal".
raliaus Abdulah valdžioje, "ne
Berlyne plačiai kalba, kad Į "karo" Amerikos Valstybių Tamų
pakėlimus
aukštiesiems val
Sutartyje su Korėjos vyriau atitinka palestiniečių tautos va rusai mano iki balandžio mėne-iryba nutarė, kad turi susirinti. Tačiau BALFo centras ofi
džios
pareigūnams.
Jis siūlo
sybe numatyta Amerikos para lios".
cialiai pranešė spaudai, kad šio
sio įsteigti savo pusėje visos kti Amerikos Respublikų užsie
gIS DIRVOS NUMERIS
net
daugiau,
negu
abiejų
parti
•
mis dienomis yra išsiųsta į Eu- yra tik prieškalėdinis. Jis ma Korėjai $300,000,000 pei
nių reikalų ministerial ir sprę
Vokietijos" valdžią...
jų
atstovai
Kongrese.
Kabine
*ropą lietuviams tremtiniams. yra trijų dalių, 18 puslapių: artimiausius trejus metus. Su Pasirašyta sutartis, pagal ku
sti, ką reikia daryti.
to nariams siūlo pakelti atlygi
•
367 maišai ir 50 dėžių drabu Kitą savaitę išeis Kalėdinis tartį pasirašė vakar Seoule, rią Newfoundland© sala tampa
Indijos Kongresininkų parti
žių ir batų. Siuntos svoris nu numeris. Atsiuntusieji savo Korėjos sostinėje.
Marshallo plano administra nimą iki $25,000 per metllS vie
Kanados provincija. Ta sutar jos darbo komitetas pasiūlė,
•
.
rodytas per 46,000. svarų, o kalėdinius sveikinimus pa
tis dar turės buti patvirtinta kad Indija atsikratytų nuo sa cija uždraudė Anglijai, Belgi toj dabartinių $15,000.
Buvęs prezidentas H o o v er,
Izraelio valdžios atstovas pra Britų parlamento.
vertė beveik $41,006. Taigi jo skelbti, ras juos kitos savai
vo padėties, kaip Britų Domi jai ir Olandijai parduoti atgal
•
nešė iš Tel-Avivo, laikinosios
kio sustabdymo, matomai, nėra
į Ameriką atmatas to metalo, pritardamas, kad aukštiesiems
nija, ir taptų respublika.
tės DIRVOJE.
•
Iš tautininkų srovės pusės,
žydų valstybės sostinės, kad
kurį tie kraštai gauna iš Ame valdininkams reikia pakelti al
Rumunijos valdžia pareikala
je,
kaip
ir
BALFo
centras,
o
Egipto kariuomenė pradėjo di vo ^atšaukti du USA ir du An
vietoje pasitraukiančio V. RasCosta Rica paskelbė mobili rikos Marshallo planą vykdant. gas, neužmiršta ir paties prezi
•
dento su vice prezidentu. Jis
tenio, kandidatu į BALFo di tai yra didelis patogumas ak delę ataką Nirin srityje, bet ta glijos diplomatus iš Bukarešto. zaciją priešintis prieš užpuoli
tyviai
dalyvauti
BALFo
dar
rektorius siūlomas į. P. Gin buose. Be to, kaip žinoma, J. ataka buvusi 'atmuštą.
Palestinos arabai, priešingai siūlo, kad jiems butų ir algos
Sako, kad jie... rengė sąmok mą iš Nicagaruos pusės. Ame
•
kus, Brooklyn, N. Y. Pasiūly P. Ginkus yra vienas iš dau
slą nuvesti Rumunijos valdžiai rikos Valstybių Taryba, vei Arabų Lygos nuomonei, sako, pakeltos ir kitoms išlaidoms
Winston Churchill reikalauja,
mas sveikintinas, hes J. P. Gin- giausiai pasižymėjusių veikėjų
Washingtone šitą kaltinimą j kianti Rio de Janeiro sutarties kad jie visi iki vieno nori tini- daryti hutų duoto daugiau lftit*
- kus gyvena toje pačioje gatvė- tremtinių šelpimo reikaluose.
kad Anglija pakeistų savo po- laiko juokingu, bet USA v y~ ! pagrindais, susirinko Washing-į
Transjordanija. v
vSs.

ŠIOJE ŠALYJE

RUSAI VIEŠAI SKUNDŽIASI, KAD NE
GALI SUVALDYTI LIETUVIU
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Detręit, Mich., Naujienos

YOUNGSTOWN

GERAŠIRDŽIŲ YRA

Clevelando priemiesčio ' Men?
MIRĖ AGOTA SUBON1ENĖ
tor gyventojai surinko ir pa
Gruodžio 5 d. mirė Agota Subonienė (Dabušinskaitė), apie siuntė suomių šelpimo fondui
65 metų amžiaus, Martino Su- į New Yorką 17 tonų maisto ir
bonio žmona. Velionė gražiai rubų, $35,000 vertės.
Mentor miestelis taip sakarjlt
palaidota gruodžio 9 d.paėmė
aprūpinti Suomijos mie
Iš Lietuvos velionė kilusi iš
stelio Suolahti gyventojus.
Bublelių vai., 'šakių ąpsk. Pali
ko vyrą, Martyną, du sunus ir
dukterį.
(Pastaba: , Pereitame DIR
VOS numeryje' buvo klaidingai
pasakyta, kad mirė Martynas
Subonis. Už tokią nemalonią
klaidą musų gero ^ pi ieteliaus į ^ -,į
pasų ir vidurių išputiM. Subonio atsiprašome. TaSi mc) paeinančio nuo užkietėjimo? Ar
ivyko per netiksliai suteiktą Ar jaučiat tą "pilnumą" _ kur sugai
^
.
dina jusn apetitu? Taigi jųs priva
žinią apie mirtį velionės gimi lot daryti tą ką darė daugelis tuksnių, gyvenančių Clevelande, ku stančhi pasekmingai nuo 1887 metų
—-naudokit laiko išbandytą patikimą
rie, matomai susijaudinę gauta skilvinį-toniką vidurių - liuosa v i m o
•
'
žinia apie mirtį, skubėdami Į vaistą
laidotuves, netiksliai dalyką nu
pasakojo.—Red.)

Sinkus. Nutarta kiekvieno Vy
NAUJAS LVS SKYRIAUS
maisto tyrinėjimų ir rūšiavimų
čių susirinkimo dalį vesti lie
PIRMININKAS
laboratorijos.
tuvių kalba.
LVS
6-tas
skyrius
atlaikė
H. J. Heinz II, kompanijos
savo
paskutinį
1948
m.
susi
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
Al SU REUMATIZMU
prezidentas, skelbia, kad toks
rinkimą gruod. 12 d., kuriame REKOLEKCIJOS
KLUBAS PAGERBĖ
ORGANIZACIJA
apsisprendimas plėsti savo išRekolekcijos šv. Jurgio pa
išrinko kitiems metams tokią
IEVĄ TREČIOKIENĘ
Pittsburghe tapo jstei g t a s dirbystes Pittsburghe yra pa
rapijoje prasidės vieną dieną
skyriaus
valdybą:
Nacionalės kovai su reumatiz reiškimas šiam miestui pasiti
Gruodžio 8-tą Lietuvių De
Pirm. — Augustas Rinkunas anksčiau, kaip minėta pereitą
mu organizacijos. Reumatiz kėjimo ir tikėjimo į jo ateiti. mokratų Klubas laikė savo mė
Vice pirm. — Helen Rauby savaitę. Prasidės pirmadieni,
mas, viena iš senų ligų, ir la
nesinį susirinkimą šv. Jurgio
gruodžio 22 d., 6:30 vąl. v. Re
Užr. sekr. J. Kripas,
biausia apleista, sulaukė ir sau ČIA GAMINAMA APIE
Dr-jos salėje, Nevvarke, kuria
kolekcijas
ves Tėvas Marijonas
Fin. sekr. J. Tamošiūnas,
priešo. Prie šio darbo prisidė 6500 PRODUKTŲ
me buvo tik svarbesni reikalai
Mykolas Urbanavičius.
.Ižd. Ambr. Kižis.
jo eilė daktarų ir šiaip suin Šiomis dienomis išleista kny apsvarstyti.
teresuotu žmonių.
Skyriui per keletą metų pir A. A. ROSE BUBNIS
gele, kuri nušviečia, kad Pitts- Susirinkimas buvo trumpas,
mininkavęs
J. Gužauskas, tas
burgho industrialiniame distrik- nes diduma narių sužinojo, kad
Gruodžio 5 d. mirė Rose Bubpačias
pareigas
einąs ir SLA nis, 57 m. amžiaus, nuo 11821
MMM PASKYRĖ $15,000,000 te išdirbama produktų, nuo tai yra Ievos Trečiokienės gim
stiklinių akių iki milžinų tur tadienis. Jau iš anksto Sveti-* 200 kuopoje, yra išėjęs į biznį. Whithorn ave., palaidota gruo
SAVO {MONĖS DIDINIMUI
Aug. Rinkunas, naujasis pir džio 8 d.
rjv.
H. J. Heinz Co., garsi šalyje binų ir kitų didžiųjų, mašinų, kienė, Demskienė ir Laukžemienė buvo pasiruošusios ir kai mininkas ir buvęs lig šiol sky
konservuoto maisto įmonė, pa apie 6500.
Pittsburgho industrialin§ sri tik susirinkimas pasibaigė, tuo riaus • iždininkas, irgi darbuoja
skyrė $15 milijonų savo patal
tis
apima keturias apskritis — jau ant stalo pasirodė didelis si SLA 352 kuopoje.
pų plėtimui ir naujiems įrengi
Allegheny,
Beaver, Washing gimtadienio tortas, "Happy
mams 1949 metų bėgyje.
Birthday to Eva"* Stalai buvo VASARIO 16
ton
ir
Westmoreland.
Bus išstatyta keturi nauji
SLA SUSIRINKIMAS
šis gero skonio preparatas moksliš
MISSOURI upė, kuri teka per kai sutaisytas iš pačios Gamtos me
Ta
knygelė
naudinga
tuo,
į
papuošti, pilni skanių valgių ir MINĖJIMAS
pastatai ir padaryta žymus pa
Gruodžio 5 d. J. Sakalo įs
diciniškų žaknų, žievių ir botanikagerinimai ir pakeitimai dabar kad ir vietiniai joje gali rasti j gėrimų, tad susirinkimo- daly- ' Jau kelinti mėtai Detroito taigos patalpose įvyko SLA 105 i keletą vidurvakarinių žemdir- !ų.
Jis suteikia greitą paliuosavimą
kasdien
nuneLietuvių Organizacijų Ceritras kuopos susirinkimas. Apsvars-' bystės valstijų,
pažyme.įimus produktų ir kur viai skaniai pasivaišino.
nuo užkietėjimo ir nuo jo paeinan
tinėse jų patalpose.
. . .
,
S o r ) o 8 m i l i j o n u s t o n ų d e i l i n - čių symptomų. Gaukit bonką šian
Pirmininkas Pr. šreibakaus- surengia Vasario 16 minėjimą, cius organizacijos
Greta kitų pagerinimų, bus juos galima gauti.
reikalus, bu- j 841 "
.
dien ir. įsitikinkit Triner's veikmin
go
juodžemio.
kurio
pelnas
paprastai
skiria
kas
pradėjo
vakaro
programą
įrengtos naujos moderni š k o s
gu patys sau. (Pastaba: jei negalit
vo nutarta paaukoti BALFui—'
gauti Triner's savo armas Amerikos Lietuvių Tary tremtiniams šelpti — 10 dole
ir
klubo
vardu
pasveikino
bei
REIKALAUJA STATYTI
• timoje vaistinėje, taigi
padėkojo Trečiokienei už jos bai. LVS 6 skyrius išrinko sa rių iš kuopos iždo. Prie tos au
pasiuskit $1.50, kartu
DAUGIAU NAMŲ
ra
vo atstovu į D. L. O. Centrą kos dar 10 dolerių pridėjo J. A.
BU vardu ir adresu juD-ivid^
^
pasidarbavimą
sekreto
Sveikata — Žmogaus
Pittsburgho mayoras
' 'sų vaistinės, j: Joseph
riaujant Lietuvių Demokratų Aug. Rinkuną.
Urbonas, tai susidarė $20.
:
, jTriner Corp-., 4053 W.
L.
Lawrence padarė prezidentui
Didžiausias Turtas
Klube.
Filmore, C h i cago,' ir
Iš kuopos iždo dar nutarta
4
Trumanui pareiškimą, kad ne
jusų didelė 18 oz. bonŠio klubo vardas yra labai $15 SIUNTINIAMS
Palangos Trejos Devynerios
aukoti
vietinei
institucijai
—ka Triner's bus jums
užmirštų ką žadėjo rinkimų
L
i
e
t
u
v
i
i
Tai augalinis sutaisynias; suside
gerai žinomas Newarko mieste.
LVS 6 skyrius paskyrė iš sa Barney Community Centre —\
pasiųsta tuojau, apmo
da grynai iš šaknelių, lapų. žiedų, metu — išreikalauti Kongresą j
kėtu paštu.)
Namų Maliavotojas
sėklų ir žolių. Veikia į' kuno orga s k i r t i f e d e r a l i ų p i n i g ų s t a t v -i Susirinkimai laikomi kiekvieną vo iždo $15 sušelpti tremti 5 dolerius.
i
_^T_ ....
•—t—r—: 1—•
nus taip, kad pavartojus ją tūlų lai
mėnesį, narių turi arti 403. niams Europoje maistu, iš ku
Popieriuotojas
ką žmojrus gauna naujos energijos mui šalyje gyvenamų namų,
Ieva Trečiokienė sekretoriauja rių gauta prašymų laiškais.
IŠSIRAŠĖ DIRVĄ
ir jėgų. Kiekvienas kas tik nori bū su pigia nuoma butais.
tame klube jau 8 metus ir per
ti visada sveikas, turėtų vartoti šių
Vėl nauja DIRVOS skaityto . Apkainavimas ar patari
Pittsburghui tokių butų rei
TREJANKĄ, nes tai geriausis vais
mas reikale jusi] namo
,tą laiką yra apleidus tik du su UŽGAVĖNĖS PAS
ja atsirado Daytone. Tai Elena
tas nuo dispepsijos, vidurių užkietė kia 7,000 šeimoms, kurios ne
pagražini r.io suteikiama
sirinkimus dėl svarbių priežas- M. SMAILIENĘ
jimo, nerviškumo, stokos apetito,
Dargon (Stulgaitytė). Ji su sa
nemokamai.
didžiuojasi tuširdies supvkinio, išpūtimo, pilvo su pajėgia privatinius butus ™oM. Smailienė užkvietė LVS vo vyru yra dalininkai puikios
gedimo, reumatizmo, neuralgijos, motis dėl jų brangumo ir tru-; J"
rėdamaS tokią ištikimą sekre- į skyriaus narius praleisti užga- užeigos, kuri vadinasi "Kau
gerklės skaudėjimo, krupo, karščia
495 East 123rd St.
vimo, blogo upo, bendro nusilpimo, kumo.
i
vėnių
vakarą
jos
rezidencijoje
nas", 519 Valley St., Daytone^
Telefonas: POtomac 6899
inkstų ir kepenų ligos. Kaina $1 su
Tie 7060 butų turi buti baig- tor£
Ji kiek laiko tarnavo Newark 14940 Lindsay ave.
prisiuntimu. Visuomet gaunama iš ti išstatyti iki 1953 metų, sa
Elenutė yra Amerikoje gi-1
FLORAL HERB CO.
City Hall, City Clerk's Office,
Yra rengiamasi, ka&i vėliau, musi, bet iš savo mamytės iš
ko Lawrence.
perėjo į Federalės val parengti LVS skyriaus kokį moko ne tik gerai kalbėti, o ir
Indi jonų A r bat žole
r p ; vėliau
Mayoras toliau primena pre
Stebėtinai gelbsti nuo prasite vi
džios tarnybą. Ji yra ne tik žymesnį vakarą ar koncertą, skaityti lietuviškai.
j
durių virškinimo, užkietėjimo, vidu zidentui, kad butų palaikoma
pasidarbavusi Demokratų Klu iš kurio, jei butų gauta pelno,
rių kataro, kepenų sustingimo, taiso
federalė
nuomų
kontrolė
toliau,
j
nešvarų kraują, odos ligas, inkstų
bui, bet ir bendrai visuose lie nutarta dalį skirti BALFui.
GERAI GIRDI CHICAGĄ
iki gyvenamų namų trukumas;
negalavimu ir moterų bėdas.
Kada jusų namai arba ratuviškuose reikaluose kiekvie
Kaip pagaminti: Pusėn kvortos
Daytone gerai galima girdė-1 k a ^f t į^ a "sūnlikintr^rba
verdančio vandens idėk pust* puodu- j paslllUO.
nam pagelbsti.
LVS
NARIŲ
MOKESČIUS
ti J. Budriko radijo programaįgadinti ugnies, kreipkitės j
ko arbatžolių, dėk medaus ar cuk
įOUNOj*
Po pirmininko kalbos sekė
už 1949 metus sumokėjo: iš Chicagos, kuri perduodama' p. j. KERŠIS, del apkainaviraus. ,
*•
NORI
DIDESNIO
BEDARBĖS
Kaip yfcrtoti: Pradėk gerti nuo ma"
visa eilė sveikinimų ir buvo Mrs. Heleny Baub.v, Mrs. A. iš WCFL radijo stoties (1000! mo, ko visada reikalauja ap
žo stikliuko iki kavos puoduko, kasj ATLYGINIMO
įteikta
graži dovana nuo klubo Mase, Mrs. M. Smailienė, Aug. kc). Malonu pasiklausvti lie- draudos kompanijos pirm ne* t ,
rytas prieš valgr ir *j«kkfire ^einant
vi ^ nn'n^rnlifia
« :Fii H
Gub. Duff ruošiasi pasiūlyti 'narių, ir daug dovanų nuo pri-j Rinkunas, Ambr. Kižis, J. Kriii pu išmoka už
nuostolius. '
gulti, du kartu į dieną.
tuviškos muzikos ir dainų.
Perkant žolių mišinį, visados pra Pennsylvanijos legislaturai, kai į čiu draugių.
Galop kalbėjo i pas, viso $ 1 2 . J . K.
va
šykit Floral Herbs, gausit geriausių.
P. J. KERŠIS
J. A. U.
ji pradės posėdžiauti sausio m.j Ieva Trečiokienė, d ė k o d a m a
Kaina dėžutei $1.00;
S09-12
Society
for Savings Bid.
Pastaba: Su orderiu siųskit ir pi pradžioje, kad butų įvesta di- j klubo nariams už tokį didelį j FUTBOLO ŽVAIGŽDĖ
RŪPESTINGAS
VEIKĖJAS
Telef.':
MAin
1773.
nigus, kitaip orderis nepildomas.
dėsni darbininkams bedarbės 1 siurprizą, už dovaną ir už visą j LIETUVIS
Reikalaujam agentų pardavinėti
—
Kas seka Day tono lietuvių
m ilsų arhalą.
atlyginimai ir atlyginimai už g r a ž l l parengimą.
.Į V i n c a s Banonis. A m e r i k o s gyvenimą, tas gali pastebėti,
FLORAL HERB CO.
darbe įgytas ligas, kurios iš
Vakaras baigėsi labai gražioj Lietuvių Balso radijo klubo na-!k flr i visur labai veikliai daly
BOX 30f>
-- CLINTON, IND.
meta darbininkus iŠ darbo ant nuotaikoj. Visi linkėjo Trečio- rys,
— Chicago Cardinals
^
i futbo^ .i i
vauja ir pinigais visuomeniš
visados.
kienei sulaukti daug gražių io komandoje pereitą sekma
kus
darbus paremia bene daž
Dabar paleistam iš darbo at gimtadienių.
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga
dienį pasižymėjo dėl divizijos niausiai J. A. Urbonas.
lyginimai mokami nuo $8 iki
Gruodžio 9 d., tai yra ryto č a m p i j o n a t o p r i e š C h i c a g o
Koks jis yra rūpestingas, tą
6824 SUPERIOR AVE.
$20 savaitėje per 24 savaites, jaus vakarą, įvyko Newarko
S E E
Bears. štai ką apie tai rašė patiria DIRVOS administracija, 1
o už susirgimą, paeinantį nuo Lietuvių Moterų Klubo susirin(Šalia Dirvos Redakcijos)
Detroito dienraštis Free Press:
darbo, po $20 savaitėje; už vi- kj m as, kuriam Ieva Trečiokie- "Johnify Lujack tried a pass matydama, kad jis kas savaitė,1
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mu&
vis suranda vieną-kitą naują
siską žmogaus sužalojimą arba nė jau 10 metų pirmininkauja.
from įis own 35 and Vince Ba skaitytoją, surenga prenumera-l
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
mirtį darbe aukščiausias atly Po susirinkimo ir čia klubietės
nonis, great University of Det tos mokestį iš senų skaitytojų,'
ginimas yra $10,000.
in our New
pagerbė savo pirmininkę vaiše- roit, All American center, step
pats užsisako ir išnešioja DIR- ^IIIIIIISllllS!Ein£Hili:ililillIliIEIii:BiS3tSlllII3SSSHli;cU;i3i]ijl.liH!SSi£5!l!iS^!liniKHIf«l.
mis ir dovana.
ped up to intercept it on the VOS kalendorius, ' neimdamas =
1
Beautiful
5
r
A
r 4
REIKALAUJA MOKYTOJOMS
Newarko lietuviai labai įver- 41. Vince, a lumbering giant,
už
tai
jokio
atlyginimo.
Nors
į
E
JfcWELER
I
tina
4LGŲ PAKĖLIMO
Trečiokienės pasidarbavi- ran to the Bear 19, and that
FLORAL SHOPPE
Davtono kolonija nėra labai di- j S
lodėl
ji
ir
susili
was the key play. .. ."
CIO vadai reikalauja. ka,i "V
"' k f
Persikėlė į' naują didesnę ir gražesnę krautuvę
delė, bet jis iš jos gyvenimo S
for your
a
Rezultatas: Cardinals laimė dažnai suranda ką pranešti
butų sutvarkyta teikimas vai- ^ar es"
-vws*
jo 24—21. Ateinantį sekma skaitytojams.
stijos paramos mokykloms irt
•
7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre
pakelta mokytojoms algos, no- p a • TliiSNDC
kArs dienį loš prieš Philadelphia
Dėkojame ir statome jį pa- 5
rint gauti mokyklose atitinka-1 "AL I IAAvJKE
MO. Eagles dėl National Professio vyzdžiu daugeliui kitų koloni- 5 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantu, Žiedų, Laik- jjj
rodelių ir visokių gra/daiktiu, už nupigintą kainą.
=
DIRVOS red. ir adm. _
mą mokytojų patarnavimą.
i lvs 4-to SKYRIAUS NARIŲ nal Football League fiempijona- jų;
You will love our im
to.
MOKESČIAI
ported figurines . . .
FEDERALĖ VALDŽIA
Lapkričio 30 d. LVS 4-to RADIJO CHORAS
Hand wrought Decor
r-* x n ^ 1 ^ 1
ELOISE, MICH.
TYRINĖJA
skyriaus
susirinkime užsimo
ative Brassware . . .
Choro repeticija nebus laiko
Donorą,
Pa.
—
Dujų
nuodų
kėjo
nario
mokestis
šie:
and the most irresistDĖKOJA Už DIRVĄ
609*12 Society for Savings BIdg—Cleveland, Ohio
nelaimę, ištikusią šiame mies Juozas Kriaučeliunas
2.( 0 ma ateinančią savaitę, gruodžio
able Lamps in Copper,
22.
Repeticijos
vėl
prasidės
Eiofee, Mich., Neturtėlių na
OFISO TELEFONAS: MAin 1773,
telyje
prieš
keletą
savaičių,
ku
Juozas
šakalis
2X0
Brass and Pottery!
mų gyventojai lietuviai sveiki
rioje-mirė 20 žmonių, tyrinėja
Juozas šakalis taipgi aukojo gruodžio 29. Malonu pranešti
Norėdami pipiai pirkti namus mieste arba priemic-soiuoce, kreip
ir U. S. Viešos Sveikatos in $3.00 angliškai knygai "Lietu — Elinore Slivinskas, sopra na DIRVOS redakciją ir admi-j = kitės j mane, gausia pig ia kaina.' Taipgi gausit patarnavimą į vainas, prisįįsĮ# prie Radijo cho nistraciją, linkėdami lipksmų £ riuose apdraudos-insurance rclkalliosė.
i
spektoriai. Atvyko 7 asmenų va Tironų Pančiuose".
Kalėdų ir laimingų Naujų Me S
ro.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildyinąs i
komisija/ kuri čia apsibus il
Jonas Lietuvnikas,
i
tų, ir nuoširdžiai dėkoja už 2 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
gesnj laiką ir praves smulkų
LVS 4 sk. sek*. KALĖDŲ PROGRAMA
Kinsman at Lee
DIRVOS
siuntinėjimą
jiems
ne
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mokslišką tyrimą visų aplinky
I.O 5.100
Šį šeštadienį, gruodžio 18 d., mokamai. Tikisi, kad tų na
bių, kuriose tie žmonės mirė
OHIO valstijos pieno skiniu per Amerikos Lietuvių Balso mų neturtingi lietuviai seneliai
ir kiti keliasdešimts apsirgo.
Convenient off street parkin#
kai susirupino pieno kainos kri proframą, "Baltic Melo dies", galės kas savaitę pasidžiaugti j j
in the rear
Tyrimų pasekmes federalė ko
timu ir reikalauja Ohio Agri 9—9:30 v. v., per radijo stotį DIRVA ir 1949 metais.
misija tiksi paskelbti tiktai po
kultūros departmentą pagelbėti WJLB, bus girdimas šv. Jur
Anupras Umbras.
metu laiko.
nustatyti iki kokio laipsnio pie gio parapijos choras, vadovau
nas gali buti piginamas, kitaip jamas kompozitoriaus kun. J.
ūkininkai turės panešti nuosto čižausko. Giedos lietuvi š k a s PASVEIKO IR VĖL SKAITYS
Vyrams, Vaikinams ir Berniukams
Geriausias
Žurnalas
lius, kaip sako pieno ūkininkų Kalėdų giesmes.
Ilgametis DIRVOS skaityto
Devejamos reikmenys, gurios pradžiugins
atstovai.
jas Wm. Paskunas, WesternŪkininkai nori gauti nors NAUJA VYČIŲ VALDYBA
port, Md., savo laiku turėjo at
kiekvieną jas gavusį!
Detroito
Lietuvių
Vyčių
102
po
$5.25
už
100
svarų
pieno.
sisakyti
nuo
DIRVOS
dėl
akių
Paveiksluotas
o2-jy puslapių
• DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu.
Pieno kainos nukrito lapkri skyrius išrinko tokią valdybą apvilkimo.
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta.
čia Iškeisime Jusų Stamp Books,
ateinantiems metams: pirm. —
čio 16 ir vėl gruodžio 1 d.
Bet laimingai pasiseku kad
Insteigtos Gegužio 15, 1938.
P'rank Peterson; vice pirm.
Jiga tapo prašalinta ir Pasku
URUGVAJUS sulaikė ' eks Anne Mae Uznis; užr. rašt. •— nas dabar vėl visiems .metams
f
LIETUVIŲ lįAUJIENOS
portą gyvulių riebalų į kitas Ann Ambrose; fin. rašt. — He užsisakė DIRVĄ.
332 N. (th Street
I'J-iladi-lj.liia 6, Pa.
^alis, kad namie žmonės turėtų len Smoelak; ižd. — Joseph
Sveikiname pagijusf ir džiau
7010 Superior Avenue
Bender; maršalka — George giamės skaitytojo ištikimybe!
OE«K*3t3tSSSOl*S5»«3*sC:?$ iš ko gamintis pigų muilą.
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FjEMOKR ATIJA, plutokratija, autokratija... Tai vis
^ pavadinimai, apibudinantieji įvairias valdžios siste
mas.
Bet kiekviena valdymo sistema dažniausiai vis ser
ga ta pačia liga, kurios vardas... biurokratija.
Kadaise sakydavo, kad caro valdomoji Rusija yra
biurokratijos čempijonas. Sako, valdininkai sėdėdami
tame pačiame kambaryje, tik prie atskirų stalų, tarp sa
vęs* susirašinėdavo raštais...
Nenuostabu, kad Leninui ir Stalinui užėmus carų
sostą, paveldėjimo keliu perėjo jiems ir biurokratija.
Dabar sovietiškoje valdymo tvarkoje biurokratija yra
pasiekusi niekur pasaulyje dar neregėto įsigalėjimo. Tai
yra antra tos tvarkos baidyklė po teroro.
|(entė mm neprotingo biurokratiškumo kartais ir Lie
tuvoje, kentė ir kituose kraštuose, kenčia ir Ameri
koje. ..
Pasirodo, kad ir tremtinių imigracijos įstatymo vyk
dymas daugiausiai užkliuva už tos pačios bėdos.
BALFo centras praneša, kad gruodžio 10 dieną su
Imigracijos Komisijos nariais tarėsi 10 interesuotų or
ganizacijų atstovų, kurių tarpe dalyvavo ir BALFo piriininkas. Tame pasitarime komisionieriai prisipažino,
ad jų padėjėjai taip komplikuotai sutvarkė imigracijos
formalumus, kad komisijos žinioje esamas personalas
paskendo tuose formalumuose ir nespėja ju atlikti. Vi
sų formalumų viršūnėje kiekvieno tremtinio atvykimas
turi buti patvirtintas komisijos įgaliotinio Frankfurte.
Tas įgaliotinis yra tik vienas...

f

paskaičiuokime, kas iŠ tt> išeina. Jei, sako, jau atvyko
išviso 2,000 įvairių tautybių tremtinių, tai liko dar
203,000, kuriuos įstatymas leidžia priimti. Liko tik pus
1
antrų metų.
Jei komisijos įgaliotinis Squadrilli dirbtų po šešias
dienas per savaitę ir kasdien po 8 valandas, nesusirgdamas, neimdamas atostogų ir šiaip niekur nesugaišdamas,
tai jis turėtų kas valandą pasiražyti maž daug 55 bylas.
Kitaip sakant, vienai bylai išeina apie vieną minutę lai
v
ko!.
*
Jeigu taipį tai arba tas jo "tvirtinimas" yra tik tuš
čias pasirašinėjimas, neturįs jokios reikšmės, arba...
kaip komisijonieriai teisingai ir prisipažino, ligi 1950
Inetii liepos mėnesio Į Ameriką atvažiuos tik... 10%
numatyto tremtinių skaičiaus.
Organizacijų atstovams išdėsčius tokias perspekty
vas, Komisijos pirmininkas susirupino ir lėktvu išskrido
| Europą. Bet ar jis bus pajėgus padaryti tinkamą ope
raciją, kad iš tremtinių imigracijos tvarkymo butų iki
Šaknų išpiautas biurokratijos vėžys?
*

Ką turi — nevertina,
praradę gailisi...
iuiiiiiiiiiiiipirfni5TTfiffTiTmiMimuiuumiiiiniMiiiiitViir^?g??s^^| O visgi ir vadinaffios dikta
tūros laikais Lietuvoje ne taip
jau blogai bu ta... Aš tą spren
džiu iš NAUJIENOSE spausdi
namų aprašymų, kaip gyveno
Lietuvoje Smetonos laikais žy
— Kaip gi dabar, ar DIRVA mus socialdemokratų veikėjai,
bus republikoniška, ar demo Kipraą Bielinis, Steponas Kai
kratiška ?
rys ir kiti.
Kodėl šitoks klausimas mums
Pasirodo, kad visi jie turėjo
dabar statomas — ar dėl per svarbius valstybinius darbus,
mainų redakcijoje, ar dėl pre net buvo profesoriais... Ten
zidento rinkimų rezultatų—ne- pat rašo, kad ūkininkai demo
tyrinėjome. Bet vis vien atsa k r a t i š k a i i š s i r i n k d a v o ž e m ė s
kysime į šį ir j eilę dar kitų ūkio rumų vadovybę, kuri sam
panašių klausimų.
dė svarbiems darbams režimo
•
•
•
opozicijos žmones ir valdžia ne
DIRVA visų pirma yra lie
prieštaravo. Pas mus demokra
tuviškas laikraštis. O čionykš
tija, o kai tik valdžioje partija
čiuose lietuviškuose reikaluose
pasikeičia, tai ir svarbesnius
mažai turi reikšmės, kas vienai
valdininkus keičia...
ar kitai partijai šio krašto po
J. D., Chicago, 111.
litikoje prijaučia. Lietuviški
rūpesčiai ir vienų ir kitų — tie Tamsus lapas
Bimba nieko nesako, ar jis
patyą.
•
•
•
kraustysis į Lietuvą, kuri da
Bet ir lietuviškiems rupes- bar, anot jo, "rašosi visiškai
čiams
kovai už musų tėvy-; naują istorijos lapą". Tik sa
nės laisvę, už musų nukentėju ko, kad ir nepriklausomybės
sių tautiečių teises — turi rei laikais dar daugelis iš Lietuvos
kšmės, kas ir kaip tvarko šio "bėgo", panašiai kaip ir jis
krašto reikalus. Ne tiek kas, prieš 40 metų bėgęs.
kiele kaip.
Tiesa, apie 1924-28 metus
Todėl mes sveikiname kiek buvo užėjusi Brazilijon ir Kavienos šio krašto valdžios — nadon emigravimo banga, bet
ar ji demokratų ar republikonų paskui ji sustojo. Taip sustojo,
— tokius darbus, kurie yra už kad net kai kurie emigracijos
teisybės atstatymą pasaulyje, agentai liko be darbo ir nieko
ir mes peikiame kiekvieną pa kita nesugalvojo, kaip plaukti
taikavimą užgrobikams.
kitur "laimės ieškoti"...
Dabar valdžia yra Demokra Bet kas norėjo, tai ir vėliau
tų partijos rankose. Ji daug galėjo išvažiuoti. O dabar ar
kartų pataikavo musų tėvynės gali? Tegul tik leidžia, pama
kankintojams, todėl DIRVA už tytų Bimba, kas dėtųsi! Teisy
tai ją ir peikdavo. Kada ji bė, dabar Lietuvos istorijoj tik
drąsiau stojo už teisingumą — rai naują lapą rašo, bet rašo
DIRVA tuo džiaugėsi ir tuos čekistai, o ne pati Lietuva "ra
darbus gyrė. Tas pats butų, šosi. .* J. G., Brooklyn, N. Y.
jeigu valdžia butų ir Republi
Keistu žmonių yra pasauly...
konų partijos rankose.
.. .Patėmijau, kad norėjai
Kadangi dabartinė valdžia,
įlysti į BALF. Ar dar negana,
kaip jau DIRVA ne kartą sa
kad toje BALF jau randasi to
kė, pasaulio politikoje "prisivi
kių, kurie vargina gerus lietu
rė košės", nuo kurios kenčia
vius, trukdydami jų atvyki
daugybė kraštų, taip pat ir
mui?
mums visiems brangi Lietuva,
Aš dabar susirašau su tokio
tai jeigu dabar ji butų buvusi
mis garbingomis šei m o m i s,
pašalinta, per daug jos gal nei
kaip... vyskupo Brizgio brolio
nesigailėtume... žinoma, jei
žmona, kuriai aš jau du metai
gu kita valdžia pasirodytų išir pusė kaip buvau padaręs afmitingesnė, kaip ji žadėjo bu
fidavitus. Ar aš galiu pasiti
ti.
kėti, kad nepakenks tam dar
Bet balsuotojų dauguma, kad
bui tokis Laučka, arba jųs, jei
ir nedidelė, nusprendė palaiky
butum patekęs į tą komite
ti tą pačią valdžią. Dabar mes
žiūrėsime, kaip ji su ta "koše" tą?...
Jeigu jau negalima išlaikyti
tvarkysis. Jei gerai — mes jai
tautinio nusistatymo laikraš
paplosime, jei blogai — atvi
čio, tai eikite su fanatikais ka
rai papeiksime.
talikais. Laimingos kelionės,—
•
•
•
Negalima užmiršti ir šio ten yra pinigų... Mes, nekukrašto gyvenimo, nuo kurio rie pasekėjai senos pagoniškos
tvarkymo priklauso ir musų tikybos, galim laisvai tikėti į
tai, ko nesuprantam. O ne į
pačių gerovė.
Čia taip pat — jeigu valdžia diktuojamą tikybą, įpirštą per
darys naudingas reformas, pri kardą ir kraują. Mes laisvų
tarsime ir džiaugsimės, jeigu pažiūrų žmonės liksim be savo
ne — pasakysime savo nuomo laikraščio...
Siunčiu auką $1 paremti
nę. Pagaliau, kartais gal ir
nuo tos nuomonės susilaiky- DIRVOS siuntinėjimui tremti
niams. K. B. K.. Bronx. N. Y.
(Perkelta į 5-tą pusi.)

6820 Superior Ave., Cleveland, O.

BIUROKRATIJOS VIŽYS

#

gALFo centras praneša, kad per jo raštinę praėjo jau
4,505 darbo-buto garantijos. Kadangi beveik kiek
viena iš tų garantijų liečia ne vieną asmenį, o visą šei
mą, tai skaičiuojama, kad jau apie 13,000 lietuvių trem
tinių tas garantijas turi. Bet kada jie atvažiuos, tai jau
kitas klausimas. Tai priklausys nuo to, kaip seksis ko
va su... biurokratijos vėžiu.
Galima tik pasidžiaugti, kad musų BALFe tas vė
žys nėra per daug įsigalėjęs. BALFo centras su pen
kiais tarnautojais, kuriems šis garantijų tvarkymo dar
bas yra tik pridėtinis, per keturis mėnesius suspėjo pra
leisti 4,500 dokumentų, su kurių kiekvienu BALFui yra
daugiau darbo, negu vienai minutei... Vidutiniškai B A
LFas perleido per savo raštinę apie 45 garantijas kiek
vieną darbo dieną.
Tik vėl bėda. Po BALFo tos garantijos dar eina
aiškiai neapčiuopiamais keliais į visokias įstaigas, vys
kupijas, organizacijas, ir kiekvienoje jos turi sugaišti
ne minutes, ne valandas, o dienas ir savaites... Visi už
gimoję tas nelaimingų tremtinių bylas tik tikrinti, tyri
nėti, tvirtinti, pasirašinėti... Pasidaro begalybės dar
bo, rūpesčių, o iš to išeis, kad — gal pusė bylų per likufius 18 mėnesių net ligi komisijos nesuspės nukeliauti?
? Gerai, kad BALFo vadovybė ragina DP Komisiją
kovoti su biurokratijos vėžiu. Bet ne mažiau reikėtų
|(ar paraginti, kad ir pakeliui butų negailestingai atme
tama nereikalinga biurokratija.
«
»
Netikėčiausias dalykas visiems suinteresuotiems čia
yra tas visų dabar plačiai apkalbamas organizacijų
tarpininkavimas.
Gana keista, kad skirtingų organizacijų tarpininka
vime skirtingų ir formalumų reikalaujama.
Daugumo garantijos pateko į NCWC globą, tai jos
formalumai daugiau pradedami ir patirti. Paaiškėja ir
gąsdinančių dalykų. Vienoje vieskupijoje kai ką pasi
šaukia pasikalbėti, kitiems nieko nesako. Su kuriais kal
bėta, gauna pažadą, kad jų reikalas^ bus sutvarkytas, o
811 kuriais niekas nekalbėjo, tie vaikšto nežinioje.
Kitoje vyskupijoje garantijų davėjai kviečiami gau*
ti klebono papildomą garantiją su parapijos antspaudu.
O prie antspaudo prašoma dar ir 10 dolerių už rūpini
mąsi ... Ar to rūpinimosi būtinai reikia, niekas nežino.
Kas skaitė įstatvmą. nieko panašaus jame neranda...
Ir čia biurokratija, popierizmas ir... dar kažin kas.
BALFo vadovybei čia didelis uždavinys — pralaužti
tą biurokratijos frontą.
v

Tiesus klausimai —
atviri atsakymai

I &
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Sopulys
Spalių mėn. 10 dieną šio rašinio auto
rius .Jonas šliburis Baltimorėje pažadėjo
DIRVOS redaktoriui parašyti linksmesnių
pasiskaitymų, kuriuos jis, kaip visi jau ži
no, moka rašyti.
Praėjo kelios savaitės — iš J. šliburto
nieko nėra. .. Redaktorius rašo jam atvi
ruką: "Kur gi tie žodeliai, kuriuos man kal
bėjai ?" Ir tiek.
Praėjo kelios dienos ir gavome ši rašjnį. Paskaitykit — pamatysit, kas atsiti
ko...
Red.
*

*

Namie.
Palei sieną buvo raibu aksomu aptraukta
minkšta sėdynė ir čia sėdėjo Teresė ir jos drau
1
gė Palionė.
Skambutis — čir!
^ Teresė atsikėlė ir eis pažiulit, kas ten?
Paštijošius padavė glėbį literatūros.
Atvirukas...
Teresė akis išsproginu*! Šiuri j atviruką:
— Ko taip žiuri? — tarė Palionė.
— žiuriu, — tarė. — štai kas....
Padavė atviruką Palionei,
— Aš čia nieko nesuprantu.... '
Skaityk!
Mašinuke ant atvirutės atspaudinta žodžiai:
"Kur gi tie žodeliai,
Kuriuos man kalbėjai?

"

— Supranti? — tarė Teresė.
— Reiškia tavo diedas turi meiluŽf T....
— Ar tai ne velnias?
— Kas ji čia tokia butų?
— čia juk pasirašyta....
— Taigi, — tarė. — Su vištos koja pakrevezota ir žinok, kas ji?....
Dabar jos žiuri viena. į kitą ir tyli.
— Ką tu darysi? — tarė Palionė.
— Nežinau.
— žinai ką? — tarė. — Jei mano diedas
mėgintų turėt meilužę, tai aš jam šposą iškirsčiau
'
— Na ir kokį gi?
— Aš irgi tuoj susirasčiau jaunikį.
Teresė tyli.
— žinai ką, mergele! — tare. — Aš ir tu
rėjau. ... Tu žinai tą Ignotą. Būdavo ant pik
nikų. Vis lendame, kur į patamsį.... Ir bučiuodavomės, kaip pakvaišę....
— Tu velnio išpera! — sušuko Palionė. —
Kodėl tu man nepasisakei?
— Bučiau kvaila girtis.
— Na, tai tu dabar ir vėl susidėk su juo....
— Nelaimė!
tarė. — Jau jis vedė, tu
žinai, tą plačiadugnę Stasę.
— Tai vargas.
— Neapsileisiu! — tare TereiS. — Aš vėl
merksiu akį Ignotui.
— Kad tas tavo Ignotas negražus.
Teisybė, — tarė Teresė. — Bet tu žino
tum, kaip mane prie jo traukia.... Tai tikras
magnaso gugulas....
— Kaip tu manai, ar jis dabar tave pristos?
— Be abejonės, — tarė. — Ir dabar mudu,
kai susitinkame, tai jis J mane taip gražiai žiu
ri, kaip katinas į lašinius
— Bet Stasė
— tarė. — Ką Stasė pa
giedos ?
— Ką ta kalapotkė, — tarė Teresė. — Liep
siu pamest ir jis pames. .
— Mergele, čia bus košes....
Dabar Palionė atsiminė, kad ji paliko n®mie puodus užkaistus ir išsiskubino namo.

gu ją pamestų vyras, tai ji gausianti tą, ktxrf
slapčia myli.
Teresė nusispjovė ant purvinos gunės, kittf.
buvo patiesta ant aslos, atsikėlė ir išėjo.

franfii.
Dabar ji vėl žiuri į atviruką ir niršti. Nor®tų lyg verkt, keikt, spardytis, daužytis.
Pietp.
Tuojau jos diedas pareis pietų. Ką ji da
rys? Keiks vyrą? Mes lėkštę į galvą ir tegu
persprogsta lėkštė ir galva?
Ne. Ji to ne
darys. Ji neišsiduos, kad ji paisto perdaug ant
vyro.
Padėjo pietus, atsigulė ir išsiviepė.
— Kas yra? — tarė diedas.
— Sergu, — atsakė.
— Tas paprasta, — tarė diedas. — Sergi,
pukši ir nemiršti.
— Tu norėtum, kad aš kojines pakratyciau!
— tarė. — Nesulauksi! Aš tave kankinsiu, kol
tu gyvas.
— Malonu girdėti, — jis ištarė.
Dabar jis paėmė atviruką. Ji žiuri jam į
akis.
— Nuo mergos!
— tarė. «*- Pasilgst*
jl tavo žodelių!....
— Puiku!.... — tarė jis. — žinau, kad
mano gyvenimas vertas gyvenimo
Yra pa
saulyje širdis, kuri ir mane myli....
— Kad taip, tai taip! — pasak® ji. — -M
irgi rasiu širdį, kuri mane mylės
Diedas užsimaukšlino kepurę ir išėjo. Ei
na ir juokiasi. Meilužė.... Tai obuolys nuo
užginto medžio
Tai intriga. Poezija, bele
tristika, komedija
Tai puikiausias mišinys.
Galų gale — jovalas ir vargas. Tai saldžiausia
pilna nuodų taurė....
Dirbtuve|9.
Jis įėjo, tėškė kepurę į aslą, švarką pakabi
no ant gembės, spiovė ant sienos, pradėjo dirbt,
tikėdamas, kad iki vakaro jo žmonelė patirs ka
me čia komedija....
Jonas šliburis.

Dirvoj* gaunamos

KNYGOS
PAKELIUI Į MIRTĮ

B. Gaidžiuno asmeniškų pergyvenimų aprašy
mas vokiečių kalėjimuose, kur jis buvo ilgą lai
ką suimtas už veikimą prieš vokiškus okupantus.
Autorius yra Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto narys ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pir
mininkas.
Knyga 231 pusi.
Kaina
$1.00

LIETUVA TIRONŲ
PANČIUOSE

čia aprašyta visa teisybė, kaip Lietuva buvo
rusų užimta ir kas paskui atsitiko.
Knygoje autoriai pažymėti slapyvardžiais. Da
bar jau galime pasakyti, kad ta knyga parašyta
DIRVOS skitytojams gerai pažįstamų asmenų:
Dr. B. T. Dirmeikio, kuris kas savaitę rašo
"Kur eina pasaulis", ir V. Rastenio, dabartinio
DIRVOS redaktoriaus.
Knyga 312 p., su kietu viršeliu. Kaina $&00

SVAJONĖS APIE ŽEMĘ
IR DANGŲ

įdomus pasiskaitymai apie žemę, mėnulį, sau
lę, žvaigždes, planetas, kometas ir tt.
Ir moksliška, ir lengvai suprantama, ir datgf
Sopulys.
įdomybių. Redaguota B. Keturausko.
Kaina
59e
Teresei visgi rupi .... Ji pasidabino ir iš 76 pusi.
ėjo pas čigonę. Gal ta papasakos, kaip čia da
lykai stovi....
Lietuviškų dainų rinkinys, 288 dainų žodžiai.
Labai naudinga knygelė dainininkams, ypač ku
čigonė.
rie pamiršo žinomų dainų žodžius. Kaina $1.00
Plati, išsiskėtusi, nesipraususi, susivėlusi sė
di palei langą čigonė ir ruko pypkę. Teresė įėjo
KAIP TAS KNYGAS GAUTI?
ir čigonė paprašė sėsti. Nuskarmaliavusių či
Užpildykit ir atkirpkit žemiau žemiau esantį
gonės vaikų būrys sustojo prieš akis. Ji čigo kuponą, pridėkit nurodytą skaičių dolarių, įdSnei pasipasakojo viską, čigonė pasakė, kad čia kit į voką ir siųskit šiuo adresu:
jai reikalingas kiaušinis. Teresė tuojau nuėjo
pas pakaruoklį ir nupirkus atnešė tuziną kiauši
DIRVA
£g20 Superior Avenue
nių.
Cleveland 3, Ohio.
Kiaušini*
Prašau atsiųsti man šias knygas:
Čigonė J nosinę suvyniojo kiaušinį ir kiša 1.
jai už anties. Likusius kiaušinius čigonės vai
kai ima iš maišelio, klykia, stumdosi, pešasi,
daužo kiaušinius ir geria žalius. O čigonė su
ranka makaluoja po antį. Dabar Teresė supra
to, kad čigonė ieško pinigų ir nori pavogt.
Įdedu $.
i
Burtas.
Mano adresas:

LEISKIT Į TiVYNf

Stasys Santvaras
SAULĖS KELIU
Saulės keliu per jurą
Aš noriu eit, kur spindi žėri vakarai
.Daugel ten brolių nuėjo,
Kai buvo tėviškėj tamsu ir negerai
Laimę už marių atradęs,
Laivais ją parplukdyčia žemei tnylimaf —
Seserys rožėm žydėtų,
Džiaugsmu dabintųsi tėvų namai
Broliui "jaunam parašyčia
*
Tėvynės ilgesio sapnus
.
Kariui parvežčia šautuvą,
O gulbei ligi saulės lekiančius sparnus
Saulės keliu per jurą
Aš noriu eit, kur spindi žėri vakarai —
Daugel ten brolių nuėjo,
Kai buvo tėviškėj tamsu ir negerai

"**'
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Dienos Klausimais
Redaktorius—VINCAS

{/

Pauostė prakaituotą ranką ir paėmusi del
ną pradėjo žiūrėt. Sakė, kad ji turėsianti kelio
nę ir ateina laimė, kaip kalnas. Sakė, kad jei

D
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Kur Eina
Pasaulis...?
i & š o

DR. a T. DIRMEIKIS
Kai veją sėji —
audrą piauni

iki šiol nepavyko užgėsinti
Graikijoje komunistinės revo
liucijos. Nors USA paaukojo
"TEGUL viešpataujančios kla 170 milijonų dolerių Graikijai,
sės dreba prieš komunistų re nors pati Graikija sumobiliza
voliuciją. Proletarai toje revo vo visas jėgas — vis tiek ne
liucijoje nieko kito negali ne pajėgė sunaikinti 25,000... su
tekti, kaip tik savo pančių. Bet kilėlių komunistų. Galimas dai
P er
jie laimės visą pasaulį. ktas, kad ir toliau dar Amerika
Tad vienykitės visų šalių pro aukos milžiniškas sumas, ir
letarai!" — Taip buvo rašoma toliau eis pilietiinis karas Grai
prieš šimtą metų komunistų kijos žemėje, bet nėra jokio
"Manifeste".
pagrindo tikėti, kad pavyks
Ir šiandien panašiai kalba galutinai ir greitu laiku už
visų kraštų komunistams. Mar gniaužti sukilimą.
Daugeliui pasidaro neaišku,
kso paskelbta komunistų "Bib
lija" per vieną šimtmetį pada iš kur eina toji komunistų re
rė labai daug. Ir butų didelė voliucijos jėga. Kaip ir kodėl
klaida, jei nematytume, jog vienas komunistas gali priešin
ano Manifesto vaisius šiuo me tis prieš kelis ar net kelioliką
tu yra pasidaręs pavojingiau nekomunistų... ? Mįslė yra la
bai paprasta: ją išsprendžia
siu daiktu.
ką
tik minėto komunistų "Ma
Ne tik eiliniai komunistų va
nifesto"
žodžiai: "Proletarai re
dai, bet ir "šviesiausias Stalivoliucijoje
nieko kito negali
nas daug kartų yra skelbę,
netekti,
kaip
tik savo pančių".
kad jokios jėgos nesugebės su
Iš
čia
ir
eina
revoliucijos stip
laikyti komunistų revoliucijos
rybė.
Ir
ji
eis
tol, kol patys
bangų. ' Dažnai buvo juokiamae
si iš tų propagandos kalbų. O! pi"°l tarai pamatys, kad jie reįvykiai kasdien vis aiškiau ro- voliucijoje praranda "kaž ką"
do, kad komunistų revoliucijų dar daugiau, negu savo panbangos vra ypatingai veržlios čius... Tas "kaž kas" turi buir kad "juokais" jų nesulaiky-. ti brangesnis, negu pančiai,
si. Pats prezidentas Truman j Kova prieš komunistų revosavo pranešime Kongresui apie j liuciją negali buti išspręsta
Turkijai ir Graikijai suteiktą vien ginklais. Geriausias reparamą atvirai pripažįsta, kad voliuciją gesinantis vanduo yra
sumažinimas vargo proletarams.
Reikia, kad per atitinkamas reį formas proletaras pajustų, jog
jis fabrike ir valstybėje turi
be "darbo pančių" dar "kaž
30i^fes^3rd^Stree t
ką" ir daugiau. Kai atsiras to
(CHICAGO 21, ILL.
. Tel. ENGLEWOOU 5028
kia padėtis, komunistų revoliu
cijos ims gesti fačios savaime.
SENI) PRIIMA
Bet reformoms įvykdyti visų
MAISTO SIUNTINIŲ IŽSAKV
pirma, reikia taikos.
MUS v! VISAS "VOKIETIJOS IR

SEND, Inc.
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJĄ.
PRANCŪZIJĄ. ITALIJĄ. OLAN
DIJA. BELGIJĄ. ŠVEICARIJĄ.
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJĄ,
( • JUGOSLAVIJĄ.
Maiši b" siuntinėliai APDRAUSTI
drąudimo finh'ose, pristatymas
GARANTUOJAMAS. Nesuradus
adrteatjlo—^pinigai grąžinami. Pa
kely - dingęs ^siuntinys, pakeičia
mas kjlu.
'

PRISTATYMO LAIKAS: 8—21
DIENOS! f VISUS KRAŠTUS!
Geriausieksportihiai produktai.'
PristatymaisVvykdomas iš senele
. 'lių Europoje.
Siunčiant ? money %rder, ček i ar .
•kt. mok. pTiemonę, tiksliai nmo :
dykite jjavejo adresą ir užsako
mu siuntinėli^ tipo numerius..
Galima užsakyti keli pakietėliai
fcim. pačiam gavėjui.
•No. 1
soon
*8""
' " /'
No. 2
yg»
.

2
2
^
2
> 1

s v. taukų, kia ulinių.
sv.bekono
sv. salami dešros
sv. kenuotos jautienos
sv.'pieno miltelių.

2 sv. bekono
% sv. Ifenuolos jautienos
2 sv. pietų Afrik.- apeis.
marmelado
I sVl cukraus
.1 sV. kavos pupelių
,1 sv. šokolado, blocks

*2 sv. kiaulinių taukų
No. 3 V 2 sv. bekofto
<^cn ""*2 sv. cukraus
sv.aukšč. rieh. sūrio
i ' '
1 sv, kavos pupelių.

No,

i- "

$2.9S

No. 5

&Ą:9Sir

M '

9 SVARAI CUKRAUS
9 SV. KAVOS Pupelių

No;-6 4*5 sv. cukraus
$4.00 ; 4,5* sv. kąvos pupifiių
No. 7 200,. Chesterfield cigarečių
$2'®® (Išskiriant Vok. ir Italiją)
No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati95.95
(Tik į Vokietijų)
n įjį
No. 9 10 sv. kvietinių miltų
4 'nnCvkepimo miltelių
EXTRA RIEBALŲ <> SV.!!!'
*>
2 sv. kenuoto svirrslo
'No7l0 2^ svi bekono
.% sv. kiaulinių taukų
a5/.»o , j sv. šokolado, blocks
1 sv. cukraus
'
l sv. kavos pupelių.
'Čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
tą* išlaidos.
«\Lskirai tari,him::- su draugijo
mis, komitetais ir pavieniais as
menimis ilol didesnių užsakymų.
Nedelsdami šiandien pasiųskite
s*vo giminėms, draugams siun-

imčliui*
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dėtis beviltiška. Daugeliui ir kartų jau tvirtinta, kad reikia
šiandien atrodo, kad ji darosi Ispaniją pritraukti prie bendrų
laisvės planų. O vis dėl to iki
vis tamsesne ir tamsesnė.
šiol ji laikoma nuošalyje, nes
gen. Franco ne visiems sąjun
Klaida su aukštomis
gininkams atrodo pakankamai
kainomis
demokratiškas. Esą, negalima
TAIP AIŠKIAI matant, kaip bendradarbiauti su režimu, ku
"DIDIEJI" susipainiojo Berly ris neturi demokratijos diplo
ne, Graikijoje, Korėjoje, Pales mo.., Su Stalino režimo vals
tinoje ir... Kinijoje, nusivyli tybėmis — tai galima bendra
mas darosi nepataisomas. Ir darbiauti. Jos pilnai demokra
kuo ilgiau gyvensime tokiafne tiškos — ar ne?
mišinyje, tuo greičiau imsime
Štai tarp kokių keistenybių
abejoti savo jėgomis. O nuo painiojasi "Didieji Sąjunginin
abejonės iki kapituliacijos — kai", pametę iš akių pagrindinį
žingsnis nelabai didelis.
jų politikos tikslą. Ir ko gi
stebėtis,
kad tuo pačiu metu,
Jei tikros laisvės ieškantieji
kai
Vakarų
Didieji paskendo
žmonės jau daug kartų turėjo
tarp
popierių
ir
kalbų, Rytų Di
nusistebėti dėl USA pasaulinės
dysis
tyliai
ir
greitai
"susita
politikos, tai paskutinieji įvy
ria"
su
savo
visais
sąjunginin
kiai Kinijoje stačiai juos ap
kais. Užtenka jam pamoti, ir
kvaišina.
rimčiausios
sutartys gali buti
Kas galėtų paaiškinti, kodėl
pasirašytos
su
Čekoslovakija, su
Amerika nieko nepadarė, kad
Lenkija,
Rumunija...
apsaugotų Aziją nuo komunis
Tegul niekas nemano, kad
tų? Kodėl su tokiu keistu ra
panašiai
reikia tvarkytis ir Va
mumu žiuri, kaip kinų komu
karų
Sąjungininkams.
Ne. Bet
nistai tvirtinasi prie Japonijos
jiems
reikia
suprasti,
kad
per
salų, prie Indijos, prie Korė
savo
smulkius
reikalus,
per
sa
jos? Ar tai yra tolimos poli
vo
ambicijas
ir
visokias
didy
tikos planas ar silpnybės ženk
las ? Mums atrodo, kad tai, bės manijas jie .visi drauge
kas vyksta Kinijoje, yra klai slenka į bendrą nelaimę. Kol
dingų apskaičiavimų rezulta tokio supratimo nebus, tol so
vietai šypsosis iš visų pasira
tas.
šytų ir nepasirašytų paktų ir
Klaidos politikoje turi aukš tol jie darys tai, kas jiems pa
tas kainas. Dižiųjų Sąjungi
tinka.
ninkų klaida Azijoje turės bu
ti apmokėta ypatinga duokle,
gal net daug didesne, negu klai Vasario 16-1ai Artėjant
da Europoje. Neužteks, kad
Lietuvos Nepriklausomy bes
Čiang Kai-šekas pasitrauks ar
31 metų sukakties diena, Vasa
nusižudys. Neužteks, kad visa
rio 16-ta, 1949 metais išpuola
Kinija pasidarys raudona. Rei
savaitės viduryje. Tokiu budu
kia nepamiršti, kad, Kinijai
tos šventės minėjimas Cleve
sui&udonėjus, padangės pasau
lande bus vasario 13 arba 20 d.
lyje komunistų valdomų žmo
Vietos organizacijos jau kal
nių skaičius 400 milijonų. Ja
ba apie Vasario 16-tos minėji
ponai per 10 metų tepajėgė už
mo rengimą, bet dar nieko ne
imti Kinijos tik penktadalį...
daryta susitarimui paminėjimą
O kiek metų reikės amerikie
rengti bendrai. Kaip žinoma,
čiams, kad užimtų visą Kiniją
tautininkai įstojo į Amerikos
ir dar gi raudoną Kiniją?
Lietuvių Tarybą ir todėl. jokių
Vienas politikas palygino Ki kliūčių bendram tos šventės
niją su Stalingradu. Girdi, taip minėjimo rengimui nėra.
kaip 1942 metais pralaimėjusi
ALT centras pageidauja, kad
Stalingrade Vokietija, tuo pa minėjimui butų rengiami ben
čiu pralošė ir karą, taip dabar dri ir dideli, kur tik galima.
amerikiečiai galį laikyti praloClevelande jau iš anksčiau
šę karą prieš sovietus, jeigu veikia ALT skyrius. Tam sky
Čiang Kai-šekas nepajėgs ap riui pritiktų imti iniciatyvą pa
siginti. Gal taip toli dar ne kviesti visas patriotines lietu
reikia eiti. Bet negalima pa vių organizacijas aptarimui di
miršti, kad Kinija sudarė dide delio bendro Vasario 16-tos pa
lę tvirtovę kovoje prieš komu minėjimo surengimo.
nizmą. Ir tos tvirtovės netiki
Šį priminimą padarau kaip
mas paliks plačią spragą anti ALT seimo išrinktas Ohio val
komunistinių sąjungininkų gre stijai įgaliotinis.
tose.
K. S. Karpius.
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NAUJAKURIAI
Patys atvažiavę kitų neužmiršta
Lietuvių Tremtinių Draugijos Clevelande Susirinkimas
Gruodžio 12 dieną Clevelan- lė savo "basement", kurį dar
do Lietuvių Klubo salėje įvyko žadėjo, draugijos nariui Pranui
Lietuvių Tremtinių Draugijos Aleknai padedant, atitinkamai
Susirinkimas, kuriame dalyva pataisyti. Taigi ir kitas rūpes
vo beveik viii draugijos nariai tis nuslinko.
— 23.
Paskolų Fondo organizavimas
Buvo ir du svečiai, seni CleTai buvo svarbiausias šio su
velandiečiai: Jonas Alekna ir sirinkimo klausimas.' Sumanyta
Alekas Banys. Abiejų dalyva organizuoti fondą, kurio tiks
vimas draugijai labai išėjo į las butų pagelbėti atvykstan
naudą.
tiems į Clevelandą tiems trem
Banys žymiai sustiprino silp tiniams, kurie iš savo "sponsoną draugijos iždą: paaukojo 10 rių" realios pagalbos negali ti
dolerių, tuo budu sudarydamas kėtis.
galimybę gauti vietą dar bent
Pirmutinis ir svarbiau s i a s
dviems didesniems susirinki reikalas — tai apmokėti kelio
mams ! Susirinkimas gausiu, nės išlaidas nuo uosto iki Cleplojimu padėkojo už dovaną ir velando, jeigu garantijas davęs
už jautrią sveikinimo kalbą. asmuo faktiškai neapsiėmė tų
Nariams sumokėjus narių mo išlaidų apmokėti.
kesčius ir pridėjus prie to dar
Gali atsitikti, kad pirmą po
šią dovaną, galima sakyti, at rą savaičių ir pragyvenimui
krito iš susirinkimo programos naujai atvykusiam reikės gau
keblus klausimas. Mat buvo ti kur nors lėšų, iki gaus dar
numatyta svarstyti, iš kur gau bą ir pirmą atlyginimą.
ti lėšų draugijos veikimo rei
Norima sudaryti fondą, iš
kalams: susirinkimų vietai ap kurio tokiais atsitikimais butų
mokėti, pakvietimų išlaidoms j galima paskolinti trumpam lai
padengti ir tt. Dabar kurį lai-, kui kelionei, arba, jei bus iš ko,
ką tie reikalai aprūpinti ir ir pragyvenimui pirmoms die
draugija gali toliau judėti.
noms. žinoma, tos paskolos
Alekna išsprendė kitą klau turėtų buti greit grąžintos, kad
simą. Buvo numatyta svarsty paskui butų galima skolinti ki
ti, kur gauti vietą mažesniems tiems.
i
susirinkimams. Alekna pasiū
Tam tikslui numatyto suda-

Reikia daugiau šviesos
Tremtinių imigracijos klausimais
Rašo J. Dambrauskas

ryti lėšų pradžiai iš dalies iš
parengimų, iš dalies iš aukų, o
taip pat numatoma kreiptis į
senesniuosius pasiturinčius gy
ventojus, kad jie paskolintų
vieną-kitą dešimtį dolerių to
kiems reikalams. Tas, kas nau
dosis tokia paskola, turės ją
greit grąžinti. Draugija prižiū
rės, kad butų grąžinta ir ji im
sis atsakomybę už tai. Jeigu
išeitų koks susitrukdymas su
grąžinimu, tai draugija rūpin
sis iš kitur sudaryti pinigų, bet
paskolą būtinai laiku grąžinti.
Priimtas fondo statutas ir
bus stengiamasi greitu laiku to
fondo "pirmus kapitalus" su
daryti.
Meno vakaras
Draugijos nariai dabar ren
gia gražų meno vakarą, kuris
įvyks sekmadienį, sausio 9 die
ną. Apie jį dedami atskiri
pranešimai. Susirinkime pasi
skirstyta darbais, kurie turi
buti atlikti tam vakarui suren
gti. Vakaro pelnas irgi skiria
mas tremtiniams padėti.
Dalyvaus BALFo veikloje
Susirinkime buvo pasisakyta,
kad reikia veikliau dalyvauti
BALFo veikloje, čia yra trys
BALFo skyriai. Naujiems žmo
nėms ne visada aišku, kur čia
kas ką BALFo reikalais daro.
Draugijos nariai page i d a v o,
kad apie BALFo parengimus
butų aiškiau skelbiama DIR
VOJE ir kituose Clevelande
skaitomuose laikraščiuose, o kai
nariai žinos, kur kas dedasi, tai
stengsis ir dalyvauti.

Jautrus žmones

Dr. Jonas Balys, kuris tik
Kaip žinome, tremtinių imi- tos visus paliekant tik po vie- nesenai atvyko į Indiana uni
gracijos
acijos reikalus tvarkyti vi- ną, išimtųjų iš apyvartos doku- versitetą, galiftia sakyti, kojų
sos Amerikos lietuvių srovės mentų davėjų pavardes praneš čia nesušilęs, vos tik gavo vie
pavedė BALFui. Tačiau B ALF ti BALFo centrui Amerikoje, ną DIRVOS numerį, tuojau ją
neapima visų imigracijos rei kad tas dokumentų davėjams užsiprenumeravo.
kalų. Iki šiam laikui BALFas Amerikoje galėtų pasiūlyti su
Kaip reguliarus skaitytojas,
atspausdino imigracijos (tarpi daryti imigracijos dokumentus gavo ir skaitytojams išsiunti
nes) blankas, kai kur BALFo jų neturintiems.
Be jėgos nebus
nėtus laiškelius. Ir štai. — jis
skyriai
suorganizavo
imigraci
pirmutinis iš visų surado ame
ir proto
jos komitetus, surenka užpil imigracijos dokumentams
rikiečių šeimą, kuri sutinka
TAIKOS klausimas retai —
dytus imigracijos blankus, per sudaryti taisyklių reikalas
duoti vienai porai be vaikų darbeveik niekad — nesprendžia
Nuo BALFo seimo Chicago- bo-buto pažymėjimus. Be to,
duoda juos NCWC organizaci
mas protu. Jėga jį išriša, ir
jai, gal but, ieško nevardi- je praėjo du mėnesiai. Buvo iš pats palikęs Vokietijoje daug
tik jėga tegali sudaryti sąly
niams sąrašams vietų, tai be rinktas Imigracijos ir Įkurdi savo pažįstamų, pasirašė su
gas nustatyti protingai tvarkai
rods ir viskas (neliečiant Euro nimo Komitetas. Tačiau, ar jis tinkąs dar bent vienam trem
pasaulyje. Visos pasaulinės įsveikia, ar jau išsiskirstė, kaip tiniui, iš tokių, kurie siuntinių
pos) .
taikos — vistiek kaip jos butų
Čia noriu paliesti kelis klau daugelis kitų praeityje, nežino iš nieko negauna, siuntinį nu
sudarytos, — kol neturės jė Miške medžių
Tremtiniai džiovininkai šian simus, kuriais ir BALFui butų me. Jokio gyvybės ženklo jis siųsti! Ir priedo dar auką DIR
gos, tol pasiliks "tuščiomis kai- nemato
dieną reikalingi musų skubios naudinga susidomėti.
neparodė. Gal jam atrodo, kad VAI tremtiniams siųsti.
byklomis".
neturi ko veikti. Bet provinci
TIKRAI yra kaž kas nesu pagalbos.
V. Ciplijauskas,> apsigyvenęs
Imigracijos dokumentų
Jungtinių Tautų organizaci prantamo Vakarų Sąjunginin
ja, ten kur keliami imigracijos
Great
Neck, N. Y., taip pat ne
sudarymas
ja (United Nations) savo tri kų politikoje. Jie derasi savireikalams pinigai ir kur suda
ilgai
laukęs užsiprenumeravo
čia
palaida
bala.
Tremtinys
jų mėnesių posėdžiais Paryžiu tarpyje dėl mažiausio "ožkos Jusų kaimynai, kurie
romi dokumentai, kie k v i e n ą
DIRVĄ.
Per klaidą jam buvo
parašo
vienam,
antram,
apsuk
j e y r a g e r i a u s i a s p a v y z d y s plauko". Nuolatiniais pasikaldieną nekantriai apžiūri n ė j a
Dirvos
dar
neskaito—
siuntinėjamas
laikraštis ir nau
resnieji daugeliui Amerikos lie pašto dėžutes.
šiems metams. Ji neišsprendė bėjmais, raštais ir diskusijo
ju
ir
senu
adresu.
Jis tą klai
norės
susipažinti
su
DIRVA
tuvių laiškus ir rezultate—vie Gal but nuostabu, kad iš Eu
nei vieno reikšmingo klausimo. mis velkasi jų reikalai iš savai
dą
atitaisydamas
atsiuntė
$2
ir
taps
jos
skaitytojais.
At
ni tremtiniai gauna kelerius ropos Imigracijos klausi m a is
Iš 26 klausimų, kuriuos "svar tės į savaitę, iš mėnesio į mė
auką,
kad
vietoj
to
nereikalin
siųskit
Dirvai
jų
adresus,
greičiau
žinių
gauname,
negu
if
dokumentus, kiti — nei vienų.
stė" komisijos, komitetai, biu nesį, nesurasdami greito, tinka
rai... liko neišspręsti tik 26. mo ir visiems priimtino spren jiems pasiųsime DIRVĄ su Be to, X mieste buvo toks at Brooklvno. Pav., š. m. spalių m. go nuostolio butų galima dau
sipažinti.
s i t i k i m a s : t r e m t i n y s , g a v ę s 23 d. "Musų Kelyje" Balf'o įs giau DIRVOS tremtiniams į
Nevalia, žinoma, juoktis iš rim dimo.
taiga Europoje skelbia, kad NC
Visi, kurie dabar atsiųs imigracijos dokumentus, gera WC imigracijos reikaluose ne Europą siųsti.
to ir rimtų žmonių susirinki
Kai vieni nori vieno daikto,
Dėkodami už prisi d ė j i mą
mo: juk geriausieji protai ten tai kiti — siūlo visai ką kitą. prenumeratos $3.00, gaus do širdžio Amerikos lietuvio pa tarpininkauja dviem atvejais:
„
buvo susirinkę ir, jei nieko ne Kai vieniems atrodo, kad rei vanų didelį Dirvos 1949 m. prašė atsiųsti ir paskolą-čekį Tie atvejai yra: 1) išsiskyru- prie tų gerų darbų, negalime
$200; šis nusiuntė čekį ir ga sios ar karo įvykių išskirtos Į nepagerbti tų žmonių pavyzpadarė taikai, tai kas begali ką kia pirmiausia pradėti nuo vie sieninį kalendorių.
(Kanadon prenumerata me vo atsakymą, kad čekio ir imi
kelta j 5-tą pusi.)
'dingo jautrumo!
(Perkelt
nors daugiau padaryti.
no galo, tai kiti būtinai reika
Gruodžio 12 dieną UN dele lauja pradėti nuo kito. Ir taip tams $4.00, kitur užsienyje gracijos dokumentų gavėjas iš
vyksta ... Lietuvon.
gatai išsivaikščiojo atostogoms vėžio žingsniais sukasi jų ra — $4.50.)
ir Kalėdų šventėms. Jie vėl tai... Jau visas pusmetis, kai
Tokiems dalykams atsitik#
DIRVA
rinksis New Yorke balandžio 1. šnekama apie "Atlanto paktą ,
toliau
negalima leisti. BALFas
6820 Superior Ave.
Bendras nusivylimas dar kar o jo kaip nėr, taip nėr... Kiek
turi
turėti
teisę ne tik tremti
Cleveland 3, Ohio.
tą pasikartojo, ir viltis, kad ba
niams imigracijos reikaluose
landžio mėnesio posėdžiai busr
gelbėti, bet taip pat ir juos
naudingesni taikai, reiškia tiek
kontroliuoti, šiuo kla u s i m u
pat, kaip viltis ukininkui su
BALFui butų siūlytina pasiel
laukti savo bandoje auksinio
gti šiaip:
veršio.
a) nustatyti ir paskelbti Eu
Jei žmonių džiaugsmas netu
ropoje tremtiniams ir Ameri
Šv. Jurgio parapijos saleje, E. 67th Street
rėtų ribų, tai jų nusivylimas
kos lietuviams, kad kiekvienas
rengia
visados su labai siauromis ri
tremtinys, kuris prašo iš ne gi
bomis. O juk iš didelio nusi
minės ir iš nepažįstamo asmens
Bus vaidinama "SEKMINIŲ VAINIKAS"
vylimo ir tegalima tikėtis beimigracijos dokumentų, turi
A Gustaičio vieno veiksmo vaidinimas su dainomis.
, protybės. Kai kurios tautos
kartu atsiųsti ir pažymėjimą iš
Be to programoje dainos, deklamacijos, paskui šokiai,
| jau senai yra pasidavusios li
vietos stovyklos LT B Komiteto
grojant SONNY MICHAEL'S orkestrui
kimui: jos jau nebesugeba prie
ar kitos jo globėjui žinomos or
Kalėdos — musų džiaugsmo šventė,
Pradžia 4:30 vai. p. p.
šintis net savo žudikams. Nu
ganizacijos, kad jis yra pado
Bet ar Tu džiaugtis begali,
sivylimas jas veda prie duobė®
Jei
Tavo broliai kęs kaip kentė
rus
lietuvis
ir
kad
neturi
kitų
Įėjimo kaina — 75 centai
taip, kaip prieš keletą meti|
Išalkę, svetimoj šaly?
imigracijos dokumentų;
Aukokime, kuris kiek galim:
Europoje du-trys vokiečiai nu
Tikietus galima gauti DIRVOJE, 6820 Superior Ave. ir
b) įsakyti BALFo įstaigai
fegu ir jiems prašvis saulelė.
vesdavo į kapinyną kelis šim
pas Draugijos narius.
*
Europoje suregistruoti visus
Aukas
siųskite: '
tus žydų be jokio pasipriešini
turinčius po kelis imigracijos
Skubėkit įsigyti tikietus ir nepasižadėkit tai dienai kitur!
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
mo.,.. Mat, jiems atrodė padokumentus, išimti iš apyvarVakare petoas skiriamas tremtiniams
105 Grand Strt^ Brooklyn 11, N,. Y.

Lietuvių Tremtinių Dr-ja Clevelande
SAUSIO-JAN. 9 d., 1949 m.

J*

'

D I R V A

J

Padėka išgelbejusiems I nakvoti net pas kaimynus, ir TIESUS KLAUSIMAI —i
.
.
į kitą dieną nuveždinus į stotį, ATVIRI ATSAKYMAI
nuo bolševizmo Siaubo išlydėjo į Tabor Farm.
j

H

lietuviai tnnritiniai Kempteno stovykloje grįžta iš mitingo, išviję rusus propagandistus ir sudeginę jų propagandinę
literatūrą. Tuo budu jie tapo tikrais karo nusikaltėliais"... ši nuotrauka tarp kitų buvo išspausdinta C h i c a g o s
HERALD-AMERICAN su atrinkamais paaiškinimais. Nuotrauką parūpino ir DIRVAI atsiuntė laikraštininkas St. Pieža.

REIKIA DAUGIAU ŠVIESOS

nimo Komitetui butų siūlytina
skubiai paskelbti tikslias tai
sykles^ kaip įvairiais atvejais
(Atkelta iš 3-čio pusi.)
į turi buti sudaromi imigracijos
šeimos ir 2) Katalikų kunigai, blankus. Bet pasirodo, norint! dokumentai.
kai jie neturi Amerikos vysku (Home and Job Opportunities)"
po kvietimo savo tiesioginiam BALFui tarpininkaujant imi Visiems turi buti žinoma tiksli
darbui.
gracijos reikalus nukreipti per imigracijos procedūra
Tokiais- atvejais patari a m a CWS ar IRRC, tie blankai ne Pildome BALFo nustatytos
kreiptis tiesiai i DP Komisiją tinka. Reikia pildyti naujos for f o r m o s b l a n k u s , s i u n č i a m e
BALFui ir pranešame tremti
Washingtone ar j BALFą Ame mos ir notarizuoti.
rikoje.
Ar Imigracijos ir Įkurdinimo niui Europon, kad imigracijos
O ar ką nors panašaus mes Komitetas iš Brooklyno atsiun dokumentai sudaryti. Tremti
girdėjome iš Brooklyno? — Ne. tė kam nors tokių blankų, ar da nys gavęs tokią žinią, tuč tuo
Brooklynas visą laiką ragina vė nurodymus, kaip reikia pasi jau šauna į Ameriką laišką
blankus pildyti tik per BALFą elgti, norint imigracijos reika klausdamas per kur tie dokuir jas visas nukreipti tik per lus nukreipti per CWS ar IRR mentai eis ir kur Vokietijoje
jų ieškoti: Konsulate, NCWC
NCWC. Aš pats asmeniškai C? — Ne!
esu sudaręs keletąi asmenų imi
Gerai, kad tokia klaida pasi atstovybėje, DP Komisijoje ar
gracijos dokumentus 1 punkte taiko pas savo tautieti. Ją gali dar kitur.
tremtiniui: ncsirunurodytu atveju. Ir labai yra atitaisyti iš naujo uipildydamas
nesmagu, kad teko suklaidinti reikiamos formos blankus. Lit- i- brolau, dokumentai pasiŲžmones, sugaišinti kelis mėne ka tik sugaišinto laiko nuosto |sti per BALFą, kur jie ten atsius laiko ir darbas nuėjci per lis. Bet jei toks įvykis buna Jsiras Vokietijoje nežinom, kai
niek.
su imigruojančiam ir dokumen ateis laikas, busi pašauktas.
Arba ve!. Chicagos Seimo me tus sudarančiam asmeniui ne . Po to, gaunam dar greites
tu buvo pasisakyta, kad BALFo pažįstamu amerikiečiu, klaidos nį atsakymų: "Skubiai darykit
Imigracijos ir įkurdinimo Ko jau nebeatitaisysi, antrą kartą dokumentus per Washington^,,
mitetas turės ryšių su CWS ir jis nebepasirašys, nes tavim* ne nes jei jųs nežinot, kur jie pa
su IRRC ir kad, BALFui tarpi betikės. Tokiu atveju kelias klius, tai mes jų čia ir jie mus
ninkaujant, norintieji savo imi imigracijai keliems asmenims nesuras".
Gerasis amerikietis lietuvis
gracijos reikalus galės nukreip jau užkirstas (arba vėl ieškok
ti per minėtas organizacijas. kito asmens). Tai tik pora pa vėl skuba pas notarą, daro do
Neturėdami kitokių nurodymų, vyzdžių. Atsiras neaiškumų ir kumentus ir siunčia j Washingpildome po senovei visiems BAL daugiau.
Turint tai galvoje, toną. Susidaro dublikavimas ir,
Fo "ULRA Resettlement Form BALFo Imigracijos ir Ikurdi- atrodo, jis nėra sveikas reiški
nys^
Viso to nebūtų, jei BALFo
U
>1 Imigracijos ir Įkurdinimo Ko
g
k mitetas paskelbtų viešai aiškią
g
OUR SINCERE GREETINGS TO THE
g ir tikslią per BALFą siunčiamų
imigracijos dokumentų proce
I
.
LITHUANIAN PEOPLE FOR A
S dūrą. Tai reikėtų atlikti ne
delsiant.
M E R R Y C H R I ST M A S
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WE WISH tOU ALL A MERRY CHRISTMAS

ORSAN'S FLOWERS

S

PRODUCERS and RETAILERS
11520 BUCKEYE RD.
Greenhouses

Cleveland

HA. 1590

Medina, Ohio

S
Ą1A-TYK
JI
Automatiško šildymo padarguose
TUOJ!
•» ,
pas s»V0 MOM'ltlEF Pardavėją. GAS-Oll.-COAL
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Wilkelis Funeral Home
' PILNAS LA1DOTUVEU
PATARNAVIMAS

HEnderson 9292

Jakagbs Fio^eraS Home
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorę)
REIKALE VEŽIKAI L GONIAMS PARVEŽT^
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
T

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENU#

ENdicott 1763
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THE MAY CO's

15ASEMENTE
Mažiesiems Neperšlampami Apvalkalai
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Gaunami
Raudonos

• Melstais rankogaliais

• Klastišku Ivcinių Jvosmeniu

• Melstais Kelnių galais

• i'kičioni Kelnaitėm

• Taudžia apykakle

•Milpi

Pildomi Paštu ir Telefonu Užsakymai—šaukit CHcrry 3000

Basement

Rudos

1
#į

aualvo.

•i

Mes pirmieji Cle vėlai ule ... ir laiku Kalėdotum
*su šiais blanketo šiltumo, 100"r grynos vilnos
dviejų dalių sniego siutais. Ilgom rankovėm
užsimaunamas'viršus su pritaikytom ski-kelnėm. Jie vėjo neperpučiami, vandens nepei*
geriami... ir virš visko jie tvirti dėvėjimui.
Mieros 2, 4 ir 6 berniukams ir mergaitėms.

a

Infants' Wear

.

'• A

' V
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Mes Duodam ir lškeičiam Eagle Stamps

f
|
Į

—1IAMMOND VARGONAI PER SEltMENIS—

| C202 SUPERIOR AVE.

•

RED. PASTARA. Visiškai
pritardami šiems pasiūlymams,
iš artksto numatome, kad BA
LFo centras paaiškins, jog jis
neturi jėgų tam atlikti... Ir
taip visi baramės už per dide
les administracijos išlaidas. Ta
čiau, ko reikia tai reikia.
Su dokumentų eiga tikra
mistika — niekas negali suži
noti, kas g;i su jais daroma. ]
Mes, kuriuos žmonės nuolat Į
apie tai klausinėja, tik spėlio-!
jame, kaip yra, ir, gal but, ne
Viely suradimas kur galima
noromis žmones su vedžiojame.
butų gauti vardinius imigra Lauksime iš BALFo centro
cijos dokumentus
daugiau šviesos suteikiančiu
B'j dabar vykdomų imigraci pranešimų.
jos darbų, BALFo Imigracijos
komitetas, taip pat, turėtų rū
pintis surasti asmenų, ne lie
POPIERINIŲ pinigu šioje
tuvių tarpe, kurie tremtiniams šalyje kas met sugadinama, su
pasirašytų imigracijos doku
mentus ir jiems atvykus duotų deginama, suplėšoma, ar t net
darbą ir butą. Mes jau dabar gyvuliai sukramto milijonais
X
galime aiškiai matyti, kad vie dolerių. Pav., 1947 metais US
ni lietuviai savo tremtinius iždas atmokėjo net $11,433,000
imigracijos dokumentais aprū tiems piliečiams, kurie nors
pinti nepajėgs. Tokių vietų
Amerikoje, kur 37a pageidauja kiek galėjo įrodyti, kad jų to
mi DP, yra begalės, ypač žemes kia ar tokia suma buvo vieno
ūkyje. Reikia tik trupučiuko kiu ar kitokiu budu sunaikinta.
pastangų, tvarkingai organi
Atsitikimų yra net tokių:
zuoto darbo ir savo visus trem vienas Ohio ūkininkas, mokė
tinius atnešime 1 Ameriką kaip damas savo kaimynui $5, kitus
plunksna. Labai lengva gauti
vietų, ir neblogomis sąlygomis. iš kišeniaus išimtus popierinius
!žemės ukiuose. šiuo atveju rei pinigus, $80, pasidėjo ant ak
kia tik duoti nurodymus atski mens. Jiedu užsišnekėjo, o pi
rų (geresnėse geografinėse ir nigus surijo arti buvęs veršis.
klimatinėse sąlygose) Valstijų Tik kai dasiprotėjo, kad veršis
Tremtiniams Įkurdinti Komite galėjo pinigus suryti, veršį pa
tams,ipavieniams darbštesniems
asmenims ar BALFo skyriams pjovė, ir tuo ką rado jo vidu
ir jie vietų galėtų surasti pa riuose valdžiai įrodė, kad tokią
kankamai. Norinčių vykti že pinigų sumą veršis sudorojo, ir
mės ūkio darbams tremtinių jam buvo grą/.inta naujais po
tai]) pat yra pakankamai, že pieriniais.
mės ukiuose tremtiniams pa
ieškant vietų reikėtų kreiptis į:
a) Valstijų Employment Ser REUMATIZMO MIRTYS
SUMAŽĖJO
vice,
b) Ukinikų organizacijas,
Metropolitan Life Insurance
c) Ūkišką spaudą.
Co. skelbia, kad nuo 1940 me- 1
Taip pat reikėtų bandyti su tu žmonių mirtys nuo reuma
rasti vietų įvairiems specialis
tams. Atrodo, tas irgi turėtų tizmo priežasčių sumažėjo net
buti įmanoma. Reikia tik, kad 65 nuošimčiais.
Turimomis žiniomis, 600,C00
kas nors tuo reikalu rūpintasi.
S Tas "kas nors" turi buti BA Amerikos žmonių jaunesnių 50
LFo Imigracijos komitetas.
metų amžiaus, buvo reumatiz
E Nevardiniams sąrašams vie mo aukos metų bėgyje.
tų ieškojimas kur nors pietinė
se valstijose, ten, iš kur išbėgo
PAN AMERICAN Airways
juodžiai, atrodo, nebūtų tiks
perka iš American Overseas
lus reikalas.'
Sudarytų imigracijos dokumen Airlines kelius ir įrengimus.
Sutartis jau pasirašyta, tik ji
tų eigos sekimas
Iki šiam laikui pasiunčiamo dar turi buti patvirtinta abiejų
užpildytus imigracijos blankus bendrovių dalininkų.
BALFui ir sudiev. Daugiau
apie jas nieko nežinome ir jų, TRANSPORTO Unijos nauja
eigos -sekti niekas neturi gali
mybių. Taip irgi neturėtų bu konstitucija užkirto kelią ko
ti. BALFo Imigracijos komi munistams įeiti | vadovauja
tetas turėtų sudarytų imigra mas unijtfs vietas.

I

JOHN CARROLL UNIVERSITY

cijos dokumentų eigą, sekti iki
jie bus "įdėti į voką" ir išsiųs
ti Europon ir po to informuoti
dokumentų davėjus, kad jie ga
lėtų savo keliu informuoti su
interesuotus tremtinius.
Priešingu atveju, kada doku
mentų davėjas Amerikoje niako nežino, kas ir kaip su jo do
kumentais atsitiko, ir kada jis
gauna iš tremtinio pakartoti
nus laiškus, kad ir anas nieko
nežino, — vėl dokumentai dublikuojami per kitas įstaigas.
Be to, yra konkrečių atsitiki
mų, kad dokumentai Amerikoje
vaikščioja tol, kol nudyla ir iš
garuoja. Tokiais atvejais, po
trijų-keturių mėnesių, siūloma
daryti iš naujo. Taigi doku
mentų eigos sekimas taip pat
yra būtinas.
Sutinku iš anksto, kad visa
tai padaryti nėra lengva. Bet
kartą paėmus kurį nors darbą
dirbti, reikia jį atlikti tiksliai
ir nuosekliai. Kitaip, lietuviai
tremtiniai Amerikos nepama
tys.

Todėl šiuomi didžiajam trem-j
(Atkelta iš 4-to pusi.)
,
,
,
1944' meti| pabaigoje gelbs tiniu globėjui J. J. Bachunui su!.
TT v,
tint savo gyvybes, mums teko ponia, K. S. Karpiui ir Onai J T 1 , . U 2 t e n k a Išakyti, kaa
o nuomonę ir patys
rasti užuovėją švedų žemėje. Valaitienei musų šeima su ma-1
Nors sotus ir aprengti, bet šve žais kūdikiais reiškiame kuo 1 skaitytojai susidarys,
dų viešnagėj gyvenome nuola- j giliausią ir nuoširdžiausią vie- j štai pavyzdžiui dabar pranetinėje baimėje,- nes toje demo- j šą padėką. .
I šame, kad Trumanas nori smarkratinei c šalyj* per «.»«« t„«•£' k i ? i pakelti a u k š t ų j ų v a I d i n i n .
rėjo laisvės ramkj baltiečių gy
v e n i m ą d r u m s t i k r u v i n o j o i -iotams teikia jų gyvenime pa-1 klJ algas - A P ie s a v 0 alf » ->is
laimą ir sveikatą!
1 nieko nesako, bet atsiranda kiKremliaus agentai.
Amžinai
dėkinga
išgelbėtai
ir
ti, kurie pasiūlo, kad ir jam
Tuolaikinis DIRVOS redakto
butų alga padidinta. Skaitytorius K. S. Karpius, matydamas gyveniman Įvesta šeima:
Juozas, Barbora S., V ytautas j a į p a tys gali spręsti, ar jiems
mušu taip nesaugią buitį ir atKazimieras ir Birutį Juhja ,-1 ^ V+•
1
jausdamas kaip ilgametį jo
GAIGALAI. | de ' to dzlaU^'S;ar Pykt'\
spaudos bendradarbi, rekomen
davo mus kilnaširdžiam Ameri Tabor Farm, gruodžio 12, 1918.! Panašiai DIRVA mano laiky
tis ir daugeliu kitų klausimų
kos lietuviui J. J. Bachunui,
NEW YORKO transporto dar vietinės politikos \ klausimuose.
kuris jau 1945 m. skubos keliu,
mums parūpino affidavitus..
bininkų unijų tikslas 1949 me
•
To tauraus lietuvio pastan- tais busiąs — iškovoti $2.00
CHICAGOJE
nauja Trans.
gpmis mes sią vasarą gavome! a t l y g i n i m o u ž v a l a n d a i r 4 0
porto
Darbininkų
Unijos vado
vizas imigruoti 1 USA ir s. m. I , .
, . ,
lapkričio 29 d. laimingai pasie- į ^ a r ^° valandų per savaitę.
vybė pašalino 16 organizatorių,
kerne Laisvosios žemės New j PLIENO ir geležies industri- jų tarpe du buvusius vice pir
lorko uostą. Juozo J. Bachu- į j 0 j e darbininku atlvginimas už mininkus ir penkis buvusius
8l
daugiau kaip desimts -°^
seimu-'"iis valandųj- darbą'šią
. ' , . vasara
. ," lie- valdybos narius, kadangi jie
nelabos tremties pasiekė šį j P o s r Į i e n e s i gerokai pašoko. ^ j pasirodė per daug "paraudonakraštą ir rado prieglobstį jo(^ Apie 640,700 tos industrijos vę".
dideliame Tabor Farm ūkyje, j darbininkų šymet gauna 10.6
«>i wu \
vienatinis Tietūarba puikiai jsikurė Ameriko-; c e n t ų valandai daugiau, negui v i ų laikraštis Ohio valstijoje,
je kitur.
•
; g a y 0 iį epos m ė n . 1947 metais.: Kaina metams tik $3.00.
J. J. Bachunas musų šeimai
be affidavitu daug padėjo materialiai rūpintis vizų reikalais S
ir pagelbėjo padengti kelionės
išlaidas. Jis mus širdingai įkur- U
MY SINCERE GREETINGS
dino savo Tabor Farm: paru-;
TO MY LITHUANIAN FRIENDS
pino puikų, erdvų, šiltą ir švie
sų. butą su visais baldais, apy
vokos rakandais, puikiu maistu
m
ir suteikė Tabai gerą įprastą
darbą. Pas Bachunus mes ra
dome prieglobsti kaip tikri jų
vaikai ar broliai. Mes esame
L EcLIE M O N R O E
laimingi šios žemės tvarka.
Atvykus mums į New Yorką, mus maloniai pasitiko pir
County Treasurer
mutine lietuvė Ona Valaitienė,
kuri mus globojo, ąpnakvydino
savo bute, pati išeidama per3 : " " ^ -
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A $ 1 0 B A L F u i
K. S. ir Ona Karpiai, šįmet
vietoje siuntimo lietuviams ka
ledinių sveikinimų, paaukoja
BALFui $10 lietuviams tremti
niams šelpti. Tam tikslui pini
gai labiau reikalingi.

HIPPODROME

Working in the Right Direction

"THE DECISION
CHRISTOPHER BLAKE"
DIRVA—6820 Superior Avenue.
ENdicott 4486—Atdara vakarais
. Ši viena iš įdomiausių Warnes Bros. filmų, kurioje vado
iH'H,'H^,HK*W''H,iMW''H^',H"l
•*•++++•:"!•'!••!' 'M''J"!'
• »>•!**!*
•&**!•• *5*v v
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vaujamą moterišką rolę vaidi
na Alexis Smith ir vyrišką —
VINCĖ JONUšKAITĖ,
«. Tremtiniai Vaidins
Robert Douglas, bus rodoma
Gaukit savo Kalendorių
SLA
14
KUOPOS
VALDYBA
Hippodrome
Theatre pradedant
f "SEKMINIŲ VAINIKĄ"
viena iš žymiausių Lietuvos
Visi vietos DIRVOS skaity
SLA
14
kuopa
savo
susirin
trečiadieniu,
gruodžio 22 d.
Clevelande apsigyvenus di operos dainininkių, nesenai kon tojai jau gali ateiti pasiimti kime gruodžio 7 d. išrinko 1949
Veikalas vaizduoja šeimyniš
ką gyvenimą, kuris atsiranda
desniam skaičiui lietuvių trem certavusi Chicagoje, pereitos sau 1949 metų Dirvos sieninį metams valdybą:
ant
sugriuvimo briaunos. Vei
tinių ir susiburus į Lietuvių! s a v a i t ® s Pabaigoje lankėsi Cle- kalendorių. Pasirinkimas dide
P. Baranauskas, pirm.,
kalas
yra nepaprastai jausmin
Buvo
Tremtinių Draugiją Clevelande
/Plojusi pas lis. Daug naujų vaizdų.J. G. Polteris, vice pirm.
gas ir įdomus.
nua
on
juose kilo noras surengti Cle-'
v
'
Lake.
Dovanai kalendorių gaus tie,
Povilas Šukys, sekr.,
Robert Douglas, populiarus
velandiečiams įdomų meno va-! Viešnia apsilankė ir DIRVOS kurie atnaujins savo prenume
britų artistas, šioje dramoje
Marė Mišeikienė, fin. sekr.
karą su vaidinimu "Sekminių i ^akcijoje, ^ u r ,f a ( į s 5 n u s P a ratą už 1949 metus, ir tie, ku
vaidina greta Miss Smith. Jų
J. Vilčinskas, ižd.,
sunąųs
rolę vaidina jaunas ga
Vainikas". Tas veikalas yra žįstamus. Su K. S. Karpium rie atlygins savo užvilktas pre
Marge Jones, A. šimktmas ir
bus
berniokas,
Ted Donaldson.
puikus kaimo vaizdelis, su dai-i dalnIlllnks susipažino Lietuvo- numeratas.
K. štaupas, iždo globėjai.
nomis, jis Clevelande statomas Je 1935 meta,s' Dabar susitiko
Kuopa išrinko komisiją su IMTYNĖS CENTRAL ARMO
po 13 metų. Su Rasteniais ir TAKSAI PAKELIAMI
pirmą lrartą.
rengimui kokios nors pramo RY ANTRAD. GRUODŽIO 12
Clevelando nejudamo turto gos, progai pasitaikius.
Tremtinių mfeno vakaras bus gi paskutinį kartą matėsi Šiau
Jack Ganson rengia sekančias
Šv. Jurgio parapijos saleje, sek liuose 1944 meais. Tikrai ma- (real estate) taksai 1949 me
smarkias imtynes Central Ar
i lonus ir įdomus susitikimas po
tams pasieks aukščiausio laip
madienį, sausio 9 d., pradžia
mory antradienio vakare, gruo
OHIO valstijos piliečiams re džio 21 d. Svarbiausioje poro
tiek laiko ir pergyvenimų.
snio miesto istorijoje —- nu
£:3Q vai. po pietų.
RPR—MA-A70
Aplankiusi dar ir Smetonus, statyta mokėti po $32.70 nuo k o m e n d u o j a m a g u b e r n a t o r i ų je Ganson sustato Dr. Ed MesPrie vaidinimo bus ir dides
Two trainees at Fort Dix, N. J., are shown being taught the rudiments
rinkti 4 metų terminui, vieto ke iš Akrono su Orville Brown,
ne tikra lietuviška programa, viešnia išvažiavo atgal Chica- $1,000.
at •feeding a magnetic compass. This is part of their regular basic training,
NWA čampionu. Jis yra kana
je dvejų metų, kaip dabar.
gon,
iš
kur
iškeliavo*
į
Kalifor
which will make them efficient soldiers and prepare them for future
Miesto operavimui biudžetas
apie kurią bus pranešta vėliau.
positions of lecdership and respoMsibillty.
Prie to, siūloma panaikinti dietis, plačiai ten atsižymėjęs.
Tremtiniai šio vakaro pelną niją, nes ten apsigyveno su šei- taip pat numatyti didžiausias
Moterų imtikių pora bus El
iki šiol praktikuotą rinkimą iž
skiria Europoje likusiems savo | ma po atvykimo iš Europos. Iš negu kada buvo — $31,915,728.
vira Snodgrass ir Helen Hild.
dininko, sekretoriaus, prokuro
Kiti imtikai bus: Tug Carl
nelaimingiems vientaučiams su- 1 Kalif P™ i : ios v i s a S e i m a k e t i n a
Miesto valdybos reikalams
ro ir kitų, o visų tų departmen- son ir Lucky Simunovich prieš
persikelti
apsigyventi
rytuose.
taksų
dalis
iki
šiol
buvo
po
$16
šelpti. Jusų dalyvavimas šiame
Greetings to our many friends and patrons for
tų vedėjus pasiskirs pats gu Ali Pasha ir Bobby Nelson,
vakare duos jums progą susipa
nuo $1,000, dabar pakelta iki
bernatorius, kurie ir bus atsa- taip vadinamose "tag team"
Agnieška
Kazakevičiene
lapA MERRY CHRISTMAS
žinti su naujosios Lietuvos
$17.50. Kitą taksų sumą suda
imtynėse. ,
komingi prieš jį.
pričio
29
d.
buvo
sužeista
au
žmonių menišku pasirodymu, o
ro miesto mokyklų, Metropoli
Prie to bus smarkus indijoĘrieš keliolika metų Cuyaho
nas iš Meksikos. Pancho Valen
jusų 75 centai į tą vakarą įžan tomobilio nelaimėje, dvi savai tan Parko ir apskrities reika
ga apskrityje įvesta valdybos tino, prieš Ronnie Etchison.
tes sirgo ligoninėje.
Dabar lams pinigai.
** *
gos prisidės prie sušelpimo tų,
rinkimas ketveriems metams,
sveiksta namie.
Šį
vakarą
dalyviams
bus
iš
kurie tremtyje laukia iš musų
seniau buvo renkama tik dve dalinta dešimt kalakutų, taigi
Ji yra savininkė KEYSTONE
visų ištiesimo pagalbos rankos.
palaikykit savo gautus prie du
KIAUŠINIŲ kainos Clevelan jiem metams.
CAFE, kurią perėmė vėl atgal į
THE HABERACKER
rų numerius iki po imtynių.
savo rankas. Mano, kad atei de nukrito 10 centų, kuomet
Imtynių
pradžia
8:30
vai.
A. AMBRASUNAI iš Lorain, nančią savaitę galės jau pra jų privežta daugiau.
Ohio, lankėsi Clevelande. Ta dėti dirbti.
Tačiau šią savaitę kiaušinių IŠRINKTAS KOMUNISTŲ
2022 East 9th Street
Main 2431
Clevelando sandėliuose buvo PRIEŠAS
proga apsilankė ir DIRVOJE,
Greetings and Best Wishes
Wm. F., Donovan, CIO plie
pasimatyti su senais pažįsta KAIP PADIDĖJA PAŠTE
24,090 tuzinų mažiau, negu šią
10537 Carnegie
RA 5676
no darbininkų unijos distrikto
savaitę pernai.
mais, susipažinti su naujais ir KALĖDŲ BIZNIS
from
ta pačia proga atnaujinti savo
Sviesto taip pat buvo 107,- direktorius ir prieš-komunistiClevelando pašte kalėdinių
Lakewood Branch
15101 Detroit Ave. .. AC 2727
prenumeratą.
siuntinių ir sveikinimų laiškų 372 svarų mažiau, negu pernai. nės grupės vadas Clevelando
Industrial Union Council, vėl
išskirstymui ir išnešiojimui pa
išrinktas plieno darbininkų uni
&
statyta
dirbti
net
11,000
tar
EŽERŲ SEZONAS
DARBAI Clevelando srityje
jos vadu iki birželio m. 1953 m.
nautojų,
didžiausias
skaičius
BAIGĖSI
lapkričio mėnesį sumažėjo, bet
UTah 1-4515
Nuo to, kai jis tapo ClO va
Pilnai Padengta Apdrauda.
Clevelando
istorijoje.
Kitos
vi
Apie gruodžio vidurį papras
tik 800 dirbo mažiau, negu spa
sos savaitės bėgyje tikimasi di tai baigiasi Didžiųjų Ežerų se du 1939 metais, Donovan pra
Serving the Finest Foods
DEBESIS
lių mėnesį, kas yra labai ma
šalino komunistų partijos na
džiausios
darbymetės.
zonas,
laivų
plaukiojimas
su
žas ir nereikšmingas kiekis.
12308
SUPERIOR
AVE.
rius iš unijos vadovybės ir su
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir is Lauko
Clevelando pašte ir skyriuo- stoja.
Lapkričio mėnesį industrijo
MU 9734
mažino jų įtaką šio distrikto
. se normaliai dirba 1,668 skirs
7526 Star Avenue
Cleveland 3
Didžiaisiais Ežerais vežioja
se dirba 211,000 darbininkų;
tytojų ir 1,530 laiškų ir siun ma daugiausia anglis, grudai, plieno darbininkų eilėse.
jų vidutinės darbo valandos bu
a
|miuiiiiiiTiin r"—11• >••* i
tinių išnešiotojų.
£ e * ež * es rūdis, automobiliai ir
vo 40.4 valandų savaitėje, ir
šventėms pasamdyta 2,7 a j
p r j e e ^ er ^ esa nčių miestų
paprastų darbininkų mokestis
j
v
daugiau
išnešiotojų,
o
^duje;
i
n< j U st r ijų produktai.
vidutiniai buvo $1.01 valandai.
Norit pagražinti savo
dirbti paimta apie 5,000 la i^ UQ j a j V ų judėjimo pradžios j
{
namų
langus naujais
nų padėjėjų.
j balandžio mėnesį iki dabar eže[
VENETIAN
BLINDS
KAIP POLITIKIERIAI DIRBA
!
rais pervežta 83,000,000 tonų | ir WINDOW SHADES?
geležies rūdies, arba apie 5 mi i
Ohio valstijos vieškelių de RKO KEITH'S 105TH
šaukite:
THEATRE
lijonai
tonų daugiau, negu per
partmental yra didžiausias dešiame
teatre
matysite
šias
vežta 1947 metais.
partmentas iš visų valstijos
1942 metais buvo padarytas [
valdžios skyrių. Tačiau tas mil įdomias filmas:
Telefonas: IV 3348
Dec. 19 iki 21: "June Bride" didžiausias rekordas, kada ge
žinas kalnas per 11 mėnesių
j
19206 Kildeer Ave.
Cleveland, Ohio
šiais metais pagimdė tik pelę, su Bette Davis ir Bob Montgo ležies rūdies perveita £2,076,- I
0 r 0 tonu.
kiek liečia naujų kelių statybą. mery.
Didžiausias naujas kelių dar
!lll[:illl!!llllli:3lllllltllllOI!lllllllllt3limiillllltJIIIIIIIIIIIIC3llllllllllllt]llll!lllllllC3llll!ltll!llt3llli:il!IIIIC3lllltlllll!lt3llllllllll!!t3ll.llllll!llt»>
bas buvo apie 7 mylių ilgio, jis Lankykitės savo Klube!
BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS
|
kaštavo arti milijono dolerių.
Amerikos Lietuvių Piliečiu
Antras didesnis darbas buvo Klube
penktadienio vakarais
nutiesimas naujo kelio virš 4 gausite skanių bulvinių bly
PRESENTS 1
Iwsrxsami*
mylių ilgio, už $434,000.
nų, šviežios žuvies, prie to
i
) '
Klubo
šiaip gi, prastos rūšies me visokių išsigėrimų.
nariai
prašomi
dažniau
prisi
džiaga buvo nulieta keliasde
minti apie savo Klubą.
šimt mylių, už $106,900.
Dabar jau laikas nariams
Kelių gi yra labai apleistų,
jų atnaujinimui ir naujų kelių ir įsigyti naujas 1949 metų
statymui Ohio automobilistai korteles. 6835 Superior ave.
IN HAIRCUTTING & PERMANENT WAVING
Į
kas met sumoka daug milijonų
ME. JOSEPH PORTARO — MR. & MRS. FRANK PORTARO f
dolerių.
i i
Our experienced staff ready to serve you:
|
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OPTICAL CO. {
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D i a m o n d' s
Restaurant
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PAINTING CO.

M

Venetian Blinds

Telefonuokit prieš Kalėdas
iš anksto, irgi!

J. PEČIULIS

Joseph Portaro

"THE NEW LOOK"

Nori pagražinti savo
namus? Šauk—

IŠNUOMOJAMI DU
MIEGAMI KAMBARIAI
viengungiams vyrams —
lietuviams.
Keikia rekomendacijų.
Kreiptis pirmadieniais ar
antradieniais pas:

FRANK PORTARO BEAUTY SALON
13592 Euclid Avenue

K. ŠTAUPAS
Namij Dekoravimas
musų specialybe.

Fr. Judis, 474 Broadway
Bedford, Ohio

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

IEŠKO DARBO
prie vaiku ar namų priežiūros
MARGARET MICKUS
8314 Pulaski Ave.
Cleveland, Ohio

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

LI 7174

13918 Cedar Rd.
University Heights

LI 9191 |
YE 0460 |
YE 0461 §

Telefonuokit dar
prieš Kalėdas

^j|UIIIUIIIIC3MIIIIIIII!IC3IIIIIIIIIIIIC3lllllllli:i!t3IIIIIIIIIIIIC3llllltlMHIt3imillWlltJI!immillC3IHIilllllllt3WlllllllllC3lllllll!lllinilllllllllllt3lll5
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ANNOUNCING THE OPENING OF

I. X. L. Candies, Inc.
6410 SUPERIOR AVENUE
CARRYING THE FINEST SELECTION OF

Meet your old friend

Saugokitės
Susikimšimo!

|

HOME-MADE CANDIES

8
8

Atrodo, kad visi nori kam nors pa
telefonuoti per Kalėda*.

{ long dis

tance linijas subėga tiek daug Kalė
dinių sveikinimų, kad vienos dienos
tikrai per maža visus juos atlikti.

"BILL" GREEN

Mes patartume jums telefonuoti ket

at

virtadieni ar anksti penktadienį, kad

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

| Do yoiir Xmas Candy Shopping Now

butumėt tikri dėl
švenčių vizito.

jusų

telefoninio

You'll be satisfied
%

All Candies made at the premises

TNE OHIO BEIL TELEPHONE COMPANY

Phone UT 1-1222

-f ' -

^• -

'

y*
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Kad dažniau ji) akys nušvistu!

'Those Lovely
Lithuanians"

LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ KLAUSIMAIS

Plačioji Amerikon Uet u v i ų
trijojė, teŠkome šioje 'šalyje jų
Tokia antrašte buvo išspaus viams gero žodžio. Jis čia įsi visuomenė, atrodo, labai yra R a š o P r a s i L a p i e n S , giminių arba jų tėvų draugų,
dinta American Weekly maga- gilina į lietuvių tautos senovę, susidomėjusi lietuvių našlai
kurie, tarpininkaujant m u s ų
žine, leidžiamame sekmadienio į Lietuvos istoriją, parodo Lie čiais. Dar vos tik antras mė Našlaičiu Komisijos Pirmininkė Komisijai, gali pagreitinti jų
Kai kuriuose tremtiniu laikraščiuose pasirodė žinių, buk priedu prie daugybės Amerikos tuvos gerus ir prastus laikus.
nuo eina, kai man buvo pavesatvykimą į šią šalį.
BALFas 1947-48 biudžetiniais metais savo vidaus veiklai išlai dienraščių, straipsnis apie tris
Pasako, kad lietuviai yra patiltos Lietuvių Vaikų ir NašlaiAntruoju svarbiausiu dartoa
kyti sunaudojo $55,000, o tremtinių šalpai tik $45,000, į kurią lietuvaites, kurios šių metų bė semausia tauta, kad jos kalba
čių Komisijos pirmininkės par kad Vaikų ir NaSlaičių Komisi skaitome rūpintis tais našlai
sumą įeina senų drabužių ir maisto siuntos.
gyje ištekėjo už amerikiečių yra artima sanskrito kalbai. To eigos, o laiškais jau esu gau ja neapsiriboja vien našlaičių
Objektyvi kritika yra sveikas dalykas, bet kritika, įgrįs milijonierių. Sudėti ir jų pa patikrinimui jis pacituoja žo siai aplankyta. Negalėdama vi r e i k a l a i s . V a i k u č i a m s , k u r i e čiais, kurie pasiekia šią šalį.
Mes dedame visas pastangas
ta melagingais faktais, kenkia ne kam kitam, o patiems tremti veikslai.
džius : lietuviškai Dievas, san siems paskirai atsakyti, aš nau nors gyvena su tėvas, bet ba
kuo greičiau surasti jiems tin
niams, nes geraširdžiai Amerikos lietuviai, susilaukę iš tremtiJos yra: JievutS Paulekiutė- skrito—Devas, lotynų—Deus.
dojuos šio laikraščio redekto- dauja, mums rupi pirmoje eilė kamas šeimas, kuriose jie ga
filų vietoje padėkos, nepagrįstų užmetimų, susilaiko riuo aukų. Rockefeller, Verginia NickiutėJokios musų pastangos, nors riaus leidimu reaguoti į tai vie je suteikti maisto. O našlai
lėtų pasijusti tėviškoje globo
O kad ta žinia neatitinka tikrenybei, geriausiai matosi iš Donnellei ir Polly Kuconis-Win- ir visų Amerikos lietuvių troš šai.
čiams, iki 16 metų amžiaus, te- je. Ieškome ir tokių žmonių,
kimai, sudėti į daiktą nebutu
BALFo valdybos apyskaitinių pranešimų, iš revizijos komisijos slow.
Pirmiausia noriu pažymėti, besantiems Vokietijoje ir Aus- kurie galėtų suteikti jiems lai
pagaminę
tokio
straipsnio
apie!
—
ir viešos atskaitomybės tikrintojo (public accountant) revizijos
Straipsnį, per du puslapiu
kiną globą.
protokolų, kurie buvo viešai BALFo seime Chicagoje spalių 15- parašė David Camelon. Kad Lietuvą, lietuvius ir Amerikos j
Tie, kuriems jokia panaši
.
'8
16 dd. paskelbti, kiekvienam atstovui raštu {teikti ir seimo pri apie turtingus žmones rašo tai lietuvaites.
globa
nesurandama, buna įsta
8
Kartais žmonės sako, girdi,!S
imti.
čia nieko ypatinga. Bet džiu
tomi
į
mokyklas, kur jie irgi
S
Štai tie patikrinti duomenys:
gu, kai rašytojas prirodo, kad kas čia tokiq, kad lietuvaitė iš-|$
šios
Komisijos
aprūpinami vis
tekėjo už turtuolio; tai, sako, į S
piniginės įplaukos nuo 1947 sp. 1 iki 1948 rugs. 30 $157,026.75 štai tos lietuvaitės turėjo bū tik jai bus gerai. Klaidingas 1 Christmas Greetings and Best Wishes to All I kuo, kas jaunuoliui, einančiam
piniginės išlaidos (tuo pat laikotarpiu)
24,038.91 ti nepaprastai prakilnios, gra manymas ir nepilna išvada. Ta;3
8! mokslus, yra reikalinga.
žios, širdingos ir sveikos tau
administracijos aparato išlaikymas, kelionės išlai
Iki buna čia atvežti našlai
tos dukros. Jos turėjo buti ne lietuvaitė gal daug pergyveno,!2
dos, telefonas, telegrafas, skelbimai, vajaus ve
čiai
vienaip ar kitaip sutvarpakol to pasiekė. Jeigu jos iš-!S
dimo išlaidos, siuntų persiuntimo išlaidos
13,172.46 paprastos, kad darbininkų tėvų kilimas garsina, kaip kilnią, S
8
komi, dažnai jiems tenka p|į»
tiesioginei pašalpai
.
103,710.27 mergaitės ir pačios dirbdamos sveiką lietuvių tautą, tai ko-j S
8 buti kurį laiką tam tikroj pri$»
namų hipotekinės skolos padengimas
4,150.00 ištekėjo už tokių turtuolių.
8 glaudo j, žinomoj U. S. Sielter
Mums įdomiausia, kad straip dėl mes neturėtumėm pagerbti|
centralinio šildymo įvedimas nam®
2,000.00
8
vardu, šioj prieglaudoj sutal
šias lietuvaites? Juk mes tik i
balansas 1948 rugs. 30 d
9,000.00 snio rašytojas nepavydi lietu- to Amerikoje ir siekiame, kad S
pinami įvairių tautų ir amžiau®
Daiktinės aukos (išsiųstos 24 siuntos)
8 vaikai. Jie tarpusavyje susi
mus pažintų, mus suprastų, i S
rubų — 80,127 svarų, vertės >
93,909.75
8 kalba vokiečių kalba, kurios vi
CHRISTMAS GREETINGS įvertintų, leistų mums gyventi $
avalynės — 6,455 svarų, vertės
3,841.05
Ki si yra pramokę gyvendami Vo
tarp kitų tautų, kaip tautai.
maisto — 548,697 svarų, vertes
iff) 363.33
8 kietijoje. Bet jei kurios tautosPaėmus laikraštį ir pamačius g
vaistų — 84 svarų, vertės
30.00
8
SAM REIDER
žmogus juos aplanko ir prakal
tokią antraštę ne vienam lietukitų dalykų — 1,472 svarų, vertės
bina į juos gimtąja kalba, to
708.00
viui krutinę sušilo. Man kru-ig
BEER - WINE and
viso — 636,795 svarų, vertės
S kių vaikučių akys nušvinta, jų
297,852.13
tinė tiesiog užkaito, negalėjau!g
SOFT DRINKS
I pokalbio tonas pagyvėja.
Tuo budu BALFas tiesioginei šalpai išleido
$401,562.40
žodžio ištarti. Nes man teko pa-įs
8
o visiems kitiems reikalams $43,361.37.
L i e t u vių Komisijos narės
1073 Parkwood Dr.
tirti, kaip sunku biednam žmo- »
S! nuolatos lietuvius našlaičius
S
gui, kaip ir mažai, neturtingai
Visas BALFo direktoriatas, valdybos nariai ir pirmininkas
g
MU 9685
aplanko. Jos nuneša jiems ma
tautai, prasimušti į pasaulį, at
bei komisijos dirba be atlyginimo, ir techniškam darbui atlkti
Public Square
CHerry
4600
f
dovanėlių, pavyzdžiui: lie
kreipti svetimų akis į tavo tauBALFO centras visoje Amerikoje turi tiktai 5 apmokamus tar
8 žučių
tuviškų
vaikams ir jaunimui
nautojus rastinėje n du darbininkus sandėlyje, kurie gauna žy
tinkamų
knygų,
po skarytę, ša^
Detroitieeiai tiesiog nešiojosi
miai mažesnį atlyginimą už kitų panašių įstaigų tarnautojus.
A Very Merry Christmas
likėlį. žodžiu, visokiais budaii
tą magaziną su savim ir vienas
Jei aukotojai butų patys betarpiai siuntę tuos 636,759 sva
to our Lithuanian Friends
primenam
tiems nelaimingiem#
kitam
rodė,
gerėdamies
ir
rus suaukotų gerybių, tai vien pašto išlaidų, neskaitant įpaka
vaikučiams, kad jie yra lietu
I
džiaugdamies.
Valio
Jums
trys
vimo medžiagos ir sugaišto laiko ruošiant pakietus, butų išleidę
viai ir kad lietuviai jų nepa
'
M. Sims. |į Merry Christmas to all our Lithuanian Friends and Patrons
$63,683.30 (siuntimas vieno svaro daiktų į Europą iš USA kaš Moss & Lee Sign Co. lietuvaitės!
S
miršta. Bandome jiems paro
tuoja 10 centų). Tuo tarpu organizuotai dirbant, kaip matos iš
3
10626 Superior Ave.
dyti žymesnes miesto dalis, nu
apyskaitos, išlaidos yra žymiai mažesnės. Be to, BALFas dabar
A Very Merry Christmas
vežti į lietuvių bažnyčią, suve
dirba ne vien šalpos, bet ir imigracijos ir įkurdinimo darbą, kas
dame
į pažintį su kitais lietu
to
our
Lithuanian
Friends
taip put susieta su didelėmis išlaidomis.
RA' 1547
viukais. Besiartinant žymes
BALFo-seimas Chicagoje kaip tik konstatavo, kad lėšos bu
£I
nėms šventėms, kaip dabar Ka
Handwriting Expert
vo racionaliai sunaudotos ir pareiškė buvusiai BALFo valdybai,
lėdoms, paruošiamos jiems tin
East Cleveland Coal Co. g
direktoriatui ir administracijos personalui padėką už a tikta dar
kamos dovanos.
MERRY CHRISTMAS
Expert on all questions on forgeries:
bą.
Darbo daug. Išlaidų nema
Age of ink, paper, typewriting, court photographs
Jonas Valaitis,
1700 St rat h more Ave.
|
ža. Bet dėka Komisijos narių,
BALF Visuomeniniams Reikalams Vedėjas.
TOM'S GARAGE
kurios šį darbą dirba be jokio
CH 2344
MA 76#6
Brooklyn, N. Y., grruod. 7, 1948.
GL 3020
•
g GUARDIAN BLDG.
atlyginimo, visos nuolatos skir
GeneraT Automobile Repairing
damos dar aukas, visa tai ga
lima vykdyti.
BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS
Aš kreipiuos f visa* savo t*iitSeasons Greetings
1080 East
St.
dradarbes, prašydama tuojau
to our Patrons and friends
pasireikšti dar didesniu darbš
HE 4947
•••
tumu.
Surenkime tokių vaiku
*
Antanas Gustaitis
čių naudai pramogėlių, pakolektuokime iš geraširdžių "žmo
Melvin Cartage Co.x
nių aukų. šis šventas darbas
Nereik man affidavitų paauksintų skarbonių,
Holiday Greetings and
juk turi buti tęsiamas. Musų
Graudžių užuojautos maldų nei bilių paspirties,
422 Frankfort
nelaimingi vaikeliai negali bu
Best Wishes
Nenoriu žodžių Whitmanu^Shakespearu, nei Gilbonių,
CH 1423
ti palikti aklam likimui. Naš
Paspyriau kojomis tabaką, konservus ir uogas
8
laičių
Fondui išsiųskite aukas
Ir stoviu vieškelyje nuogas,
* £• *
tuojau, kaip tik jas surenkate.
Tarytum, iš pirties.
8 Visų Komisijos narių ir jai
MERRY CHRISTMAS
Praduzgia nežinion pro mane limuzinai IRŲ
simpatizuojančių žmonių pra
J. & I. WEISS FURS
The Rich Autb Body
Ir išmylėta UNRRA su žibuoklėmis plaukuos,
šau ieškoti šeimų, kurios galė
Inc.
Teisybė pėsčia nuskuba su ryšuliu pipirų,
tų ir norėtų suteikti našlai
Body and Fender Work
Ir del bezmėno su Melu už krūmų smaugias,
čiams
tikrus namus. Norint
General Repairing
O aš, konkorėžiais apaugęs,
jų vieną įsisūnyti, reikia tik
Prospect & East 4th Bldg.
Frank Rich, Prop.
Kvatojuosi laukuos.
atsiųsti Komisijai savo vardą,
2077 East 4th St.
HE 9231
1078 E. 64th St.
pavardę ir adresą. Jokių kitų
East 9th and Chester
Ir rankos iš dangaus nuleistą virvės galą globia,
dokumentų
prie to nereikia dė
Formerly the East 61st St.
Ir maršą man toreadoro bugnina širdis, —
ti.
Tie,
kurie
man atsiuntėte
PRospect 1866
Garage
Perstatymai eina ištisai nuo 11 ryto iki 11 nakties.
Gyvuokit, šaunus geradėjai, užjuriuos pralobę,
savivaldybių liudvmus, kunigo,
Ir priešai džiugaukit slaptingi ir viešoki,
turto ir darbo pažymėjimus, ži
Prie laužo šokit pilvo šokį
nokite, kad tai eigos nepagrei
Specialis Vidurnaktinis Perstatymas šeštadieni
Ant mano pavardės.
tina.
Reikia turėti kantrybės,
Best Wishes for a Very Merry Christmas
iki vadinami Social Workers
Juokai man bombų atomai, ir Jaltos ir Locarnos,
patikrins jusų namus ir iki pa
A VERY MERRY CHRISTMAS
Šantanuos chartų antspaudai, aplaistyti vynu.
geidaujamas našlaitis bus jums
Manoj juodoj padangėj skrajoja baltos varnos, .
atvežtas.
Pakaušy čiulba vyturėlis, saulėn prasikalęs,
Linkėdama visiems kuo link
Ir žydi akyse kūkalis
smiausių besiartinančių šven
Su tėviškės kmynu.
čių, prašau šiuo kartu pasisten
gti prie savo Kalėdų stalo pa
Ak, dėkui jums, senatoriai, tautų tėvai ir popai,
sodinti po vieną ar kelias būty
Išlaisvinę nuo sielvartų ir žemiškų minčių.
bes, kurios dar nėra suradusios
Palaiminti nuriję mano aviną kiklopai,
šioje padangėje savo pastogės.
BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS
Gyvuok taikoj ir tu, barzdotasai kaimyne,
Pirkdami savo artimiesiems
Išgėręs mano gaidžio kraują ir naminę,
SUITS and TOPCOATS MADE TO ORDER
dovanas, neužmirškite ir musę
Užvirtęs ant menčių.
našlaičių, kurie senai nebejau
••
čia namų šilumos, kuriems ka
Kvatojuos nuogas vieškely prieš damas majestotų,
da tai justa tėvelių meilė tik
Kol giltinė drauge su pievų žiedu nudaigos.
sapne bepasivaidena.
Nereikia man dangoraižių nei fabriko varstotų,
124 ST. CLAIR AVE.
Cor. East 2nd St,
|
Visas aukas siųskite į BALF
Šalin, draugai, prabilti j mane bijoję! —
MUNICIPAL COURT
CLEVELAND
|
Našlaičių Fondą, 105 Grand st*
štai mano laimė per laukus atjoja
Ant šunio uodegos.
Brooklyn 11, N. Y.
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The Cannon Tailoring Co.
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PROM A FRIEND

JUDGE LOUIS PETRASH
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HOW FAR IS UP?

CHRISTMAS GREETINGS
and Best Wishes to All
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Yeager's

Jusų kaimynai, kurie
Dirvos dar neskaito—

norės susipažinti su DIRVA
ir taps jos skaitytojais. At
siųskit Dirvai jų adresus,
jiems pasiųsime DIRVĄ su
sipažinti.
Visi, kurie dabar atsiųs
prenumeratos $3.00, gaus do
vanų didelį Dirvos 1949 m.
sieninį kalendorių,
(Kanadon prenumerata me
tams $4.00, kitur užsienyje
— $4.50.)
DIRVA
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio.

Best Wishes to

A MERRY CHRISTMAS.

Harris -Murray, Inc.
į

Jean Adams, Yeager's Personal Shopper,
• will shop with you or for you.

BUILDERS SUPPLIES * ROOFING

1 SIDING » COMBINATION DOORS

DIRVAI išsirašyti nereikia I
laukti pradžios metų. Išsira- 5
6
šykit dabar. Pusei metų $1.50
Merry

• * *

Brick ^ Plaster * Cement ^ Sand ^ Lime
Sewer Pipe

Christmas

ED. PORTNICK'S
Poultry &. Egg Market

our Friends and Patrons for

560 East 99th Street

GL. 1280

14917 KINSMAN ROAD
•* *

phone; je mi
AKRON, OHIO

Best Wishes for a Very Merry Christmas

Union Oil Company
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Best Wishes for a
MERRY CHRISTMAS

A £k P Food Stores
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MERRY CHRISTMAS TO YOU ALL
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' JOSEPH M. SWEENEY

PADĖKIT IŠGELBĖTI PRIIMA VEDUSIUS
JUS NUO VĖŽIO
VYRUS
Amerikoje vadama įtempta
kova su vėžio liga, ir reikia ti
kėti pasekmės bus atsiektos,
panašiai kaip jau pasirodė ko
voje su džiova.
Kovos su vėžiu vedėjai skel
bia, kad kas valandą galima iš
gelbėti po vieną gyvastį dabar
mirštančių nuo vėžio vyrų ir
moterų.
Gal jųs manote, kad vėžys
visada yra mirtinas, sako ko
vos vedėjai, — bet tas netiesa.
1947 metais šioje šalyje nuo
vėžio ligos mirė 165,000 asme
nų, iš kurių 55,000 butų patys
išsigelbėję, jeigu jie tik butų
žinoję vėžio pavojaus ženklus
ir butų * ėmęsi gydytis. Pernai
nuo vėžio mirė po 6 asmenis
kas valandą!
Vėžio liga jau išgydoma, jei
gu jai kelias užkertamas pra
džioje ir laiku. Todėl kovos su
vėžio liga vedėjai pataria ir ra
gina kiekvieną asmenį, kuris
tik patėmija ant savęs kokias
kad ir mažas negyjamas žaiz
das, didėjantį guzą po oda ar
burnoje, ar kraujavimą iš na
tūralių kuno atvirų vietų, vi
durių nuolatinį nevirškinimą,
nuolatinį gerklės šiurpumą, ne
vilkinant laiko kreiptis į gydy
toją.
Jusų gyvastis bus išgelbėta,
jeigu laiku nuėjęs pas gydytoją duosi padaryti diagnozą savo stovio ir pasivesi laiku gydymuisi, jeigu pasirodytų pas
jus vėžio ženklai.

WA. 5566

3
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Best Wishes for a Very Merry Christmas

Merry Christinas
Vedusieji vyrai dabar kvie
čiami įstoti į Aviacijos Kadetų
lavinimąsi, sulyg naujo patvar
Yale Flower Shoppe
kymo, kaip paskelbė United
Frank Gartroza - Prop.
States Air Force t
Priimami tinkami vyrai tarp,
F L O W E R S
20 ir 26 V metų amžiaus, kurie
Corsages
- Wedding Flowers
turėjo porą metų' kolegijos ar
Funeral
Designs
atitinkamo lygio mokslo, geros
Delivery
Anywhere
sveikatos, padoraus užsilaiky
mo.
7910 ST. CLAIR
HE. 3370
Vedusiu vyrty paruošimas la
kūnais prasidės tris kartus me
tuose, kovo, liepos, ir spalio
mėn., ir tęsis tarp 32 ir 37 sa
A Very Merry Christmas
vaičių. Po to, sulyg savo tin
to our Lithuanian Friends
kamumo tie vyrai bus pasiun
čiami galutiniam apmokymui
į didžiasias oro bazes, šis ga
lutinis apmokymas ims tarp li
ir 20 savaičių.
Baigusieji getus antro leite
Franklyn Carnahan
nanto laipsnį Oro Jėgų Rezer
PIANO STUDIO
ve ir bus nuskirįami trejų me
.i • - i t
tų aktyvioms pareigoms su apie
607 The Arcade
$4,000 metine alga.
MA 1435
2

PIRKIT US SAVINGS
BONDS
«r

žymiausi šalie* finansų žino
vai užgiria pirkimą U. S. Sa
Seasons Greetings
vings Bondsų, sekančiais argu to our Patrons and Friends
mentais:
1. Jų pirkėja* daro mažiau
* * *
sią riziką pasaulyje, negu per
kant kokius kitus bonds. Valdžios bondsai galima iškeisti į
PARK COAL and
pinigus, kada tik prireikia, už
SUPPLY CO.
nustatytą jų vertę. Visada U.
S. Iždas atmokės jums nors
7710 HARVARD AVE.
tiek, kiek įmokėjote. Juo il
giau savo bonds laikysi, juo
1
DI. 3360
daugiau už juos gausi iškeisdaI mas vėl į pinigus,
Seasons Greetings
į 2. Jų vertę garantuoja visi
!
to our Patrons and Friends šios šalies kreditai, geriausi vi
same pasaulyje.
3. Savings Bonds yra gata
CHRISTMAS GREETINGS
vas jų savininko kapitalas, pa
to
our Patrons and Friends
keičiamas j gyvus pinigus ka
da tik nori. U. S. Iždas išmo
kės už juos pilnai dolerį už
BROWN'S
dolerį, tik nunešus į savo artij mą paštą ar banką.
DAMONS
SERVICE STATION
I 4. U. S. Security Bonds yra
SUNOCO PRODUCTS
: pelningi, už kiekvienus $3, praCANDY
; ėjus 10 metų gausit $4. Kas
Gas-Oil-Greases-Accessories
: perka Security Bond už $75,
•
KITCHEN
praėjus 10 metų gaus atgal
7318 SUPERIOR AVE.
; $100.
I Juos galima pirkti regulia
ENdicott-9127
riai bankuose, paštuose, arba
per savo darbovietę, susitarus
2976 Mayfield Road
po kiek norite iš jusų algos iš
skaityti.
Holiday Greetings and
Perkant Savings Bonds jųs
Best Wishes
BR. 0906
užsitikrinate sau ateitį, senat
vę, vaikams mokslą, ir mažiau
pinigų liefca laidymui šiaip pir
kinėjimams, o tas savu keliu
prisideda prie nukovojimo in M. O, M AT T L IN
Merry Christmas
fliacijos, gelbsti Amerikai da
SPINET PIANOS
rytis galingesne ir saugesne.
OF
DISTINCTION
HORWITZ
Tik Amerikos lietuvių aukos
Wallpaper & Paint įstengia sumažinti musų trem Easy Terms can be Arranged
tinių vargą.
13902 Kinsman Rd,
Aukas siųskite:
LO 0342
2027 EUCLID AVE.
ULRFA — 105 Grand St.
Brooklyn 11, N. Y.

«r

ill YUl'IM'tl

Remember the Maroon and Cream ColonKT
Cars with the Men in White
Called apd Recommended by Cleveland'e Leading
Physicians and Surgeons

KNdicott 077#

CHRISTMAS GREETINGS
and Best Wishes to All

N. C. & Sons

3

RESIDENTIAL & INDUSTRIAL
CONTRACTORS
CEMENT & WATERPROOFING
Master Plate and Stone Hard Floors.

.

Re-surfacing of Wood and Stone Hard Floors
Bulldozer and Air Compressor Service
MElrose 0773

3197 WEST 32nd STREET
- S

i

Best Wishes for a Very Merry Christmas
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Riester & Thesmacher
Company

1526 West 25th Street

CHcrry 0154

