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Senato D. P. Biliiis Priimtas

LIETUVIAI EINA IŠVIEN
SU LATVIAIS
Daugelyje Vakarų Vokieti
jos vietų įsteigti Lietuvių-Latvių vienybės draugijos skyriai.
-»
Balandžio mėn. Rotenburge
j vyko šio sąjūdžio skyrių atsto
VARGINAS! DAR SU
vų konferencija, kurioje daly
vavo 14 Latvių ir 7 Lietuvių TA NESĄMONE ...
atstovai. Išrinkta centro valdy
ba: Prof. Pračs, inž. Nasvytis,
Tarp keistenybių kokio
rašytojas Skujenieks, VI. Pau mis U. S. Kongresas užsi
Dirvos Redakcija mielai pasiųs norintiems afficlaviža, Liepinš, Petrauskas, Nau- ima, laiko gaišavimui, yra
tų
blankus,
tik skubėkite affidavitus daryti ir siųskite
nieks.
viena toki: Šaukiama į ap juos saviesiems
į Europą!
Sąjūdžio garbės nariais iš klausinėjimą, tam tikrų birinkti : Inž Prieis, Dr. Vydū bilių reikalu jų rėmėjus ir
nas, Paigle, Prof. M. Biržiška, tuos kurie priešingi.
rašytojas F. Kirto, rašytojas
Pereitą savaitę atstovų įvažiavimas Daugumoje Didelis Susirūpinimas
Skujenieks.
rūmai pravedė Mundt-Nix- Taikomas Lietuviams
Pavojum iš Sovietų
Atrodo, kad Lietuvių-Latvių on bilių komunistų sukonir kitiems Sovietų
Puses
vienybės sąjųdis plėsis toliau troliavimui.
Okupuotiems
daug smarkesnius tempu ir pa
Tą bilių gavęs Senatas
Washington, D. C., Birž.
dės šioms dviem tautoms dar pradėjo vykdyti apklausi
3.
— Atstovų Rūmams ta
Washington, Birž. 3. —
labiau suartėti.
nėjimą,
priešingos pu- Senatas, po 11 valandų de- po įteiktas reikala v i m a s
ne.iimą, ir iš
js pnesingos

Sako, Darbininkų bus
Perdaug už 30 Metų

PATIEKTA REIKALAVIMAS SKIRTI $10
BILIJONŲ ŠALIES APGYNIMUI

Dail. V. K* Jonynas, dabar gyvenantis Vokietijoje, padarė
visą eilę paSto ženklų Prancūzų okupuotai zonai. Jo daryti
pašto ženklai laikomi vieni iš geriausiu pašto ženklų. Nuo
traukoje Jonynas darbo metu.
(l^uotr. B. Gaidžiuno).

žinovai skaičiuoja kad Suv.
Valstijose 1980 metais rasis
30 milijonų darbininkų pervir
šis. Ir tas perviršis busiąs to
dėl kad iki to laiko dar dau
giau bus prailgintas žmonių
gyvenimas.
Dabar, sako, žmonių gyveni
mo amžius yra ilgesnis negu
kada pasaulio istorijoje buvo.
Apie 1980 metus, sako, šioje
šalyje bus 60 milijonų Ameri
kiečių virš 45 metų amžiaus, ir
21 milijonas virš 65 metų Ma
žiaus.
Tuos žmones, toliau sako, ne
bus galima užarti po velėna,
kaip kornus, bulves, tabaką, ar
paskersti kaip paršiukus, kaip
kartą buvo įsakęs daryti Hen
ry Wallace, kuomet buvo Roosevelto kabinete.
žinovai tikrina kad jau at
eina laikai kuomet žmogus gy
vens iki 130 ir net daugiau me
tų. Toks amžiaus prailginimas
sudarys Amerikai problemą.
Paleisti darbininkus iš dar
bų kai sueina jiems tam tikras
amžius nebūtų visai praktiška.
Kiti sako, darbo valandos tu
rės buti sutrumpintos iki 30
valandų savaitėje, kad galin
tiems ir norintiems dirbti bu
tų darbo.
Dabar, sako, šioje šalyje gy
vais yra apie 50 milijonų žmo
nių kurie išliko dėl įvairių gy
vastį apsaugojančių išradimų,
padarytų pastarų kelių dešim
čių metų laikotarpyje.
Kurie iš musų dar rūpinsi
mės gavimu darbo už 30 metų
nuo dabar?

ses pasikviete komunistų | batu priėmė biliu ilpidi skirtl salles apgynimo reivadą Foster.... Aišku, š i s i m u į 200,000 išvietintu žmo- k a l a m s d i d ž i a u s i 4 t a i k o s
Maskvos agentas pareiškė nįų poros metu bėcvie nra- metu sumą PiniW — $10,pasmerkiąs tą bihia, ir dar dedant Liepos 1 šiu metu 196.672,250 Armijai, Laivydaugiau pasakė: Jeigu U. Senatui buvo pasiūlyta' nui.ir. Oro pajėgoms.
S. stos j karą su Rusija, bilius įleidimui tik 100,000 PlnlKU .skyrimo komisija
Amerikos komunistai dirbs ateivių, tačiau Gegužės 28 &avo susipažinti su dokuuž įvedimą "demokratinės" Senatorius Ferguson patie- men^ais ^ įrodančiais aliarsantvarkos čia.... Jie dės kė tam -biliui
-VMtembeog
priedą kad muojantį grasmmgumą iš
pastangas remti sovietus ir butų įleidžiama 200,000 ir sovietų pusės, kurie rengia
sudaryti Amerikoje revo tas priedas buvo priimtas baisią milit&rišką mašiną
liuciją.
prieš visą pasaulį, svar Dail. V. K. Jonyno gaminti pašto ženklai Vokietijos Wuert40 balsų prieš 33.
tembergo provincijai.
(Nuotr. B. Gaidžiuno).
Tokį atsakymą gavus, D . . P . b i l i u s s a v o p i l n u  biausia gi prieš Ameriką.
rodos užtektų įrodymų ko
Birželio 2 priimtas 63 U. S. Armijos generali PO "RINKIMU" ČE
dėl Mundt-Nixon bilius tu me
GEN. Mac ARTHUR
nio štabo vadas Gen. Brad
balsais prieš 13.
ri buti kuogreičiau priim Tuo pat pranešam* kad ley pareiškė, kad sovietai KOSLOVAKIJOJE
. NEGRYŠ DABAR
tas!
šis bilius perduodamas At turi gatavai paruoštų ka
stovų Rūmams, kas yra la rui 4,000,000 vyrų ir apie Gegužčs 30, Čekoslovaki Kongreso nariai buvo su
14,000 lėktuvų, šios jėgos
ŽYDŲ-ARABŲ KARO bai geras ženklas.
parkviesti Gen. Macpakanka greitam nušlavi- joje komunistai, sulyg Mas manę
Senato
bilius
nustato
įlei
Arthurą
iš Japonijos išdės
PALIAUBOS SU dimą D. P. virš esamų imi mui raudonojo maro per kvos plano pravedė seimo tymui asmeniškai
ten esan
visą Europą,. Artimus ir rinkimus, ir balsavimuose čios padėties. Tačiau
TARTA
gracinių kvotų.
Gen.
dalyvavo, skelbia, 89.3 nuoš.
Toliau, nustato kad įlei Vidurinius Rytus, Kojerą balsuotojų.
MacArthur
pranešė
kad
jo
ir net Kiniją.
NAUJAS VILNIAUS VYSKU
džiamų
D.
P.
pusė
butų
as
išvykimas
negalimas
ir
jis
Birželio 1, Žydų ir Ara
Tokis sovietų militariš- Sulyg tų balsavimų, už
PAS — LENKAS
bų vadai pranešė United menys nusimaną apie ūkių kas pajėgumas tiesioginiai komunistų kandidatų sąra atsisakė parvažiuoti.
"Mintis" skelbia žinią, kad Nations saugumo tarybai darbus ir sutinką dirbti
Jis sutinka parvažiuoti
sudaro aliarmuojantį pavo šą (jis buvo viso vienas) vėliau
Šv. Tėvas nauju Vilniaus vys jog sutinka padaryti Pales ukėse šioje šalyje.
kada, po Republiko
paduota 6,431,693 balsai, o
kupu sufraganu paskyręs Len tinos karo paliaubas.
Kitas svarbus dalykas tai jų Amerikos saugumui, sa 772.293 balsavo prieš.
nų partijos konvencijos.
ko Gen. Bradley.
kų kunigą W 1 a d y s 1 awą SuTačiau Arabų vadas ka kad biliuje pažymima įlei Šių pinigų skyrimas lai Taip balsavimui praėjus,
szinski. šis. dvasininkas Lietu ralius Abdullah skelbia kad dimas pusės 200,000 skai
aišku, Čekoslovakija, pana TOM CLARK, U. S. Ge
•
viams yra pažįstamas kaip ži po keturių savaičių jis ka čiaus ateivių Lietuvių, Es koma svarbia reikmenimi šiai kaip 1940 metais Lietu neralinis prokuroras, parei
ir
reikalauja
greičiausios
nomas Lietuvių ėdikai i*nkų rą vėl pradės, nepakęs jei tų, Latvių ir rytinės Len
va, "prašys" ir bus priimta škė kad Komunistų partija RUKYSIT VARĮ? Nuolati
Kongreso akcijos.
okupacijos laikais.
kijos
žmonių,
kurių
tėvynės
turi tikslu žiaurumu išver
gu Izraelio valstybė Pales
Šia suma pinigų U. S. į "laimingų sovietinių res sti šios šalies valdžią, todėl niai tyrinėjimai tabako augi
yra
sovietų
okupuotos.
tinoje nebus likviduota.
nimo srityje parodė kad tręši
galės turėti Armijos ir Oro publikų šeimą".
DŽIAUGIASI AMERIKOS
Pereitą savaitę, sename Senatorius Pepper, geras eilėse 1,234,500 vyru ir Ma Šių rinkimų pasekmėje, visi komunistai privalo bu mas tabako laukų vario dulkė
LIETUVIŲ DOVANOMIS
Jeruzalyje Arabai privertė Stalino draugas, pirm bal rinų korpuse 552,000 vyrų. sako, rezignuosiąs ikšioli ti iš federalių darbų palei mis prisideda prie tabako der
Tremtinių stovyklas kartas pasiduoti apie 500 besigi savimo pareiškė nepasiten
nis čekų prezidentas Be- sti.
liaus padidinimo ir tabako rū
Senato vadas Sen. Taft neš, kuris sakoma serga ir
nuo karto pasiekia Amerikos nančių Žydų. Arabai tuoj kinimą kad šis bilius esąs
šies pagerinimo.
ITALIJOS valdžia imėsi
Lietuvių dovanos drabužiais ir ėmė naikinti viską kas Žy diskriminuojantis Žydus — ir atstovų rumų vadas kal bolševikų laikomas nelais•
bėtojas Martin, abu Repu- viu. Jis, žinoma, mirs ne darbuotis pastatyti šalį ant
Žydai nėra farmeriai.
maistu. Paskutiniu laiku per dams priklauso.
kojų; ji vykdo darbų pro AMERIKOS popieros išdir
spaudą sužinota ir apie naują
Žydų Irgun kariautojų Lauksime ką to biliaus blikonai, sutarė Kongreso tikėta mirtimi.
posėdį
baigti
Birželio
19,
atžvilgiu
padarys
Atstovų
gramą
pašalinimui bedar by stės dabar išlieja į upes ir
drabužių vajų. Šie reiškiniai organizacija Palestinoje at
paskubinus
priimti
jų
nu
Rūmai.
bės
ir
pradėjimui
prekybos upelius apie 6 milijonus sulfito
labai maloniai nuteikia tremti sišaukė į Sovietų Sąjungą
SUSITAIKĖ. Detroite su užsieniu.
matytus
svarbiausius
bilius.
U.
S.
Armijos
vadovybė
atliekanų, kurios galėtų buti
nius, juos džiugina. Nelaimin pagelbėti sutriuškinti Arabaigėsi Chrysler automo Italija turi apie 45,000,- sunaudotos
Tačiau,
sako,
gali
buti
rei
užgyrė
dar
vieną
D.P.
nau
nekuriems naudin
gieji visada lieka dėkingi savo bų-Britų "agresiją" Šven
bilių dirbtuvės darbininkų 000 gyventojų, viena iš tir giems produktams,
kalo
Kongresui
susirinkti
dai
bilių.
Šis
bilius
leistų
kas
g e r i e s i e m s a u k o t o j a m s — tojoje Žemėje. Maskva la
streikas, kuomet kompani ščiausia apgyventų Euro galėtų tas atliekanasjeigu
Liepos
mėnesį,
protarpyje
įvežsti
į
Ameriką
atitinka
«ittiikti
Amerikos Lietuviams .
bai norėtų į Palestiną įžy
mų jaunų vyrų iš Europos Republikonų partijos kon ja sutiko pakelti algų po pos šalių. Šiuo tarpu ji tu- ir apdirbti.
giuoti.
vencijos, kuri įvyks Birže 13 centų valandai. Ten rie apie^ 2 milijonu bedarU. S. armijos tarnybai.
•
"PRIKLIJUOTI PRIE KIEK
streikavo apie 75,000 dar
lio
21,
ir
Demokratų
kon
Lietuvių
be
abejo
rasis
bių.
VIENO TREMTINIO DURŲ"
bininkų.
Italijoje komunistai lai PLIENO atmatos ir naufai
Tremtinių bendruomenė Vo U. S. RŪPINASI cmT nemažai norinčių stoti Dė vencijos, įvykstančios Lie
Pereitą
savaitę
General
pos 12 d., baigimui to kas
dės Samo kariuomenėn.
kinai nurimo. Ka jie vėl tarpinta geležis (pig iron) yra
kietijoje labai jaudinasi dėl kai
KLŲ GAMYBA
Motors
Corp.
pakėlė
savo
du svarbiausi dalykai iš kurių
bus nebaigta.
kurių Lietuvių tremtinių dar
darbininkams algas, išven pradės paaiškės toliau.
plienas gaminamas.
bų, kurie paskutiniu metu pa SuV; Valstijos kaip ma DIDELI POTVINIAI
gimui streiko.
•
GelžkeUečių unijų vadai
PREZ. TRUMAN išva
tekę į Ameriką, ne tik kad tyti nenori buti užkluptos
VAKARUOSE
AMERIKOS avalų, diržų ir
žiavo į vakarines valstijas ŽUVO 451. Per Decora reikalauja 15c valandai al
reikiamu budu neatsilygino sa neprisirengusios. Karo va
jieškoti sau pritarėjų. Jis tion tris dienas švenčių šy- gų pakėlimo ir 20 nuoš. pa kitų odinių dalykų išdirbėjai
vo geradariams rėmėjams bei dovybė išsiuntinėjo indus
Oregon valstijoj, Colum keliauja traukiniu, darys met visoje šalyje žuvo net didinimo pensijų jau nega importavo virš 30,000 kobra
aukotojams, bet dar savo girta trijoms nurodymus kad jos
vimu ir negražiu elgesiu labai butų
pasiruošusios karo bia upės slėnyje pereitą sustojimus miestuose visur 451 asmuo. Daugiausia žu lintiems dirbti 200,000 gelž- gyvačių odų iš Tolimų Rytų.
Iš tų odų dirbama moteriški
kenkia visai musų bendruome reikmenų gamybai, reika savaitę prasidėjo potviniai, kur tik pravažiuos, po ke vo trafiko nelaimėse, kiti keliečių.
kurie palietė ilgus paupio lias minutas, kitur daly prigėrė besimaudydami, o
avalai ir kiti dalykai. Ameri
nei. Tremtinių spaudoje buvo lui ištikus.
perspausdintas Amerikos Lie
Industrijos privalo pla plotus, apsėmė kelis mies vaus dideliuose Demokratų dalis žuvo nuo šiaip smul Madagaskaro saloje, ku koje dar vis stokuoja odos.
ri yra Prancūzijos kolonija
•
tuvaitės L. Juodytės-Mathews nuoti kaip galės greitu lai telius, padarė daug nuos- rengiamuose mitinguose
kių įvykių.
pįrmutinė mitinge kal- Šymet per pirmus 4 me- rytuose nuo pietų Afrikos, ŠIOJE Salyje yra 89,016,000
"Vienybėje" tilpęs straipsnis ku pakeisti į karo reikme tolių, ir žuvo jau apie 30 j
tęsėsi naudojamų gyvenamų namų.
tuo reikalu su tokia pastaba: nų išdirbimą. Jos turi ap žmonių. Daugelyje sričių ba bus Chicagoje, D. P. nesius visoje šalyje trafiko sukilimuose kurie
nuo
Kovo
1947
metų,
už Kaip žmonės gerai prižiūri sa
"Šį straipsnį ne tik laikraštyje sirūpinti ir medžiaga, nes potviniai išvertė net dide įleidimo klausimu.
nelaimėse- žuvo pu 8700 mušta apie 30,000 vietinių.
vo namus parodo šis faktas —
reikia atspausdinti, bet prikli jeigu nepasiruoš, reikalui lius išstatytus tvenkinius,
žmonių,
tik 3,901,600 tų namų reikajuoti prie kiekvieno tremtinio ištikus gali likti be darbui tuomi prisidėdami prie pa
JOHN L. LEWIS vėl ga
22
prigėrė.
Prie
Norfolk,
didinimo nelaimių.
durų. Prašau, ką padaro vie reikalingų dalykų.
vo Federalio teisėjo perser KANADOJE, šiaurinėje Va., apvirtus karių valčiai lauja didesnių pataisymų.
•
nas niekšas visai bendruome
gėjimą kad jo ruošiamas an Ontario dalyje, siaučia mil prigėrė 22 jūreiviai;
KIAUŠINIŲ
nuostoliai juos
skelbtų
pačių
tremtinių
spau
nei".
FORMOSA saloje, Azijos gliakasių streikas Liepos žiniški girių gaisrai, kurie
čiupinėjant,
pakuojant*
ir^ pa
Moira,
N.
Y.,
tula
Mrs.
doje
ir
juos
visiškai
išskirtų
iš
Butų labai sveikintina, kad
vandenyse, traukinio nelai mėnesį yra pražūtingas ša eina apie 70 mylių frontu ir
ruošiant
pardavimui
kas
metą
McGee,
90
m.
senutė,
gavo
Amerikos
Lietuvių
tarpo.
Amerikos Lietuviai tokių išsi
mėje šiomis dienomis užmu- įįes reikalams ir stengsis naikina 125,000 akrų girios
r
J
•
1(7C
SmnnŽa
_
-i
til
/irirliinfl
siekia
milijonus
dolarhfc.*
K.
Pelėkis.
sau
37
metų
amžiaus
vyrą.
šokėlių tremtinių p a v a r d e s
vėl streiką likviduoti.
plotą.
šta apie 175 žmonis.

SUSTOJO EMIGRACIJA
Visose pereinamose stovy
klose, iš kurių tremtiniai iš
vykdavo į užsienius, sustojo
bet koks emigracinis gyvumas.
Pažadų iš IRO pusės buvo
duota daug, praktiškai tačiau
nieko nepadaryta, išskyrus tai,
kad biznieriai išsirinko sau vi
sais atžvilgiais sveikus vyrus.
Gydytojų reikalavimai emigra
cijos atžvilgiu labai griežti. DP
stovyklose vyksta scenos iš
vergų prekybos laikų, kai bu
vo pardavinėjami gyvi žmonės.
Sanitarinė bukli yra labai ne
rūpestinga, pav. Mannheime,
imant kraują Wassermanno re
akcijai, įvairiems asmenims
buvo naudojama vis ta pati
adata.
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Detroit, Mich., Naujienos
ATVYKO 38 LIETU
VIAI IŠ EUROPOS

LANKftSI ADV. V. RASTE
NIS SU ŽMONA

I

1
MYKOLAS LEMEŽIS, kuris
buvo žinomas kaip Michael
Grįždami iš Chieagos į New dar
Lemish
ir kitokiais jo vardo iš
ŽUVININKYSTĖS PRAMOGA
GRĄŽOS JAUNIMO
Yorką, čia kelioms dienoms bu kraipymais, pirmiau gyvenęs
PAVYZDYS
Gegužės 26 d. laivu MARI vo užsukę Adv. Vincas Raste So. Boston, Mass., ir vėlesniais
Philadelphietis Kapt. A. J.
Pittsburgho Jaunieji Lietu Dulinskis atidarė žuvininkys NE FLASHER atvyko 38 Lie nis su žmona, Emilija, kurie- laikais išvykęs į Detroitą, jei
viai savo susirinkime, įvyku tės viešą pramogą to sporto tuviai tremtiniai, kurių tarpe 7 du tik Vasario pradžioje atvy yra gyvas lai atsišaukia pas
siame Gegužės mėnesį, nutarė mėgėjams prie Cape May, New USA piliečiai, o kiti su imigra ko iš Europos. Svečiai buvo adv. Bagočių. Svarbus reikalai
jo naudai. Jei yra miręs, lai
paaukoti $100 mušu viengen Jersey valstijoje. Ten galima cijos vizomis. Atvykusieji išsi pakviesti pas Dr. J. J. Sims, kas žino apie jį tuoj susirašo
čiams tremtiniams šelpti. Tie rengti taip vadinamas "Fishing skirstė pas gimines bei drau o čia viešėdami aplankė Gliau su adv. Bagočium, pas kurį jis
Mažutis DP. šveinfurto (Vokietijoje) kareivinių rajone, ap
gus :
džius ir Kriaučiunus, kur buvo paliko testamentą.
pinigai jau įteikti Lietuviu parties".
rengtas Amerikiečių atsiųstais rūbais.
Jis turi paruošęs vieną lai Matas ir Elzbieta BauMai su širdingai vaišinami.
Tremtinių Gelbėjimo Komitetui
Atty F. J. Bagocius
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
3C2 West Broadway, S# Bos
Nors trumpai lankydamiesi
Pittsburghe, už kuriuos bus vą tam tikslui, ir ruošia dar du sunum Vytautu apsistojo New
(24) ševikinę, tautos valios neatsto
pasiųsti maisto siuntiniai la kitus. Tie jo laivai ym sau Yorko apylinkėje. Ponia Bukie- Detroite, jie suspėjo aplankyti ton, Mass.
AL
I
1 vaujančią vyriausybę.
žymesnes vietas, ypač svečiai
biausia reikalingiems musų iš- gųs, neskęstanti.
nė yra USA pilietė.
Kapt. Dulinskis yi*a Ameri
vietintiems Vokietijoje, ypač
želvyra Buknytė, apsistojo domėjosi garsiu Henry Fordo
(3) 1940 m. Liepos mėn. 21 d.
ko je gimęs, bet gan gerai kal New Yorko apylinkėje.
muizejum, vadinamu Green RUSIŠKI "DYPUKAI"
mokslus einančiam jaunimui.
bolševikų sudarytas "Liaudies Rengia Artistai Vincei
KITOKĮ
Kaip ir praeitą vasarą, šiais ba Lietuviškai ir didžiuojasi
Matas ir Ona Dabrilos, apsi field Village.
seimas" ir to "seimo" nutari
K. V. stojo Worcester, Mass.
Gegužės 22, Dr, Sims namuo
Mes čia * turime jau geroką mas prisijungti prie Sovietų Jonuškaitei Koncertą
metais Jaunieji Lietuviai nu savo Lietuviška kilme.
mato dažnai daryti piknikus,
Birželio 12
Dr. Vytautas Dambrava su se buvo sukviesta būrys veikė skaičių Lietuvių atvykusių iš Sąjungos yra neteisėti.. Netei
kurių pirmas įvyks Birželio 13, PHILADELPHIJOJE pernai žmona Aldona ir sunum Ginta jų susipažinti su svečiais. Va įvairių Europos kraštų. Jie iš sėtas ir Lietuvos prijungimas
gyvenę visokias okupacijas ir
South Parke.
V. vieno namo skiepe buvo užtik ru apsistojo Ozone Park, N.Y. karas praėjo geroje nuotaiko bėgimus, bombardavimus, jau prie Sovietų Sąjungos.
je, svečiai pp. Rasteniai pasa
Vladas ir Zuzana Daukantai kė trumpas kalbas iš savo pir čiasi pradžioje susivaržę, lyg (4) Sovietų Sąjunga, prasi Koks tai jaukus subruzdimas
ta krūva pinigų, $92,800, po
apsireiškė vietos Lietuvių tar
TIKISI STREIKO
$10, $20, $50 vertės, bet iki su dukra Milda ir sunum Vai mutinių įspūdžių
Amerikoje. ką slėptų, lyg ko bijotų. Bet lenkdama su visais žmonišku pe. štai gaunu pakvietimą bu
Pieno industrija ir pieno iš- šiolei jų teisėtas savininkas ne dotu, USA piliečiai, apsistojo Detroitiečiams svečiai nepa pabuvę normaliose Amerikos mo dėsniais, žiauriomis prie
gyvenimo sąlygose jie greitai
ti Gegužės 14 d. pas musų ger
prastai patiko.
monėmis ir teroru naikina Lie
vežiotojų unijos atstovai veda atsirado, todėl apskrities teis Brooklyne, N.Y.
išdrąsėja
ir
buna
normaliai
at
biamus ponus Bielskius. Nuvy
Dr. Gurskaitė svečius savo
Alfredas Engmanas, laikinai
derybas Pittsburghe išvengi mas nuskyrė tuos pinigus pa
tuvių tautą fiziniu, dvasiniu ir kus paskirtu laiku, jau radau
automobiliu pavėžino Od Cte- viri.
mui 3,000 pieno išvežioto jų vesti Valstijos iždui, ir jie pa apsistojo New Yorke. •
Bet j Detroitą atvyko vienas ekonominiu atžvilgiais.
būrelį musų žymesnių Lietuvių.
velando.
Teodoras ir Veronika Engteks j Harrisburg.
vyriškis Lietuvis gimęs ir au (5) Amerikos Lietuvių komu Ponai Bielskiai gyvena turtuo
streiko.
Pinigus užtiko tamsiame sa manai su sunum Algirdu, laiki VĖL BUS LIETUVIŲ RADIO gęs Rusijoje. Šis Lietuvis jau nistų vadai, talkininkaudami lių miestelyje, Westwood Vil
Tie darbininkai apima 75
skiriasi nuo Lietuvos tremti
vo skiepe to namo gyventojas, nai apsistojo New Yorko apy PROGRAMOS
lage, turi gražią sava vilą, su
vietinių pieninių.
nių. Jis, nežinau kaip bus il Sovietų Sąjungos interesams, puošniais gėlynais aplinkui ir
kuriam gal but bus duota tam linkėje.
nusikalsta
ne
tiktai
Lietuvių
Am. Lietuvių Balsas, radio gai, yra labai baimingas. PaAntanas ir Elžbieta Galmi klubas pasirašė naują kontrak vyzdin, vienas vietos patriotas tautai, bet ir savo antrai tėvy daugeliu kambarių.
tikras atlyginimas.
KARO ATLIEKANŲ
Susirinkusius, Dr. Bielskis,
PLIENAS SUNAUDOJAMAS ,Jis tų pinigų neprisisavino ir nai su dukra Zita laikinai apsi tą su ta pačia radio stotim — Lietuvis suėjęs susirinkime su nei,— U.S.A.
Lietuvos
Garbės Konsulas, pa
WJLB.
Tik
ši
kartą
pasirašė
šiuo "Dvpuku", paklausė jo pa
Pittsburgho ir apylinkės di tikrino jog negali net spėti iš stojo New Yorko apylinkėje.
Todėl mes nutarėme, komu kvietė susėsti prie apvalo sta
sutartį
tiesiai
su
pačia
stotim,
vardės.
"Dypukas"
(vadinu
j;
Povilas Jurėnas
apsistojo
delės plieno išdirbystės savo kur tie pinigai ten atsirado.
nistinės srovės atstovams teis lo ir paskelbė susirinkimo tik
pas anksčiau atvykusią žmoną, nes komunistų agentas Hous- taip užtai kad jis nenori pasa me bailiai nedalyvaujant, pa slą. Matant tokį didelį reika
plieno gaminimui gauna daug
huler iš stoties su visais savo kyti savo pavardės) atsakė:
lą, išsirinkome laikiną valdyba
Long Island City, N.Y.
atliekamų plieninių karo padar LENKAI KALTINA
raudonais kipšukais išmesti.
"Tamstos nepažįstu, kaip ač skelbti šią rezoliuciją:
Jonas Keženius su dukra
gų, vartotų ant sausžemio ir ROOSEVELTĄ
Gerai padaryta iš musų pu galiu sakyti savo pavardę". .. a/. Amerikos Lietuvių visuo rengimui naujai čia atvykusiai
iš Vokietijos. Lietuvos operos
Ona ir sunum Vytautu apsisto sės kad neprisidėta prie HousMūsiškis Lietuvis nusijuokė,
vandenyje, kuriuos tarpina ir
Amerikos Lenkų Kongresas
menė per savo centrines orga žvaigždei, Vincei Jonuškaitei
hulerio
eiti
į
teismą
už
jo
pro
tačiau
čia
ne
juokai.
Tas
pajo pas anksčiau atvykusią žmo
maišo liejant naują plieną.
savo posėdyje Philadelphijoje
gramų nutraukimą, tada jau ! rodo kokiose sąlygose žmogus nizacijas turi kreiptis į visas koncertas. Valdyba išrinkta ši:
Nekurie karo padargai nebu šiomis dienomis vėl panaujino ną, Baltimore, Md.
tikrai nebutume gavę progos į j užaugintas ir kiek į jį baimės tarptautines institucijas ir į pirm. Ch. Lukšis, sekr. BatkieStasys ir Elena Mineikos ap tą radio stotį su savo progra i ir nuožvalgos privaryta. Jis
vo ir sunaudoti, jie išgulėjo ir apkaltinimus kad Prez. Roose
nė, ižd. F. Račkus.
visas demokratinio
pasaulio
Ponia Račkus pranešė kad ji
aprūdijo šioje šalyje, ir jie pa velt pardavė Lenkiją Stalinui sistojo New Philadelphia.
ma ineiti. Smagu kad musų vis dar negali įsitikinti kad jis vyriausybes, prašant
daryti jau naėmė salę šeštad., Birželio
Eduardas ir Viktorija Pike radio annaunseris, kaip senes randasi laisvoje šalyje, kad čia
tenka dabar atgal į plieno lie jų pasimatymo metu Jaltoje.
žygius, kad bolševikinis Lietu 12, Patriotic Auditorium, kon
liai su dukromis Salvinija ir nių radio klubo narių, paklau ji kalbina draugas o ne prie
jyklas. Kitokie dalykai prie tų
Lenkų kongreso vadas Adv.
vos okupantas butų iš Lietuvos certo rengimui. Adresas: 1816
padargų buvę nudeginami, lie Charles Rozmarek iš Chieagos Milda apsistojo Niagara Falls, sė ir nesidėjo prie komunistų šas, patriotas, o ne komunis
South Figueroa st., Los Ange
pašalintas.
bylos su radio stotim.
tas, ne špiegas.
ka tik vienas plienas.
Kai visas kitataučių radio
savo formaliame raporte pra N.Y.
Kaip rodos, šiam "Dvpukui" b j Kreiptis į punkte a./ sumi les. Pradžia 8 vai. vakare, tikietai po $2, $1.50 ir $1.
Senas plienas yra būtinai nešė kad jis kalbėjosi porą at- Stasys Pilka, žinomas Kau programas ta stotis uždarė, teks gerokai šioje laisvoje ša
nėtas institucijas ir vyriausy
Laikas trumpas, pasidalinom
artistas,
reikalingas naujo plieno lieji veju f u Prez. Rooseveltu prieš no ir. Vilniaus teatrų
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tuoj
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i
galvą
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lyje
pagyventi
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niui.
f
Jaltos suvažiavimą ir kad Roo-!?
pažįstamas. ir Amenkos
stabdytas barbariškas Lietu dar kartą susirinkti Geg. 21.
sevelt jam reiškęs baimę j 0 £ i Lietu\ įams, pasisvečiavęs
e kratyti, o dabar matome kad j dės pasisakymas nesudaro jo- vių tautos žudymas ir naikini
Koncerto reikalą aptarus, p.
neklydome.
|kio pavojaus.
M. Sims.
TęS TVENKINIŲ DARBUS
Bielskienė
užkvietė visus daly
Stalinas gali vėl susitarti su lias dienas New Yorke išvyk
Taigi Am. Lietuvių Balsas
mas.
Kongresas užtvirtino skyri Hitleriu. Rooseveltas žadėjęs sta į Chicagą.
vius į kitą namo dalį vaišėms.
vėl bus girdimas šeštadieniais.
c/
Amerikos
Lietuvių
visuome
Liudvikas Piotrovskis apsi Laiką žiūrėkite laikraščiuose.
Puikiame salione, skaniai pa
mą $7,875,000 pinigų tęsimui po karo ginti Lenkijos nepriPravartu pažymėti kad nau DETROITIEČIU TEI nė turi dėti pastangai, kad bu ruoštus užkandžius sunaudoda
Conemaugh rezervuaro tvenki klausomybės reikalą, tik sakė stojo Gary, Ind.
tų leista sudaryti ir butų pri mi, pasikalbėdami praleidom
Emilija Norvilienė apsistojo ja radio programai sutartis iš
nių darbų. Tie tvenkiniai ap reikia pirma karą laimėti. Jis
pažinta Lietuvos egzilinė vy linksmai laiką iki vidurnakčio.
SMO
SPRENDIMAS
gauta
pastangomis
p.
Helenos
ima potvinių kontrolės planus sakė kalbėsiąs su Stalinu apie Maspeth, L.I.N.Y.
Gegužės 21, apie 8 vai., vėl
Rauby. Ji parodė musų radio
riausybė užsienyje, kuri galė
Adelė ščiukauskaitė, USA klubo įstatus ir pertikrinus kad
Pittsburgho miestui ir Ohio Lenkijos atsteigimą.
BOLŠEVIZMUI
susirinkome
pp. Bielskių rezi
tų atstovauti Lietuvos valsty
upei, kuri nuo čia prasideda.
dencijoje
toliau
tartis koncerto
Tačiau kai susisiko su Stali pilietė, apsistojo Chicago, 111. šis Lietuvių radio klubas yra
bę ir vesti kovą dėl Lietuvos rengimo reikalais.
Susirinkimą
Domas Vaičiūnas, USA pilie kaip tik priešingas komunis
Tų tvenkinių darbai numaty nu Jaltoje, Rooseveltas taip ir
atidarė pirm. p. Lukšis, ir se
Minėjome pereitame nu išlaisvinimo.
tams, išgavo naują leidimą Lie
tis,
apsistojo
Dorchester,
Mass.
ta baigti 1951 metais.
sutiko atiduoti Lenkiją bolše
meryje, apie Detroito Lietu d' Amerikos Lietuvių komu kė reikalų apkalhėjimas.
Stasys Vaškelis
apsistojo tuvių radio programai.
vikų kontrolei, kaip dabar tas
viškų organizacijų ruošiamr nistų vadai turi buti nubausti
Apkalbėta ir nutarta imtis
PE N NS Y L V A NIA geležinke viskas ir yra įvykę.
Amsterdam. N.Y,
Lietuvos okupantui-bolševiz- už talkinikavimą okupantui, iš visu galimų butų musų dainos
LIETUVAITĖ
AUTO
Pasitinkančiųjų tarpe matė
lio kompanija skelbia kad per
mui teismą, čia talpiname to braukiant juos iš bent kokios žvaigždę išgarsinti Amerikiečių
Lenkai į savo kongresą su
eito mėnesio minkštos anglies kvietė kelis žymius Amerikie si Pennsylvania universiteto NELAIMĖJE
teismo pereitą šeštadienį iš
tarpe taipgi. Apkalbėjus viso
Joana Valatkiutė, pernai lai
neštus sprendimus, kuriuos Lietuviškos organizacijos są kius pasiulymus, nutarėme su
streikas šiam geležinkeliui pa čius, Lieut. Gov. Coolidge iš Prof. Dr. A. Salys, Kun. čekamėjus antrą "grožio karalai
kiekvienam Amerikos Lietu stato, skelbiant jiems griežtą rengti p. V. Jonuškaitei gražų
darė $9 "milijonus nuostolių.
Massachusetts, Federal} Gene vičius, p. Jurėnienė, p. Norvilą tės" vietą Lietuvių Balso radio
viui reikia giliai į galvą ir į boikotą, neprenumeruojant jų sutikimo pokilį Biltmore hotel,
ralinį Prokurorą Clark ir ki ir kiti. J. įr A. Valaičiai nuo klubo piknike, šiomis dienomis
širdį įsidėti.
Red. spaudos, nepalaikant jos skel ten sukviesti dag meną mylin
MAISTAS PABRANGO
tus, kurie taipgi pasakė Lenkų BALF'o ir Liet. Gen. Konsula tapo labai sužeista automobilio
bimais, nelankant jų parengi čių žmonių iš Hollywoodo ir
nelaimėje. Du automobiliai su
spaudos atstovus, Birželio 11Maistas Pittsburghe pabran tautą ir jos teises ginančias to Attache A. Simutis atvyku simušė ant Oakman Blvd. ir
Mes, Detroito visuomeninio mų, atimant jiems jų savina- tos vakare, prieš pat koncertą.
siems padėjo atlikti formalu
go 7 nuoš. daugiau negu buvo kalbas.
mąsi teisę atstovauti Lietuvius
L.G.K. Buena Vista gatvės gana smar teismo Lietuvos okupantui tei
Kol kas man informacijų
šiame kongrese Lenkai pa mus.
pernai, kaip tyrinėjimai paro
kiai, todėl visi automobiliuo sti teisėjai: Pirmininkas —; ir suteikiant jiems tautos jutrūksta
kaip tas sumanymas
se buvę 8 asmenys nugabenti i
de. Pabrangimas apsireiškė ir darė pareiškimą Gen. Eisendošių ir išgamų vardą.
Teisėjas
J.
P.
Uvick,
vice
pirm.
vyksta,
ir
tik po koncerto galė
ligoninę, vieni lengviau, kiti
hovverui, kuris dabar vra Co
visoje Pennsylvanijoje.
Seka teisėjų parašai.
siu aprašyti kaip viskas pasise
P. Medonis, nariai M Kasevisunkiau
sužeisti.
Mažiau uždirbančios šeimos lumbia Universiteto New Yor
kė.
Joanos tėvai abu čia gimė, čienė, F. Motuzas ir J. Pilka
Po šio susirinkimo p. Biels
praleidžia apie pusę savo už ke prezidentas, nepriimti Len
bet geri Lietuviai ir yra LVS Gegužės 29 d. teismo posėdyje ROCHESTER, N. Y.
kienė
dalyvius taipgi pavaišino,
darbio tik maistui. Dėl mais kijos vyriausybės skirtą tam DALYVAUS VĖLIAVOS
0-to skyriaus nariai. Reiškiame išnagrinėję Lietuvos okupaci
bet kadangi tai buvo jos gim
Birželio
4
d.
priima
kunigyJoanai
ir
jos
tėveliams
užuo
to brangumo tos šeimos negali universitetui $5,000 dovaną.
DIENOS PARADE
jos byl^, išklausę kaltinamąjį
tadienis, dalyviai nepavydėjo
tės sakramentą jaunas Lietu
apsirūpinti kitais reikmenimis,
Lithuanian - American Vete jautos.
padakttioti jai ir "Ilgiausiai me
aktą, kurį paruošė prokuroras
vis Kun. Dominikas F. Mocke tų".
kaip rūbais, vaistais ir tt.
PENNSYLVANIJOJE 1947 ranų Postas ir moterų skyrius GRIŽO Iš KALIFORNIJOS
T. Dambrauskas ir liudininku
vičius,
sunus K. Mockevičiaus.
metų .medžioklės sezone nušau dalyvaus Amerikos Vėliavos
parodymus, būdami visų Lie
Matilda
Maitienė
su
BartusPirmas
savo mišias jis lai TARYBOS SUSIRINKIMAS
ta 1,829,843 zuikiai. 1946 me Dienos iškilmėse, sekmadieni, kų šeima buvo nuvykę į Kali tuviškų patriotinių srovių at
KANDIDATUOJA
kys
šv.
Jurgio
Lietuvių bažny
Birželio 13. Kad šia proga bu forniją pasiviešėti ir pasivaži stovai bei ištikimi U.S.A. pilie
Gegužės 22 vakare įvyko
U. S. Senatorius Edw. Mar tais buvo nušauta 1,524,798.
čioje,
sekmadienį,
Birželio 6. A. L. Tarybos skyriaus visų
tų
galima
gerai
atžymėti
Lie
nėti
po
kitas
Vakarų
valstijas.
čiai,
remdamiesi
teismo
posė
tin taipgi nori gauti Republi
Los Angeles Lietuvių draugijų
tuvą, Veteranai pakvietė visas Kelionę atliko laimingai, džiau dyje patiektais parodymais, sa
konų partijos nominaciją pre j DERASI NAUJAI SUTARatstovų posėdis; susirinkimas
giasi
gavę
progos
tiek
daug
vietos ir apielinkės Lietuvių
vo laisvu įsitikinimu ir sąžinės ŠEIMOS TRAGEDIJA
zidento vietai. Jis yra stiprus f'IAI
buvo ne taip skaitlingas, bet
Amerikos
pamatyti.
draugijas kooperuoti ir daly
balsu, skaitome, kad kaltina
Pennsylvanijos Republikonas.
gan
gyvas. Kalbėtojais buvo
Philadelphijoje prasidėjo de
Marion, Ohio. — Geg. 27 d.,
mojo
akto
kaltinimai
okupan
Dr.
J.
Bielskis, Dr. Dagys, Adv.
Pennsylvania, didelė valsti rybos naujai sutarčiai tarp kie vauti Flag Day parade.
PATARIA NESIŲSTI
Tūlas Charles Gerstenlauer, 41 S. Paltus
Gen.
Jonas
Černius,
buvęs
ir Adv. V. Kazlaus
tui
yra
pagrįsti
—
būtent:
ja, turi žymų skaičių delegatų tos anglies kasyklų operatorių
CIGAREČIŲ
m. amžiaus, tyčiomis automo kas. Kalbėtojai kreipė daug
Lietuvos
ministras
pirminin
(1)
Sovietų
kariuomenė
1940
prezidento rinkimams, taigi tu ir United Mine Workers unijos
biliu užvažiavo ant gelžkelio dėmesio į vietinius Lietuvius
Jieva Balsienė gavo laiikft
rint daug balsų kad ir silpnes atstovų. Kietos anglies darbi kas, kuris dabar gyvena New- nuo savo giminaičių iš Vokie m. Birželio mėn. 15 d. neteisė bėgių ir traukinio buvo užmuš ir musų draugijų reikalus.
nis kandidatas konvencijoje de ninkų unijai turi apie 80,001) arke, taipgi pakviestas daly tijos, kurie labai prašo mais tai okupavo Lietuvą.
Bombardavo tuos kurie turi
vauti Lietuvių vieneto eisenoje. to, drabužių ir batų, tik perser- (2) Sovietų Sąjunga jėga įves-' tas jis pats ir jo dvi jauname- daug pinigų ir yra didelių na
da pastangas su savo valstijos narių.
Lietuvių paradas formuosis gsti kad nesiųstų cigarečių, sa tos kariuomenės pagalba ne tės dukrelės. Jis buvo pasime mų savininkai, o nepadaro sa
balsais savo kandidatūrą kišti
Derybas atlieka 20 a sme
nuo 12:15 vai. dienos, prie šv. ko, gautus pakietėlius tremti teisėtai pakeitė Lietuvos vi tęs su savo žmona, kuri nogėjo vo vientaučiams tremtiniams
pirmyn.
lt f nų komitetas iš abiejų pusių.
Jurgio Lietuvių salės, 180 New niai turi atidaryti ir jeigu juo daus politinę santvarką, pasta gauti divorsą. Tą dieną 3 va taip reikalingų affidavitų.
Bet skaudžiausia bombarda
York Avenue. Kas nori daly se buna cigarečių, jas ten pat tydama tautos priešakyje bol- landą jis telefonu paskambino
vo Dr. Bielskis tuos kurie eina
g
atima.
savo
žmonai
grąsindamas
taip
vauti eisenoje prašomas pribū
nusišudyti ir nužudyti dukre pas komunistus ir remia jų pa
Geriausias
Žurnalas
ti j paminėtą vietą.
rengimus. Ištiesų tokie žmo
les jeigu ji nesutiks su juo gy nės nėra ištikimi savo tautai,
Newarko Lietuviai dar 8$©*
venti. Jis nelaimėjo nieko ir savo draugijoms, tai žmonės
kad neturėjo tokios rūšies pa
įvykdė
grąsintą nusižudymą.
be nugarkaulio, tikri šiaudiniai
rado, taigi visi prašomi daly
Paveiksluotas
patriotai.
32-jų puslapi#
vauti.
Reporteris.
Po kalbų buvo priimta pora
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LINŲ auginimas šioje šalyje rezoliucijų pasiuntimui senato
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ir Minnesota valstijose. Tose kale didesnio skaičiaus tremti
LIETUVIŲ NAUJIENOS
Administracijai ar Agentūrai
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7321 Puritan
Detroit 21, Mich.
vedė A. F. Skirius, Kaliforni
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kymui. Tas būtina.
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Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse —

LAISVA LIETUVA

Stasio Lozoraičio Diplo
matinio Darbo Sukaktis

Laisvę pažinus Tauta —*.
Jungo Nevilks!

POLITINIS OPERETĖS IR KRUVINOS
DRAMOS EUROPOS POLITIKOJE

A.a. Prezidento A. Smetonos
Žymus Detroito Tautiniai Veikejai
įgaliotas, Stasys Lozoraitis ei
m
na Respublikos Prezidento pa
w
reigas, be to, jis yra Lietuvos
diplomatų kolegijos šefas.
šitie sausi faktai kaip ir ne (ARBA TARP "CAMEL" CI kų šalyse Europos Rytuose.
reikalautų jokių komentarų, GAREČIŲ ir RUSIŠKOS "ŽILKiekviena jėga kuri išeina
Jis Skaitosi Einąs Lietuvos Respublikos Prezi jie pakankamai apibudina šitą KOS" BANKRUTKIŲ. ..) kartu ginti Europos ir jos kulkovotoją-patriotą ir Lietuvos
turos, yra gera, nesvarbu kaip
dento Pareigas Diplomatas
(LAIŠKAS Iš EUROPOS)
suverenumo gynėją.
ji šiuo metu vadinasi.
Stasys Lozoraitis yra milži Dr. Bonifacas Ramanauskas.
Tarp Dangaus ir Pragaro ne
niškos
energijos
tylus
darbuo
gali
buti "tarpinės politikos",
šių metų Balandžio m. suka
KAI
Amerikos
Atstovų
Rū
tojas,
kuris
nemėgsta
kalbėti
kaip
tarp
ugnies ir vandens ne
ko 25 metai Stasio Lozoraičio
mai
patvirtino
Ispanijos
įtrau
apie
savo
darbą,
nors
ir
yra
ap
gali
buti
tilto;
kaip tarp kvapo
diplomatinės karjeros. Stasys
kimą
į
Marshallo
planą,
komu
dovanotas
dideliais
gabumais
ir
smarvės,
tarp
šampano ir
Lozoraitis yra vienintelis musų
nistai
ir
socialistai,
įsikandę
į
ir
kaip
publicistas
ir
kaip
kal
pamazgų
negali
buti
jokių sanministras savo diplomati n ę
dantis
Camel
ar
Chesterfield
ci
b
ė
t
o
j
a
s
.
B
ū
d
a
m
a
s
d
e
l
e
g
a
t
u
tikių,
taip
lygiai
tarp
Sovietų
Dr. Jonas Sims ir Marija Sims
karjerą pradėjęs nuo žemiau
garetes,
ėmė
šaukti
kad
Ispa
Tautų
Sąjungoje,
jis
atkreip
ir
žmonijos
negali
buti
jokių
sio laipsnio ir priėjęs ligi mi
Dr. Jonas Sims ir jo žmona, Marija, yra plačiai musų visuo
davo visų „dėmesį į savo reikš nijos įtraukimas į Europos tau santikių, nes bi kokios "tarpi menei žinomi tautinės srovės veikėjai ir globotojai visų pa
nistro posto.
tų bendruomenę sukrėsiąs pa nės politikos" vedimas ar pa triotinių Lietuvių svečių kokie tiktai į Detroitą atsilanko.
mingas kalbas.
1923 m. jis skiriamas II seksaulio
sąžinę....
Kaip
rafinuotas,
aukštos
kullaikymas santikių su sovietais
Kaip seniau tokia prieglauda ir sustojimo vieta buvo a. a.
rektorium prie Berlyno Pasiun
Po
to,
jie
išdidžiai
atidarinė
Dr.
Jono Jonikaičio namuose, taip dabar viskas tas atiteko
turos
žmogus,
ministras
Sta
reiškia
žmonijos
ir
Pasaulio
tinybės, 1925 skiriamas pir
Dr.
Jono
Sims erdviems namams ir vaišingai poniai Sims.
jo
CARE
pakietus,
savo
žmo
sys
Lozoraitis
savo
kovų
ir
įsi
susiniėkinimą.
muoju sek., o 1928 — patarė
Jų namuose randa vietą ir susirinkimai ir tautinės srovės
tikinimų pagrindan deda besą noms ir sužiedotinėms bei vai
Vakarų demokratijos negali
ju prie tos pačios Berlyno Pa
organizacijų centro valdybų posėdžiai, ir jiedu patys užima
kams
apdaliję
Amerikoniškų
lyginę
moralę.
umai
atstatyti
iš
pagrindų
su
siuntinybes.
vietas musų visuomeninių organizacijų valdybose, kaip LVS
Mums lieka tik pasveikinti šokoladų ir prikimšę savo pilvą ardyto Vokiečių karu gyveniMinistrui Sidzikauskui daž
ir
kitose.
šį garbingą jubiliatą, palinkint Amerikoniškų konservų, pradė nimo, bet jei sovietai prasi
nai išvykstant iš Berlyno, S.
Dr.
Jonas Sims (šimoliunas) darbuojasi Lietuvos reika
jam geros sėkmės kovoje už jo rašyti straipsnius apie Ispa verš iki Atlanto tai dar kelis
Lozoraičiui tenka eiti pasiunti
lais jau nuo I Pasaulinio Karo, dar kada gyveno Clevelannijos pavojų taikai....
Tėvynę Lietuvą.
šimtmečius visi rūkys "žilkas"
nio pareigas, tuo budu, jis tu
de. Ponia Marija Sims atvyko Amerikon po I Pasaulinio
Butų
logiškiau
kad
jie
sovie
Kazys
Petraitis.
susisukę
j laikraščio popierį, o
Karo ir tuoj pat prisidėjo prie visokio Lietuviško veikimo
ri galimybės gerai pažinti Vo
tų
"žilkos"
bankrutkes,
susisu
Detroite,
kur Dr. Sims jau gyveno, ir jiedu apsivedę kartu
ne
"Camel"
cigaretes;
visi
ba
kietijos užsienių reikalų mini
tęsia
musų
tautinę veiklą. Jie yra pasiuntę daug affidavitų
kę
į
savo
partijų
laikraščius,
daus
ir
valgys
sėlenas
su
van
steriją, jos žmones bei Vokie
tremtiniams,
daugybę pakietų jiems maitinti ir aprengti, ir
AMERIKA VYKDO tai skelbtų, butų pilnas nusipo deniu, o ne išdidžiai atidarinės
čių politiką. 1929 m. S. Lozo
St. Lozoraitis
dažnai
prisideda
stambiomis aukomis visokiai Lietuviškai
operetės vaizdas. CARE pakietus ar tuštins do
raitis perkeliamas patarėju į
NAUJŲ SVARBIŲ. litikavusios
patriotinei veiklai paremti.
Lozoraičio iniciatyva buvo at
Tokie "operečių politikai" vanų laivus ir traukinius su
Lietuvos Pasiuntinybę prie Šv.
Marija Sims yra Dirvos nuolatinė bendradarbe, poetė ir
mestas. Panašus pasiūlymas
GINKLU
BANDY
maišosi
Europoje ir ardo jos Vakarų pasaulio gerybėmis!
Sosto.
Detroito
korespondente.
(Nuotrauka J. Kripo.)
buvo padarytas Lietuvai dar
išgelbėjimą.
Pasaulio sąžinę krečia ne
Pablogėjus santykiams su
MUS
1935 m., per nacionalsocialistų
Ispanija yra operetinė dikta "operečių diktatoriai", bet bai
BRAZILIJOJE darbini n k a i
Vatikanu, Nuncijus išvyksta iš
partijos užsienių reikalų biurą.
tūra,"
o Gen. Franco tiek pavo sioji drama, kuri slenka iš Ry
pareiškia
savo protestus prieš
Kauno, o ministeris J. šaulys
Kaip pranešimai sako, Kali
kįlančias kainas per darbo tei
apleidžia Vatikaną. Jo vietą, Jis buvo Lozoraičio irgi atmes fornijos tyruose valdžia turi jingas pasaulio taikai kiek ir tų per Lenkiją, Balkanus,
visi Amerikos "operečių dikta- Berlyną ir Skandinaviją, užsi Narių Mokesčiai, ir Pi smus, vietoje streikuoti.
kaip Charge d'Affaires a. i. tas.
užėmus
tūkstančių
ketvirtai
tatoriai" (vaidindami aetnoje mojus iki Atlanto nušluoti kon
Lozoraičiui ministeriaujant,
nigai už Knygas
prie Vatikano užima S. Lozo
nių mylių plotą, kur Karo Lai roles).
įvyko
Klaipėdos
nacių
Neumatinentą,
o
paskui
grąsyti
ki
raitis. Jam tenka atstovauti
DIRVAI f&sirašyti nerrftda
vyno vadovybė, su 130 moksli
Sovietai pasivadino "dikta tiems kontinentams!
laukti pradžios metų—pasiu
savo kraštą gan komplikuota no ir Sasso sąmokslininkų by ninkų pagalba, daro bandymus
tūrine
demokratija",
po
kuria
la,
kuri
ypatingai
padidino
skit
prenumeratą dabar ir
čia
yra
tikrasis
pavojus
Clevelande Prakalbose
me ir opiame laikotarpyje. Jis
naujausių išrastų slaptų gink slepiasi kruvina drama, kokios
Dirva
jus tuoj lankys.
nacių
neapykantą
S.
Lozorai
jums,
"operečių
politikai",
su
palaiko kontaktą su žmonėmis,
lų. Apie tai žinių niekam ne musų civilizacija ir žmonija
Suaukota $92
čiui.
*
Kai
1940
metų
pavasarį
"Camel"
cigaretėmis
dantyse
stovinčiais Vatikano Sekreto
išduoda, viskas laikoma paslap
riato priešakyje ir net su a.a. Lietuvos vyriausybė paprašė tyje kiek daugiausia galima. iki šiol nepažino, šio kraujo ir CARE pakietais ant sta Clevelando LVS 1 skyriaus
surengtose prakalbose dviem
Popiežium Pijum XI. Jis su sutikimo Lozoraičio paskyri Spėjimai daroma kad tie gin tvano išsiplėtimas Europoje iki lo....
Atlanto
yra
inėjęs
į
paskutinę
mui
Lietuvos
pasiuntiniu
Ber
sipažįsta su įvairiomis Bažny
(Nuo Redakcijos: Kongre iš Europos vėliausia atvyku
klai yra taip vadinamos iš tolo stadiją ir tie operečių politikai
lyne,
Vokiečių
užsienių
reikalų
čios centro įstaigomis.
valdomos rūšies. Jau girdėjo nešaukia kad tai sukrės pasau sas kitu svarstymu atmetė Is siems tautininkams, Adv. Vin 304 į^fet->63rd Street
ministerija
priminė,
kad
S.
Lo
*
CHICAGO 21, ILL '
1932 m. Lozoraitis perkelia
paniją nuo Marshallo plano.) cui Rasteniui ir Prof. J. Vil
me apie karo vadovybės ban lio sąžinę!
Tel.. ENGLE,WOOD 5028
zoraitis
iškėlė
bylą
Fuehrerio
činskui,
sekmadienį,
Gegužės
mas į Kauną, kur jis porą metų
dymus su lėktuvais, kurie pa Per 30 metų komunizmas ne
30, sudėta sekančios aukos Lie
eina Pelitinio Departamento partijai, dėl tos priežasties pa vyko pasekmingai paleisti į orą
SENl> PRIIMA
pajėgė
sukurti
primityviausio
skyrimas
neįvyko.
direktoriaus pareigas. Šituo
be lakūnų, ir lėktuvai iškilo ir gerbūvio. Amerikoje darbinin DRAUGE SU DIPLO tuvos vadavimo akcijai vesti: MAISTO SIUNTINIŲ. UŽSAKY
1939 m. Lozoraitis skiriamas sugrįžo atgal ant žemės radio
| VISAS VOKIETIJOJ IK
laiku jis įsteigia prie Ministrų
$10.00 MUS
MAIS LIETUVIAI Alekas Banys
AUSTRUOS ZONAS. ANGLIJĄ.
kas uždirba duonos (baltos kg.)
Nepaprastu
Pasiuntiniu ir Įga bangomis kontroliuojami.
Kabineto Komisiją Klaipėdos
Dr. S. T. Tamošaitis
5.00 PRANC^.fcijĄ. ITALIJĄ, OLAN
per kokį pusvalandį, o sovietų
BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ.
GAUNA DŽIOVĄ
reikalams, kuri turėjo spren liotu Ministru prie Kvirinalo
K. S. Karpius
Amerikai naudinga bus tu
5.00 DIJA.
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA,
darbininkas paprastos duonos
džiamos įtakos, ruošiant teisi Romoje. .
Walter Selickas
rėti ginklus ir bombas kurias
5.00 .
JUGOSLAVIJĄ.
nius nuostatus Klaipėdos kraš 1939 m. Spalių men., greitai galės iš savo žemių paleisti į kilogramą uždirba tik per die Dėl blogų gyvenimo sąlygų Justinas M išsikas
5.00 Maisto' siuntinėliai, APDRAUSTI
firmose, p r i s t a t y m a s
po to, kai buvo įvesti sovietų priešų miestus, be jokio žmo ną. Amerikoje darbininkas per ir nepakenčiamo maisto Lietu P. J. žiuriai
to valdymui.
5.00, •draudimo
GARANTUOJAMAS. * Nesuradus
penkias
dienas
uždirba
viduti
1934 m., ministrui Dr. Zau armijos daliniai į Lietuvą, min. gaus, taip kad tikslas bus at
5.00 < adresato—^pinigai grąžinamu Pa vių studentų eilės kasdien re Andy Lukas
Ifėtj!,'. dingęs'siuntinys '/pakeičia niui atsistatydinus, užsienių Lozoraičio sumanymu įvyko siektas ir nereikės žuti nei vie niškai gerą dėvėjimui kostiu tėja. 1948 metų vasaros semes Jonas Brazauskas
5.00 '"mas'
' i-' ' .."".-i"
mą,
o
sovietų
darbininkas
to
• khu.-J*.reikalų ministru skiriamas S. Lietuvos atstovų konferencija, nam kareiviui.
5.00
Agota Grigienė
trui
jų
susirinko
gal
tik
pusė.
kios pat medžiagos kostiumą
*LAIKAŠ:
Lozoraitis, šitas pareigas jis kurioje buvo paruošta eilė pa
5.00 PASTATYMO:,
Studentų sveikata dėl blogo Feliksas Yucius
DIENO&L f '/VISUS. KRAŠTUS!
uždirba per 8-9 mėnesius.
siūlymų vyriausybei galutinos
eina beveik penkius metus.
3.00
Geri^usL.eksportiniai produktai.
Jonas Montvila
Tokie palyginimai gali buti maitinimo daugiau kaip kritiš
jš sandeSavo ministeriavimo laiku S. Lietuvos okupacijos atveju. Tų KAS JAI PAGELBES?
3.00 i-P^tatyjna^vykdomas
Povilas Kaminskas
ka.
Dažnas
jų
su
universiteto
\
j tiif Europoje.-J
tęsiami be galo, neskaitant jau
Lozoraitis užmezga tampres pačių metų Lapkričio m. šitie
3.00
S. Mudrauskienė
laisvių, žmoniškumo, kulturinio diplomu gauna kartu ir džiova.
money .order; čekį ar
nius santykius su Latvija ir pasiūlymai buvo referuoti vy
B.
Jastramskas
3.00 Siunčiant
Iš
gaunamos
BALF'o
pašal
Ai, Elena Paškevičienė" su
kt. mok/ priemonę, tiksliai nuro
Estija, pasirašydamas su to riausybei, bet deja, nežiūrint savo trimis vaikais esu pabė lygio ir tt.
3.00 dykite .gavėjo adresą ir užsako
P. Baltrušaitienė
Rodos, Pabaltijo, Lenkijos, pos (150 markių) jie gali nu
mis valstybėmis Pabaltijo san pakartotinų min. Lozoraič i o gėlė nuo bolševikų iš Lietuvos.
3.00 mu siuntinėlių tipo numerius.
A. Šimkūnas
sipirkti
tik
pusę
svaro
sviesto
Galima užsakyti kelį pakietėliai
tarvės sutartį. Taip pat ir su priminimų, kurių paskutinis Vaikų amžius: 17, 14 ir 12 m. Balkanų, Čekoslovakijos dramos į mėnesį. O kur dar kitos iš Ona Baltrukonienė
2.00 tam pačiam gavėjui.
galėjo
pamokyti
ir
atversti
vi
šiuomi esu priversta prašyti
kitomis Europos valstybėmis | buvo padarytas 1940 m. Gegu2.00
laidos? Studentai dirba po 12- J. A. Nasvyčiai
2' sv. tauku, kiaulinių.
Lozoraitis pagyvina ir sustipri žės m., jie beveik nebuvo įvyk kad kas nors iš Amerikos Lie sus "operečių politikus", bet 14 valandų per parą. Jų maiti B. Bartkunas
1.00 JVo. 1 2.'sv.bekono ,
tuvių sušelptų mane su vai jie šiądien tebekartoja savo
na ryšius. Jis važinėja į Pary dyti.
1.00 $0 00 2 sv. šąlami dešros
nimas yra toks silpnas kad J. Augustinavičius
kais, prisiųsdami maisto pakie® 2 sV. kenuotos jautienos
žių, Londoną, Stockholmą, Hel Bolševikams okupavus ir ga tėlį ir rubų-baltinių, nes dabar tezes vesti "tarpinę politiką" nuolat jiems skauda galvą.
1.00
Albina Baltrukoniutė
1 sv. pieno miltelių.
tarp
kapitalizmo
ir
komunizmo
sinkį, Pragą, gaudamas iš tų lutinai prisijungus Lietuvą, so stovykloje yra sumažintas mai
1.00
F. Baranauskas
Vokiečiai
daro
ir
kitokių
2 sv.bekono
valstybių paramos Lietuvos di vietų ambasada Romoje at stas ir visko labai trūksta. La — tarp Vakarų ir Sovietų, — trukdymų: jų universitetai ne Ona Karpienė
2 sv. kenuotos jautienos
1.00
v
kurių
sulaikymo
kla
u
s
i
m
a
s
plomatinėje kovoje, o ypač jos siuntė du valdininkus, kurie bai sunku yra su riebalais, nes
1.00 No. 2 2 sv. pietų Afrik.. apeis.
pripažįsta tremtyje veikiančių Juozas Milius
O0
marmelado
konflikte su Vokietija. Ši pa pareiškė sov. vyriausybės pa riebalų labai mažai duoda. Ma sprendžiamas jau ant Reino, Lietuviškų gimnazijų atestatų Andrius Rutkauskas
1.00
.
1 sv. cukraus
no vaikams prie silpno maisto kas verčia susirupinti ir trem
rama aiškiai pasireiškė 1935 geidavimą perimti savo žinion labai sunku ir jie labai nusil
1 sv. kavos pupelių
1.00
(pažymėjimų) ir nepriima su Juozas Urbšaitis
1 sv. šokolado, blocks
m. rudenį, kada prieš rinki Lietuvos Pasiuntinybės namus, po. Kadangi giminių Ameriko tiniu evakuavimu ii Vokieti tokiais pažymėjimais į univer A. Padegimas
1.00;
mus į Klaipėdos krašto seimelį inventorių, visas bylas ir pini je neturiu, todėl kreipiuosi į jos.
2 sv. kiaulinių taukų
1.00!
Jurgis
Zinkevičius
Jie užmiršta Lenino "Balan site
No. 3 2 sv. bekono
įtempimas tarp Lietuvos ir Vo gus. Sovietų ambasada, esą, Jus, prašydama patalpinti laik
1.00 I S^-50 ^ sv. cukraus
Jurgis Česnius
kietijos buvo pasiekęs aukš nuo šio laiko atstovausianti raštyje skelbimą, už ką aš su džio tezes", kurios sako kad
2 sv. aukšč. rich, sūrio
į.oo! *
Jonas
Kepalaitis
savo vaikais busiu Jums labai "socialdemokratai ir liaudinin SUV. Valstijose 1946 metais
1 sv. kavos pupelių.
čiausio ir pavojingiausio laips Lietuvą.
1.00
Jonas Grebliunas
dėkinga.
buvo
pagaminta
267
milijonai
kai,
parengę
dirvą
komuniz
nio. Ženevoje, po ilgų ir neleng Ministras S. Lozoraitis la Elena Faškevičiene
1.00 No. 4
K. Varakojis-Wallace
svarų pop-kornų.
$2-95
9 SVARAI CUKRAUS
mui,
turi
buti
sunaikinti"
ir
vų derybų su Lavaliu, Edenu ir bai griežtai, net trenkdamas
24a Luebeck, Artillerie Ka*
kurias
politbiuras
stropiausia
baronu Aloisi, Prane u z i j o s, kumščiu į stalą pareiškė, kad šerne. Bar. 11-7
No. 5
KITOS AUKOS LVS
jau įvykdė visose sovietų įta
*4-98
9 SV. KAVOS Pupelių
Anglijos ir Italijos vyriausybės bolševikų okupacijos nepripa Br. Zone, Germany.
REIKALAMS
įteikė Tautų Sąjungai notą, žįsta ' ir Pasiuntinybės neper
Agnes Lutwinas
No. 6 4,5 sv. cukraus
Skaitykit "Margutį", komp
kurioje paliudijo, kad Lietuva duos, nes ministru yra paskir
Thompsonville, Conn. 10.00 $4 .00 4 ,5~ sv. kavos pup<|lių
A. Vanagaičio leidžiamą mu
lojaliai vykdo Klaipėdos kon tas teisėtos Lietuvos vyriausy
zikos ir juokų žurnalą. El» Juozas Gylys,'
No. 7 200 Chesterfield cigarečių
bės, tik tos vyriausybės gali
venciją.
na kartą į mėnesį. Kaina
3.00 $2*00 (Išskiriant Vok. ir Italiją)
South Australia
metams $2. Užsisakant sių K. Motuzas,
Vokiečių ginkluotoms pajė buti atšauktas ir tik jai gali
No. 8 16 sv. sūdytų silkių *tatiskit ir pinigus.
goms Klaipėdą užėmus, S. Lo perduoti pasiuntinybę. Nežiū
Richmond Hill, N. Y. 5.00
nėlė (Tik į Vokietijų*
zoraitis skiriamas Klaipėdos rint į labai energingus ir pa
Kazys Rimkevičius
MARGUTIS
Komisijos pirmininku, kurios kartotinus reikalavimus palikti
3.00 No. 9 10 sv. kvietinių miltų
Duhamel, Kanada
.6755 So. Western Ave.
$2.85 4 unc. kepimo miltelių
uždavinys buvo sutvarkyti vi pasiuntinybę, Stasys Lozorai
The American News Co.
Chicago, 111.»
EXTRA RIEBALU « SV.!!!
sus dėl Klaipėdos užėmimo ki tis tik po 3-jų savaičių Italų
2.94
New York, N.' Y.
2 sv. kenuoto sviesto
lusius klausimus, tiek tarptau vyriausybės verčiamas apleido
Pastaba Skaitytojams Tamošius Danilevičius
No. 10 2 sv - bekono
visai tuščius pasiuntinybės na
2 sv. kiaulinių taukų
tiniu, tiek vidaus požiuriu.
2.00
So. Standard, 111.
Jeigu kada negaunate kurio
''
1 sv. šokolado, blocks
Vokiečių vyriausybė, steng mus, iš kurio visas inventorius
Dirvos numerio tai prašyda
1 sv. cukraus
mi Administracijos prisiųsti
damasi padaryti Lietuvos poli jau prieš tai buvo išvežtas, ar
1 sv. kavos pupelių.
ITALIJOJE, pirmą kartą po
tą numerį, nerašykit: "Ne
tiką priklausomą nuo Reicho, chyvas sunaikintas.
nurodytose kainose iškaity
gavau pereito numerio," bet karo vietinė valdžia pradėjo Čia
tos persiuntimo, draudimo ir ki
pasiūlė Lietuvai vietoje atlygi Ministro prie Vatikano Gird
pazymėkit aiškiai: Negavau pardavinėti Amerikoniškas ci lo* išlaidos.
nimo už investacijas Klaipėdos vainio pakviestas, S. Lozorai
ALskirai tariamo su draugijo
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47".
krašte ginklų už 350 milijonų tis persikėlė į Vatikaną, kur ir
is. komitetais ir pavieniais as
Tas palengvins be jokių su garetes. Kaina už pakelį 350 m
Vokietijoje studijuoja aukštose mokyklose apie 1700 Lietu
litų. Šitas pasiūlymas, kuris dabar gyvena ir nenuilstamai vių studentų. Studentai turi savo centrinę atstovybę ir zo
klydimų greit pasiųsti jums lirų arba apie 65 centai. Pirm m e n i m i s d r l d i d e s n i ų u ž s a k y m u .
Nedelsdami šiandien pasiuskit*
to cigaretės buvo platinamos <«vo
tą numerį kurio negavot.
dirba
musų
tautos
Didžiai)}
butų privertęs Lietuvą karo at
nines atstovybes. Nuotraukoje matome studentus dirban
giminėms, draugams sirni
<lnė!iu:sT
DIRVOS Administracija. juodos rinkos kelia,
veju stoti Vokietijos pusėn, S. Reikalui.
čius Muencheno atstovybėje.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
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nominavimą pirmu balsavimu
konvencijoje, po ko tiki jis jau
butų pralaimėjęs, pastumtas į
šalį, ir konvencijai butų proga
rinkti kitą kandidatą.
# / /

KONGRESO SENIAI
Dabartiniame U. S. Senate
Prezidento Kandidatų yra 11 narių kurie turi po virš
70 metų amžiaus. Vienas jų,
Rankiojimas
Sen. Capper, iš Kansas, dabar
XjEfTIKfTlNAI smagu darosi girdint žinias iš Waturintis 82 metu amžiaus, vėl
^ shingtono apie tremtinių D. P. biliaus stūmimą pir Jau Birželio 21 Philadelphi- kandidatuoja šį rudenį šešių
ciozo painformuoti, kokiais motyvais jis į ten
myn. Štai Senatas Gegužės 28 d. — po to kai Dirva bu joje prasidės Republikonų par metų terminui.
keliauja.
vo jau išspausdinta — 40 balsų prieš 33 priėmė priedą tijos konvencija nominavimui Tokie seniai jau turėtų susi
Kai atsidūrėme šitokioje nežinomybėje, ju
Paskutinės "Lietuvos Aido" Dienos
prie jam patiekto biliaus, padidinanti išvietintų asmenų kandidato į prezidento ir vice prasti kad jie nėra tinkami j
tom visos atsakomybės naštą ir kad ilgiau nebeskaičių įsileidimui į Ameriką nuo originalio siūlymo šim prezidento vietas.
moderniškų dienų pareigas, ir
žaistume tuščiais, ir aklais žodžiais, nutarėm
Rašo DR. B. DIRMEIKIS,
to tūkstančių, iki 200,000 bėgyje sekančių dviejų metų.
Kam teks Republikonų parti turėtų panaudoti savo įtaką,
kad
reikia prašyti redakcijai audiencijos pas
Senate tas bilius buvo patiektas Senatoriaus Rever- jos kandidatūra - yra niekam jeigu jos dar turi, išrinkimui (Buvęs Lietuvos Aido Vyriausias Redaktorius) Respublikos Prezidentą ir pamėginti su juo išsi
comb, įleidimui tik 100,000 išvietintųjų per du metu iki nežinoma paslaptis. Kadangi sau artimo jauno žmogaus, jei
aiškinti tą Lietuvos-Sovietų Sąjungos santykių
Birželio 30, 1950 metų. Senatorius Ferguson, iš Michi yra eilė gana žymių kandida jis ir nebūtų visai tinkamas
Šiame straipsnyje bu v. didžiausio Lie paslaptį. Birželio 11 d., apie 5 vai. po pietfj ir
gan valstijos, turintis platesnių ryšių su Amerikiečiais tų, kurie jau dabar savo tarpe tai vietai. Dažnai tinkami ne
tuvos dienraščio vyr. redaktorius patiekia buvo Vyr. Redaktorius priimtas Respublikos
ateiviais, todėl geriau supranta ir daugiau prijaučia jų varžytines veda, jie vieni ki turi galimybių į senatą' patek-^
atsiminimus iš 1940 m. Birželio vidurio, Prezidento. Pasikalbėjimas užsitęsa daugiau,
reikalams, — jis patiekė savo priedą prie Revercobm bi tus gali iš lenktynių išstumti ti dėl politikierių, tokių kaip
paskutinės nepriklausomo Lietuvos gyveni kaip valandą. Man buvo svarbus du klausimai:
mo savaitės. Primename musų skaitytojams
liaus, kad vietoje 100,000, butų įleista 200,000 išvietintų ir kandidatūra, gali tekti visai ti^ seniai ir jų rėmėjų atkak
pirmas — ar vyriausybė turi kokių neskelbtinų
kai kurias tų liūdnų dienų apystovas:
lios kovos prieš kitus.
asmenų, ir jo priedas priimtas. Nors iš 96 senatorių už pašaliniam.
informacijų apie Maskvos viešumon išneštus
Nuo
II
Pasaulinio
Karo
pradžios
jau
priedą balsavo 40, o prieš 33, tačiau kad tame posėdyje Neilgai trukus patirsime ką Atstovų Rumuose, pav-, yra
priekaištus Lietuvai, ir antras — kokia yra tik
buvo
praėję
gerokai
laiko.
Sovietai
po
Illinois Atstovas Sabbath, arti
dalyvavo tik 73 senatoriai ati bilius gavo reikalingą pri Republikonai nominuos.
Lenkijos pasidalinimo su Vokietija naudo roji vyriausybės Nuomonė apie tai, kaip galės
ėmimui didumą balsų.
Svarbiausieji žinomi kandi 80 metų amžiaus, išbuvęs Kon
damiesi parankiu momentu planavo Pabalti baigtis ta visa sovietų karių pagrobimo istorija.
greso atstovu per 40 metų. Jis
Sekantis žygis yra Atstovų Rūmams tą bilių, kad ir datai yra:
jo kraštų aneksiją. Lietuvoje jau virš pusės
Respublikos Prezidentas lyg ir nusiskundė,
su savais priedais, priimti.
metų stovėjo Raudonosios Armijos daliniai. kad jis per mažai yra užsienių reikalų ministeri
Stassen, kuris veik du me jau persenas tai vietai, ką ga
Už penkių dienų įvyks pilnas Lietuvos už
Birželio 1 d. pranešimai iš Washingtono primena tai kaip po šalį važinėja ir sau lima matyti iš jo darbų. Se
grobimas, bet nei vyriausybes nariai, nei jos informuojamas, kad jam nėra žinomi visi
niau jis gelbėjo Lietuvai ir su
kad tarp būtinų svarbių darbų kokiuos Kongresas turi balsuotojų j ieško.
visa Lietuvos visuomenė dar nenumano vi Merkio pranešimai iš Maskvos. Girdi, kol nebuvo
atlikti pirm negu išsiskirstys vasaros atostogoms, yra New Yorko gubernatorius Lietuviais palaikė artimus ry
so*
busimojo įvykio baisumo....
išvykęs Urbšys, tai nors kartą į dieną ateidavo
ir išvietintų asmenų įleidimas, ir ten kalbama apie 200,- Dewey yra stiprus kandidatas šius; šio karo metu jis atkak
Tų paskutinių penkių dienų aprašymą painformuoti. Dabar, išvykus ir Urbšiui Mas
liai stovėjo už Rusiją ir prisi
000 skaičių.
visuomenės akyse.
cia ir pateikiame musų skaitytojams. Red. kvon, jis neturįs jokių žinių iš užsienių reikalų
dėjo
prie organizavimo sovietų
Reikia pastebėti kad tremtinių įleidimo bilių tarp Senatorius Robert Taft yra
ministerijos. Mat, Prezidento santykiai su poli
būtinų šio Kongreso darbų deda Republikonų partijos populiarus Kongreso narių tar draugų grupės pačiame Kon
tinio departamento direktoriaus pareigas einan
vadai pačiame Kongrese, kongresas numatytas baigtis pe i prezidentus, ir jis visuo grese. Lietuvos klausimas jam
čiu
Ed. Turausku buvo pašliję: jau daugiau kaip
MUSŲ ŽINIŲ ŠALTINIAI
Birželio*19 dieną. Iki išsiskirstymo, tokiu budu, yra dar menėje stovi veik lygiomis su jau buvo neremtinas- Jis pri
pusmetis
Turauskas buvo nepageidaujamas pre
darė ir kitokių seno žmogaus
Dewey.
dvi pilnos savaitės.
INFORMACIJOS ir visokeriopi patarimai, zidentūroje. Taigi, iš Prezidento aš negalėjau
Tie Republikonai vadai Kongrese, nuo kurių beveik Sen. Vandenberg seka ket netaktų.
kaip ir kokiais klausimais reikia kalbėti vyriau nieko naujo sužinoti: atrodė, kad vyriausybė
viskas priklauso, yra Atstovų Rumų kalbėtojas Joseph virtas stipriausias ir galimas
sybės
pusiau-oficiozui Lietuvos Aidui, buvo tei neturi jokių kitų užkulisinių žinių apie Maskvos
# / /
buti nominuotu.
W. Martin ir Ohio Senatorius Robert A. Taft.
kiamos iš užsienių reikalų ministerijos musų už planus Lietuvos atžvilgiu ir kad visą klausimą
Jeigu Atstovų Rumuose neiškils kas netikėto, gali Bet jo nominavimas gali pri SUV. VALSTIJOSE randasi sienio politikos skyriaus redaktoriui B. Railai. vertina pasiremdama tik tais daviniais, kurie ir
ma laukti kad tas bilius bus priimtas, nors ir su pataisy klausyti nuo varžytinių kokias 36,240,000 šeimų, susidarančių Jis savaitinėse dienraščių redaktorių konferen visuomenei buvo žinomi. Savaime aišku, kad vy
mais ar priedais, o tada jau liks tik Prezidentui jį pasi išvystys pirmieji trys, ir no iš 132,851,000 asmenų, arba po cijose užsienių reikalų ministerijoje gaudavo rei riausybės nuomonė apie to "konflikto" galą bu
rašyti. Kaip jau iš anksčiau žinome, Prezidentas Tru minacija gali tekti dar kokam 3.67 asmenų kiekvienai šeimai, kalingų žinių, patirdavo pastabų ir nurodymų vo labai paprasta: Lietuvos okupacijos ji visiš
man tremtinių įleidimo klausimą remia jau nuo pernai, penktam ar šeštam išeilės tu kaip skelbia Cenzo Biuras.
ko pageidautų oficialė užsienių politikos linija. kai nepramatė ir tokio ultimatumo, kokį Moloto
Kiti 7,895,000 šios šalies gy
nesivaržydamas dėl jų skaičiaus, tai D. P. bilius gali bū rinčiam norą buti prezidentu.
Tose konferencijose užsienių reikalų mini
ti priimtas ir prezidento pasirašytas dar prieš Birželio Demokratų partija taip pat ventojų gyvena pavieniai, be steriją atstovaudavo Eltos direktorius V. Gu vas perdav# Urbšiui Birželio 15 d., visiškai nesi
30 dieną. Kadangi biliuje jau kalbama apie pradėjimą pasirinko Philadelphiją savo šeimyninių grupių, o 1,315,000 stainis, politinio departamento direktorius Ed. tikėjo.
Prezidento tvirtinimu, Urbšys manąs, kad
jo veikmės su Liepos 1 diena, kada prasideda Federalės konvencijai. Ji prasidės Liepos asmenų randasi viešose įstai Turauskas ir kartais pats užsienių reikalu mini
ta
visa
Maskvos iškelta istorija turėtų baigtis
gose:
kalėjimuose,
pataisos
na
valdžios fiskalis metas, butų labai smagu išgirsti kad 12, ir vienatinis žinomas kan
stras Urbšys. Konferencijos būdavo ne vien in
SSSR
atstovo
Pozdniakovo atšaukimu iš Kauno,
muose,
proto
ligoninėse.
su Liepos 1-ma švmet ir prasidėtų suktis išvietintų as didatas iš tos partijos yra da
formacinio pobūdžio, bet ir diskusinio: musų re
nes
galų
gale
pasirodysią, kad visos informaci
bartinis Prezidentas Truman.
menų įleidimo ratas.
daktoriui Railai tekdavo dažnai stipriai "apsijos,
Maskvai
suteiktos,
neatitinka teisybės. Pre
Mums gi telieka jau dabar skubiai daryti affidavi- Ne visi Demokratai pritaria
šaudyti" su oficialiais užsienių reikalų ministe
zidentas
pasisakė
negalįs
atspėti, kuriam galui
tus savo vientaučiams tremtiniams, nežiūrint ar jie yra Trumano iTandidatiirai, jie net Jokia pasaulio jėga negali rijos asmenimis. Kadangi L. Aidas buvo daugiau
taip
ilgai
sėdi
ten
Maskvoje
Merkys. Kai jis grįš
iminės ar ne. Gelbėkime Lietuvis Lietuvį, padėkime daro spaudimą kad jis atsisa paneigti Lietuvoj teisės į lais ar mažiau vyriausybės nuomonės reiškėjas, tai
gal
paaiškėsią
ir
daugiau
dalykų.
Tuo tarpu at
vą gyvenimą.'
uodidžiausiam skaičiui savųjų ištrukti iš to D. P. pra kytų kandidatavęs.
jo politinis redaktorius turėjo ir privilegijų, bent
rodo,
kad
Maskva,
remdamasi
Pozdniakovo
ne
Daugelis Demokratų galvoja
A. Stulginskis,
garo. Niekas mums nepadės — mes patys turime tuo
kuriuo laiku galėjo betarpiškai susisiekti su už
tiksliomis
informacijomis,
įtaria
Lietuvos
vy
kaip nors užblokuoti Trumano
Lietuvos Prezidentas.
rūpintis.
sienių reikalų ministru ir iš jo tiesioginiai inforriausybę nelojalumu Sovietų Sąjungos atžvilgiu.e
muotis apie svarbagnes užsienių politikos pro
Kad
toks Įtarimas butų išsklaidytas, Merkys pa
blemas.
prašęs laiško iš paties Prezidento. Bet Preziden
Ta teise red. Raila plačiai naudojosi, ir todėl tas nenorėjęs tokio laiško rašyti Kalininui, bijo
PRIMETA ROOSEVELTUI IŠDAVYSTĘ
Lietuvos Aido redakcija visados turėjo išsames damas kad tas laiškas gali buti Maskvos supras
Jau prabyla ir istorija — ir ji teisingai rodo apkaltina
nių žinių. Tokia privilegija, žinoma, nepatiko ki tas, kaip atsiprašymas ir net prisipažinimas. Ta
mą pirštą į kaltininkus. Štai, žymus Amerikos isto
tiems užsienių reikalų ministerijos atstovams, ir čiau Urbšys ir visa ministrų Taryba esanti kito
rikas/ Charles A. Beard parašė istorinį veikalą, kuris
L.A., politinio redaktoriaus santykiai su jais ne kios nuomonės ir todėl Prezidentas sutikęs įduo
šiomis dienomis išleistas dideleje knygoje, ''President
buvo ypatingai sklandus.. Rodos, vienu metu ti Urbšiui laišką, skirtą Kalininui.
Roosevelt and the Coming of the War". Jis tiesioginiai
redakcija buvo nutarusi šiek tiek paneigti tas
Laišką suredagavęs ELTOS direktorius V.
ir atvirai įrodo kad Rooseveltas ir jo artimų pakalikų
savaitines konferencijas. Taigi L.A. redakcijos Gustainis, ir Prezidentas jį šiek tiek pataisęs.
grupė norėjo karo su Japonija, pastūmėjo to karo pra
ryšiai su užsienių reikalų ministerija, o ypatin Laiško turinys — Prezidento, kaip vyriausio
sidėjimą, ir jis yra tiesioginiai kaltininkas įvykio Gruo
gai su politinio departamento direktoriumi bu konstitucinio organo, pareiškimas, kad Lietuvos
ALKANA ŠIRDIS
džio 7, 1941, kuomet išprovokuoti Japonai užatakavę
vo reikalingi tam tikros revizijos. Buvo manyta, vyriausybė aukštai vertina Sovietų Sąjungos vy
Ak tu mano širdie,
Pearl Harbor, nužudė virš 3,000 Amerikiečių.
kad
tas reikalas išsispręs savaime, kai politinio riausybės draugingumą ir kad skrupulingai lai
Blaškaisi alkana;
Beard įrodo kad Amerika nenorėjo išvengti karo,
departamento
direktorius Ed. Turauskas išva kėsi ir laikysis visų sutarčių ir pasižadėjimų.
Nėr' meilės, nėr' ugnies —
bet darė visokiausius manevrus iššaukimui kad Japonai
žiuos
į
Ženevą
atstovauti Lietuvai prie Tautty Prezidentas pasikalbėjime keletą kartų pabrėžė,
Aplinkui tuštuma....
paleistų pirmutinį šuvį. Pora savaičių prieš tą baisų
Sąjungos.
kad jis įsakmiai Urbšiui nurodęs griežtai laiky
Pearl Harbor užpuolimą, sako Beard, Prezidentas Roo
Ant kryžkelių senų
Prasidėjus Lietuvos santykių su sovietais tis savitarpinės pagalbos sutarties rėmuose ir
sevelt, ir Sekretoriai Hull, Stimson ir Knox, kartu su
Rodyklių jau nėra;
įtampai, L.A. padėtis pasidarė ypatingai jautri: jokiu budu nesudaryti įspūdžio, kad Lietuvos
Gen. Marshall ir Gen. Stark, diskusavo klausimą kaip
Miglotam sukuryj
reikėjo rašyti taip, kad nieku nebūtų apsunkin vyriausybė galėtų sutikti su kokiais nors nau
išgundinti Japoniją "paleisti pirmutinį šuvį neišstatant
Pasilikau viena
tos vyriausybės pastangos tai įtampai sumažin jais Maskvos reikalavimais, kufte išeitų iš su
į perdidelį pavojų patys savęs". Jiems tas klausimas pa
ti ir kad visuomenė galėtų suprasti tikrąją tos tarties ribų.
Į
kurį
kraštą
žengt,
vyko išspręsti ypatingu budu. Jie užtraukė ant šios ša
problemos
reikšmę.
Iš
kur
saulė
tekės?
Man buvo' ne tik įdomu, bet Ir reikalinga
lies didžiausią karo laivyno katastrofą pasaulio istori
Jei
mes
pirmąjį uždavinį atlikome patenki patirti, kokia yra asmeniška Prezidento nuomo
Koksai
vėjelis
pūs,
joje. Tas Pearl Harbor atakas nebuvo nuostaba Wa
namai. tai vis dėlto antrasis uždavinys nebuvo nė apie Maskvos "diplomatinę agresiją" prieš
Ir kas mane mylės ?....
shingtono aukštiems vadams, tik to atako baisios pasek
musų
atliktas taip, kaip reikėjo. Tuo prisipažin Lietuvą. Į tą klausimą Prezidentas man atsake
Marija
Sims.
mės, nes niekas nesitikėjo kad Japonai rizikuos užpulti
ti
mari
nei kiek ne gėda, nes pagrindinė kaltybė platesniu samprotavimu apie bendrą Europos po
Hawaii salas. Paskelbimas Japonijai karo paskui sutei
priklauso
tiems asmenims, kurie darė sprendi litiką. Jo nuomone, Vokietijos karas su Lenkija
kė Prezidentui Rooseveltui visas teises ir galybę sauyamus
Lietuvos
užsienių politikoje, o ne tiems, ku neabejotinai išsivystys į naujas ir tuo tarpu
liškai vesti šalies reikalus, ir atlikti įvairius kitus žygius
LIKIMO KELIAIS
rie
juos
tik
komentavo.
Kol Merkys tebebuvo sunkiai numatomas formas. Vokietija jo laimėti
kuriuose jis taip pat pridarė ir Amerikai ir visam pa
Maskvoje, užsienių reikalų ministerija turėjo la negalinti: koalicija prieš Vokietiją yra tokia
Likimo
keliai
nuostabiai
susipynė.
sauliui negarbės ir nuostolių.
bai skystas žinias apie Merkio pasikalbėjimus su stipri, kad ją įveikti ji jokiu budu nepajėgs. Gi
Ir vargas ir skausmas kartu.
Molotovu ir negalėjo daryti jokių išvadų. Spau Sovietų Sąjungos padėtis esanti ypatinga šiame
Toli pasilikusi musų tėvynė
dai bendrai ir Lietuvos Aidui specialiai buvo pa Europos kare: ji tuo tarpu sakosi norinti pasi
Mums šaukia "Sudiev" iš rytų.
tariama ramintf visuomenę, nedramatizuoti įvy likti neutrali, bet, aišku, kad ji turi savo norų.
Palikom kerojant klevus prie sodybų,
METODISTAI STUDIJUOS KOMUNIZMĄ
kių ir, apskritai, daug dėmesio nekreipti į tą is Ir Prezidentas manąs, kad Sovietų Sąjunga lin
Paplentėse
gluosnių
eiles.
ANT kiek Amerikiečiai yra naivus parodo sekantis
toriją*. ... Gi iš užsienių ateinančios žinios kal ki Vokietijai karą pralaimėti, kad po to galėtų
Jos neš musų tėviškes gūdžią sargybą,
dalykas, vienas iš daugybės jų keisto protavimo savybių.
bėjo labai atvirai apie tą likimą, kuris galės už- išplėsti toliau į Vakarus komunistinę ekspansi
Ir
vėtras
atremti
galės.
Metodistų Bažnyčios Konferencija, turėjus savo su
griuti Lietuvą artimiausiomis i dienomis. Musų ją. Tas faktas, kad Sovietų Sąjunga užėmė Len
Palikome
viską
kas
džiugino
širdį,
važiavimą Bostone Gegužės pradžioje, užgyrė planą la
Raila niekaip negalėjo "ištraukti" iš užsienių kijos dalį, esąs įrodymu, jog ji gali mėginti at
Ką buvom pamilę karštai.
vinti Metodistų bažnyčios darbuotojus komunizmo ideoreikalų ministerijos ir paties ministro daugiau, statyti savo senas sienas. Savitarpinės pagalbos
Šiądien
ir
skundų
viens
kito
negirdim,
logijoje, kad ją patyrę galėtų pasekmingai kovoti su ko
negu kad turėjo. . Redakcija jautė, kad visi sutartys su Baltijos kraštais esąs taipgi ženklas,
Kai skiria mus mylių šimtai.
munistais šioje šalyje. Vietoje tiesiai ir atvirai išstoti
straipsniai apie Lietuvos santykius su sovietais kad Sovietų Sąjunga žiūrinti į juos, kaip į erdvę,
Kaip
rudenį
lapai
nešiojami
vėjo,
į kovą prieš raudonuosius, kaip griovėjus ir metodizmo
yra panašus į botago pliauškėjimus. Nerimome kurioje turi vyrauti jos politikos įtaka. Vadina
Pabirom,
pasklidom
plačiai.
ir kitokių tikybų, šie dvasiškiai pasiryžo aikvoti laiką
ir jieškojome kelių tikslesniam visos problemos si, dėl visako reikia buti Lietuvai pasiruošus.
Benamiais
klajūnais
pasaulin
išėję,
savo ir kitų savo darbuotojų, studijavime komunizmo...
supratimui. Merkys sėdi Maskvoje, Turauskas Prezidentas pasiūlęs ir vyriausybė sutikusi tuoj
Svetur mes tik skurdus svečiai.
Metodistai Amerikoje turi apie 8,500,000 savo pase
su Gustainiu užsiima pamokslais, pats Urbšys pat kai inėjo į Lietuvą sovietų įgulos, ^ pervesti
Likimo keliai nuostabiai susipynė.
kėjų.
lyg bijo sakytis, ką jis tikrai mano, gi kraštas Lozoraičio vardu 12 milijonų litų visokiems
Mes klaidžiojam jų raizginyj.
neramiai žvalgosi, lyg prieš kylančią audrą. Bir eventualumams. Bet iki šiol vis, rodos, dar nesą
Toli pasilikusi musų tėvyne,
TELEVIZIJOS industrija šioje šalyj# taip plinta
želio 10 d. net paties Urbšio negalėjo musų re tas padaryta, kaž kodėl ir Urbšys ir Galvanaus
Ir tu nežinai kur eini....
kad iki 1950 metų joje darbus turės apie 100,000 žmonių.
daktorius
pasiekti: jis buvo taip užimtas * pasi kas vis delsią. .
Juozas Mieštas.
„
ruošimais į Maskvą, kad neturėjo laiko net ofi
Dabar jau televizijos srityje dirba apie 30,000 žmonių.
Vokietija. 44.XI.20.
(Bug daugiau)
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reiškia. Be to, mes turime pla<
ną pulti Siciliją.
Stalinas: Tai daugiau poli
tinės, o ne karinės reikšmės
frontas.
Churchill: Me& darome tai
ką mes galime.
Molotovas: Pone pirmininke,
Pavėluota Išmintis
toks jusų elgesys nieko gerą
PAVARTYKIME Amerikiečio nežada ateičiai.
K a s o
Ralph Ingersoll knygą "Top
Harriman: Anglijos ir Ame
Secret" ir pamatysime kad jau
Dr. J. Audrūnia
rikos vyriausybės p a s i ž a d a
prieš keturis metus Amerikie1943 metais pulti Vokiečių
čių-Anglų politiniai štabai gal
frontą Prancūzijoje.
vojo apie tai kas bus kai So
Stalinas: Kokias jųs duoda
PRIEŠ KETURIS METUS
vietų armijos įžengs Berlynan.
te garantijas kad tas pažadas
Sovietų propaganda yra panebus dar kartą sulaužytas?
skleidus šią knygą Rusijoje,
v
Mes sulaikysime Vokiečių puo
Ir tikrai, niekad Europos gy
Lipant į
kad "sovietų pilietis" išgirstų
limą, bet atsakomybė už tūks
ventojai nesijautė taip nesau
iš
pačių Amerikiečių lupų jog
Europos Krantą
tančius naujų aukų krenta
gus ir taip netikri dėl rytojaus
Anglų-Amerikiečių karas prieš
KADA? Kada pagaliau &t- kaip anomis Birželio dienomis, Vokietiją 1944 metais jau bu tiems kurie nelaiko savo paža
• eis Amerikos - Anglijos kariai prieš keturis metus. Laikas
dų.
vo baigtas raudonosios armijos
gelbėti Europą? — tokiu bai parodė kad Europiečių baimė
Churchill: Man skaudu, bet
pergale. Tiesa, pats Ingersoll
mės ir vilties klausimu dalino dėl ateities buvo tikrai pagrįs
aš turiu pasakyti jog aš nema
Lietuvių dainą garsinti svetimųjų tarpe ir save raminti, tremtiniai Vokietijoje suorga
plačiai pasakoja savo knygoje
nosi Europos gyventojai savo ta.
tau kokia jėga galėtų apginti
nizavo eilę gerų ansamblių, čia matome Lietuvių tautinį ansamblį, vadovaujamą So
kaip Churchill, remiamas kai
deikos ir Veličkos, išpildant veikalą "Nemunas žydi".
jausmais prieš keturis metus,
Stalingradą.
kurių įtakingų Amerikos asme
Hlatydami baisų iš Rusijos ste Nebereikalinga
Molotovas: Sovietų Sąjun
nų, viską darė kad antro fron
gos jėga...,
pių slenkantį pavojų, kurio ne
Aukštagirės Dvasia.
Vakare, tankams apleidus musų kaimą, nu
to pradžia taip ilgai nusitęsė.
pajėgė jie sulaikyti savo jėgo Pagalba
Stalinas: Sis mėnuo, reiškia
ėjau
su savo prieteliais į vilą. Liūdnas vaizdas
Esą, Churchill vis nenorėjo kad
mis.
SOVIETŲ Sąjungoje kasdien Vokietija gindamasi nuo antro Vokietijos pražūtį.
buvo.
Čemodanai sulaužyti, sudraskyti gulėjo.
ANGLAI ATEINA
Churchill: gražutį? Hm...
Grįžkime į 1944 metus, i dabar kartojama kad Anglų- jo fronto, atitrauktų perdaug
Daiktai suversti be jokios tvarkos ant aslos, be
Birželio mėnesio pradžią: so Amerikiečių pagalba, atidarant savo jėgų iš Rusijos. "Tegul Juk Vokiečiai eina į Stalingra
to, sumindžioti. Renkame daiktus ir nešame |
dą, eina į Baku.... Mes busi
vietų kariuomenė visu frontu antrą frontą prieš Vokiečius
(ĮSPŪDŽIAI
Iš
KARO
PABAIGOS)
šeimininko
buto dvokiantį kambariuką. Daug
jie ten skerdžiasi, mes ateisi
me laimingi jeigu jums pasi
greitais žingsniais artėjo prie 1944 metais, buvo nebereikalin
daiktų
neradome.
Viskas kas buvo nauja ir ne
me paskutinę valandą ir paim
* (Tęsinys iš pereito nr.)
Vokietijos sienų; Vokiečių ka ga: raudonoji armija pati vie
s e k s. . . . .
vartota,
tapo
išvogta.
sime abiem tironams už gerk
ŽINOMA, nieko negalėjau pasakyti dabar į
riuomenės traukimasis visiems na jau buvo Vokietiją nugalė 5
Toliau filmoje Stalinas, pasi
lių *, taip maždaug skambėjo
Per visą karo laiką tuos savo daiktelius iš
likęs vienas su Molotovu, jam tą jo pasakymą, kadangi jau patyriau, kad su
skelbė kad Vokietijos pralai jus. Tai tvirtinama nuolatos Anglų išgintis.
f
saugojome.
Vokiečiai nuo musų jų neatėmė, tuo
kalba šitaip: "Dabar viskas ai kareiviais fronto linijoje negalima ginčytis. Pa
mėjimas yra nebeginčijamas. kiekvienam sovietų piliečiui,
Deja, ta išmintis 1944 me
tarpu
musų
išvaduotojai, kurie ne kartą mus
Visos Rusų pasienio tautos duodant suprasti kad niekas tais Birželio 6 dieną jau buvo šku. Jie per Afriką ir Italiją sinaudodamas proga, paprašiau dar kartą, kad
užtikrino
kad
jokio daiktelio nežus, grobinėjo ir
nori pirmieji ateiti į Balkanus. leistų man su juo eiti prie savo daiktų. Jis dar
aiškiai suprato kad rudąjį oku kitas kaip tik Sovietų armija
pralenkta kitos išminties: sku
pasisavino.
Graudu
ir skaudu buvo. Kai kurie
Jie nori kad mes iškraujuotu- patvirtino, kad joks daiktelis nebus paimtas ir
pantą netrukus pakeis raudo išvadavo Europą iš Vokiečių
bėkime, nes mums paims už
Vokiečiai
sarkastiškai
juokėsi iš to sakydami,
me ir kad paskui jie galėtų kad dėl to nesibaiminčiau, o man eiti dabar yra
nasis. Ir šiurpas kratė visus nasrų.
gerklių. Ir tikrai, jei dar viene
kokią
laisvę
tokie
žmonės
gali nešti pasau
mums diktuoti. To neįvyks!" pavojinga ir kariniu požiuriu neleistina. Jeigu
kurie numatė arba nujautė kad Minint Vokietijos kapitulia
nam-kitam mėnesiui butų bu
liui.
Musų
gražios
viltys
Anglų
atžvilgiu buvo
Jei Anglams - Amerikiečiams norėsite, galėsite nueiti prie savo daiktų vakare,
dabar ateina visai Europai sun ciją, Gegužės 9 dieną Maskvos
vęs atidėtas antras frontas tai
apviltos.
1842 metais dar nebuvo aišku kai išvažiuosime. Atsisveikindamas su juo pa
kiausios valandos jos istorijo radio skelbė: "Sunkiu karo me
Europa atrodytų šiądien visai
To Belgo tardymas šeimininko bute ir mu
ką Sovietai gali tai Spvietams klausiau :
je, kad ji randasi didelių pavo tu ne tik mes patys išsigelbė
kitaip: arba Sovietai butų Pa
sų nuskriaudimas turėjo liūdnas pasekmes musų
— Tai kaip, ar esu jusų priešas?
jų kryžkelėje ir kad yra aukš jome, bet ir išgelbėjome visą ryžiuje, Briuselyje ir Romoje, buvo visiškai aišku ko Anglaitolimesniam gyvenimui pas tą Vokietį. Kaip Bel
— Sunku žinoti, — jis pasakė išeidamas.
čiausias laikas jai gelbėti.
Europą. Mes vieni kovojome arba Anglai-Amerikiečiai butų Amerikiečiai nori. Gi prieš ke
Tas įvykis mane baisiai sukrėtė. Pamačiau, gas pradėjo manęs klausinėti, visa šeimininko
turis metus — Birželio 6 die
Bet kodėl AnglairAmerikie- tris metus prieš baisią fašistų Maskvoje.
ną — ir Anglai-Amerikiečiai kad gyvenime yra taip, kaip toje pasakėčioje sa šeima, kaip žvakės stovėjo ir klausėsi musų pa
Čiai leidžia Sovietams užplusti koaliciją. Anglai buvo pasi
Churchilliui
buvo
žinoma'
Hit
žinojo ką Sovietai gali, ir So koma, kad avelė turi buti kalta, jeigu vilkas no sikalbėjimo. Po tos dienos Vokiečių šeima nuo
Vokietiją, o per ją ir visas Vo traukę į savo salas ir Europos
kietijos kaimynines valstybes? gelbėjimas prasidėjo 1941 me lerio pikta pranašystė ir jo no vietai žinojo kas yra nepavykę ri ją suėsti. Vadinasi, pamačiau, kokią teisybę musų atšalo. Mat, jie pamatė kad Anglai nori
Ar jie nemato ir nesupranta tais Birželio 22 dieną (Vokieti- ras: "Jei jau Dievas lėmė pra Anglams - Amerikiečiams pada galima rasti pas tą lauktąjį pasaulio išlaisvinto mus traktuoti žemiau kaip Vokiečius. Vokie
kokia bus sunki taika ir kaip jos-Rusijos karo pradžia). Mes laimėjimą tai Vokietijos nelai ryti. Invazijos diena buvo pas ją. širdis man baisiai skaudėjo. Neturime teisės čiui draugystė yra reikalinga tol kol jis iš jos
bus sumaišyta net viso pasau pradėjome laisvinti Paryžių ir mė tegul apims ir visus tuos kutinė Europos viltis. Ji vis sakyti, ką mums ir musų tautai yra padarę ir turi naudos; ypatingai tuo jie pasižymi užsienie
lio ateitis jei Sovietai iškels Atėnus, Briuselį ir Varšavą tą kurie ją įstūmė į karą", taip dar tebėra gyva, nors jau ke daro raudonieji pasaulio banditai. Vadinasi, mu čių atžvilgiu. Taip ir čia buvo. Juo toliau juo
galvojo Hitleris ir, jausdamas turi metai kai ji naikinama.
sų viltys į išsivadavimą išblėso. Bet iš kitos pu blogiau.
savo vėliavas Berlyne?
pačią dieną kada praradom pir
nelaimę
artėjant,
viską
darė
Nors prieš Anglus ateinant musų gyvenimo
sės greit vėl atsikvėpiau. Juk plėšrusis žvėris,
Bet "ko jie laukia? Koks jų mutines savo gimtosios žemės
kad
jo
Vokietijos
pralaimėjimo
sąlygos
buvo liūdnos, tačiau buvome sotus, o kai
kol
turi
jėgty
yra
besotis.
Palauk,
pagalvojau,
tikslas ?
Kokiais išskaičiavi pėdas. Kai kovojome dėl Mas
pasaulis
suprastų
jog
didžioji
Anglai
atėjo,
pradėjome alkti. Mano prieteliai
per
amžius
kentėjome
vergiją
ir
dar,
dantis
su
mais jie vis dar padeda rau kvos, kelios Anglų divizijos
ĮSIGYKIT
PUIKŲ
Anglų-Amerikiečių
koalicija
su
ir
aš
protarpiais
padėdavau jiems darbą dirbti.
kandę,
nešime
tą
jungą,
jeigu
tokia
jau
pasaulio
donajai armijai?
stumdėsi prie Tobruko Afriko
Sovietais
atneš
visai
žmonijai
Neėmėm
per
visą
savo darbo laiką jokio užma*
tvarka,
bet
ateis
eilė
ir
tiems
išvaduotojams
pa
Ir daug-daug panašių klausi je. Kai prasidėjo mūšiai dėl
VYTIES
ŽENKLĄ
labai
liūdną
ateitį.
Taip
ir
at
kesnio.
Norėjome
iš jų užsitarnauti žmoniški*
ragauti
iš
savo
tų
draugų
"žemiškų
malonių",
mų sukosi tada Europiečių gal Kursko, dar nebuvo net fronto
sitiko:
žmonijos
ateitis
ėmė
mą.
Kur
tau!
Iš
velnio nesitikėk širdingumo,
šitie
draugai
sugeba
kiekvieną
tautos
pilietį
pa
Sicilijos. Antras frontas bu
voje.
tamsėti
jau
1942
metais,
o
1944
o
iš
Vokiečio
žmoniškumo.
Jeigu sugebi jį pa
tvarkyti
taip,
kad
jis
nuo
visko
atsisako
ir
dar
Atsakymų, tiesa, buvo nema vo sudarytas tik tada kai ge
KARO INVALIDŲ ŠAUK
metais
ji
pasidarę
visai
nebe
imti
Į
rankas,
ir
jis
mato
kad
yra reikalas ta
džiaugiasi,
kad
ji
budelis
kankina
ir
žudo,
šauk
žai, bet jie visi buvo tik spė riausios Hitlerio divizijos jau
SMAS PARAMOS
matomą.
...
vęs
klausyti
tai
jis
bus
tau
geras
žmogus, bet
damas,
kad
niekur
taip
gerai
pasaulyje
nėra,
liojimai, pagrįsti norais ir jo buvo radusios mirtį Rusų že
Reikia
dėkoti
išminties
Die
pataikavimais
neužkariausi
jo
širdies.
Ir gali|
kaip
jo
valstybėje.
Iš
tų
vadinamųjų
draugų,
bū
kiais kitais įrodymais. Vienur mėje. ... Stalino puikusis pla
Mes, Lietuvos Nepriklausovui
kad
jis
bent
paskutinę
va
gale
taip
pradėjo
mus
blogai
maitinti
ir
pasida
buvo skelbiama kad Anglai- nas 1944 metais jau buvo pil
myjjjės laisvės kovų dalyviai — damas Lietuvoje, nekartą esu girdėjęs, kaip jie
landą
sumažino
didžias
Rooserė
tokie
įžulųs
kad
turėjome
noromis-nenoromis
Amerikiečiai, neskubėdami lip nai įgyvendintas. Hitlerinės
karo invalidai, II-tro pasaulinio ciniškai girdavosi, kad atėjus laikui, jie nuvers
ti į Prancūzijos krantą nori Vokietijos sąjungininkai, spau velto-Churchillio klaidas, duo karo sąlygų atblokšti į Vokieti pasenusį Anglų liūtą nuo pedestalo. Tiek to pa važiuoti į lagerį. Vadinasi, Anglai mus išvada
kad Vokiečiai galėtų mesti dau d ž i a m i r a u d o n o s i o s a r m i j o s damas jiems suprasti jog drau ją vėl atgaivinome savo Sąjun galvojau, užtenka ateities įvykiais gyventi, rei vo.
.giau jėgų prieš Sovietus. Ki ginklų, jau buvo kapituliavę. gystė su Sovietais stumia juos gą pavadindami ją Lietuvių kia susirupinti savo dabartimi.
(GALAS)
tur buvo aiškinama kad Ang- Rumunija,. Suomija, Bulgarija pačius j giltinės glėbį.
Tremtinių Karo Invalidų Są
skaitytojus prašome pagel lidų reikalams nors 50 centų.
lų-Amerikiečių delsimas yra jau buvo padėjusios ginklus.
junga. Musų būrelis nedidelis, bendram musų visų didžiajam
Stalingrado
Mušis
bėti musų laisvės kovų in Siųskit Dirvai: 6820 Supe
paremtas jų noru kad Sovietai, Vengrija jau buvo kapituliaci
tik 32 asmenys. Kiti jau yra tikslui. Mes ir toliau norime,
validams, žmonėms, kurie rior Ave., Cleveland 3, Ohio.
kad
musų
visi
Lietuviai
tremti
užimdami daugiau valstybių, jos išvakarėse. Karinė padėtis SOVIETŲ propaganda paga išsiblaškę arba apleidę šių die
už
Tėvynės laisvę paaukojo
niai
neužmirštų
didžiųjų
tau
jas greičiau išgydys nuo ko buvo tokia kad Sovietų Sąjun mina savo piliečiams visokio nų ašarų pakalnę. Kai Lietu
savo sveikatą.
tos
uždavinių.
Mes
siekiame
EGIPTE, dvi šeimos susipe
munizmo. Dar kitur buvo pa ga be jokios Anglų-Amerikie maisto reikalingo nuolatiniam voje musų buvo sukurta Lais
Gražią, didelio formato ir
šė
už 20 centų skolą, penki as
sakojama kad Anglai-Amerikie čių pagalbos, vien savo jėgo jų neapykantos prieš kapitalis vės Kovų Invalidų Sąjunga, gaivinti tas didžiąsias tradici
spalvuotą Lietuvos valsty
čiai nori atvilioti Sovietus iki mis, jau galėjo užimti visą Vo tus palaikymui. Po karo ji pa mes savo tarpe turėjome net jas, kurios buvo sukurtos ko
bės ženklą-Vytį persiusime menys užmužta, septyni SUŽQJ«
Reino ir ten vietoje geriausio kietiją ir išlaisvinti Prancūzi gamino vieną didelę filmą už kelius šimtus žmonių. Deja, voje už Lietvos laisvę ir nepri
visiems paaukojusiems inva sta ir 60 vyrų tapo areštuota.
klausomybę.
se musių sąlygose juos sunai ją...."
musų
eilės
greit
retėjo.
Dar
užvardymu "Stalingrado Mu
Matot kokia įdomi Maskvos šis". Toje filmoje, žinoma, pa nepriklausomybės metais mu Be pirmaeilių tikslu yra ir
kinti ....
Ir dar daug kitokių nuomo kalba po keturių metų. Prieš rodyta raudonosios armijos ne sų skaičius sumažėjo iki 80 na antraeiliai, tai sąjungos valdy
bos rūpestis surasti lėšų sąjun
nių sklido ir teisino tą Anglų- keturis metus ji taip nekalbė įveikiama galybė, Vokiečių ka rių.
gos
nariams — karo invali
Amerikiečių delsimą. Ir be jo,.... nors slapta ir galvojo riuomenės pairimas ir.... An Bolševikų ir Vokiečių okupa
dams
pakeisti senus susidėvė
veik kiekvienas turėjo savo pa ne kitaip. Už tai ir buvo bai glų-Amerikiečių politikos už- cijos taip pat paliko skaudžius
jusius
protezus naujais ir su
teisinimą kodėl leidžiama So su visai Europai matant kad kulisai. Vienoje vietoje ten ro pėdsakus. Per tą ketverių me
vietams taip toli veržtis Euro Sovietai taip puikiai apgavo doma 1942 metais Rugpjučio tų laikotarpį iš gyvųjų tarpo šelpti pinigais ar maistu tuos,
Dlrvieciai kurie turi didesnes širdis prideda ir do
savo "ginklo draugus'', kurie mėnesį įvykus Maskvoje kon išsiskyrė dar apie 40 laisvės kurie atsidūrę ligoje ar sun
pon.
larį-kitą
dovanų Dirvos parėmimui, iš ko mes galime
kioje
materialinėje
padėtyje,
o
Tik, kai Birželi© 6 anksti ry vis nežinia ko dar laukė prieš ferencija, kurioje daly v a u j a kovų invalidų. Tai buvo pats
siųsti
nemokamai
šimtus Dirvos egzempliorių tremti
tą sužinota kad prasidėjo Va pradėdami žygį į Europą.
Churchill ir Amerikos ambasa liūdniausias ir juodžiausias lai tam reikalinga nemaža lėšų. niams Lietuviams atsiradusiems visuose pasaulio kam
karų sąjungininkų kariuome Kada nors gal paaiškės ko dorius Harriman. žiūrovams kas. Bolševikai karo invalidus Pradžia padaryta nemaža, bet
nių plataus masto įsikėlimo kiais sumetimais Rooseveltas perduodamas šitoks pasikalbė persekiojo. Panaikinus Lietu daug dar reikia. Sąjungos val puose. Prašymų yra daugybė — kiekvienas atsidūręs
tarp svetimųjų, *be kalbos, be spaudos, kreipiasi į Dir
operacijos 'kaž kur' prie Pran ir Churchillis leido Sovietams jimas :
vos Nepriklausomybę, stengta dyba be jieškodama kelių ir bū vą prašydamas siuntinėti jam laikraštį nemokamai —
cūzijos krantų, visos "rimčiau įsiveržti taip toli Vokietijon, Churchill: šymet išsikelti į si greitu laiku išnaikinti ir tie, dų tam atsiekti, išleido 30-ties
sios nuomonės" apie Anglų- leido užimti Balkanų valstybes, Europą mes negalėsim. Angli kurie savo didžiausiomis auko metų Lietuvos Nepriklausomy ir mes tą darome. Mes suprantame kad ne viena tik
Amerikiečių delsimus išgaravo leido nutiesti geležinę uždangą ja negali pradėti tokio žygio mis ir krauju ją Lietuvai buvo bės sukakčiai paminėti Lietu duona žmogus gyvena, reikalinga ir dvasinio maisto —
v o s v a l s t y b ė s h e r b ą — V Y T Į Dirva yra dvasinis maistas tūkstančiams tremtinių, ku
prie Elbos krantų. Juk pats kurio pasisekimas nėra užtik iškovoję.
kaip rūkas
rie ją skaito leisdami iš rankų i rankas, imdami iš tų ku
Kad Vokietijai dienos su Hitleris ne sykį savo triukš rintas.
Invalidų Sąjungos veikimas ir iš to gautą pelną panaudos riems Nmes išgalime ją nusiųsti.
skaitytos, ir kad ji greit turės mingose kalbose šaukė kad jei Stalinas: Ar tai reiškia kad buvo paraližuotas ir sustabdy karo invalidų reikalams.
kapituliuoti dabar nebuvo nei Vokietija karą pralaimėtų tai A n g l a i - A m e r i k i e č i a i a t s i s a k o tas. Patys invalidai buvo su Tad siųsdami Tamstoms 50
Tremtinu likimas ir šymet bus tas pats: be mažų
kartu su jos pralaimėjimu at nuo savo pasižadėjimo?
mažiausios abejonės.
iminėjami ir grūdami į kalėji egz. Vyties maloniai prašome skaičių kurie gali šian-ten išvažiuoti, kiti dešimtys tūk
neatsisakyti juoš išplatinti ir stančių ir toliau vargs Europoje, o mes norime jų var
Bet klausimas: kas bus to eitų galas ir "prakeiktiems ka Churchill: Montgomery da mus.
liau? — aną Birželio 6 dieną pitalistams". Tokie Hitlerio bar ruošia ofensyvą į iiaurės Nedaug padėtis tepakitėjo už gautas aukas atsiųsti mums gą palengvinti teikiant Jiems kuodaugiausia dvasinio
pasidarė keliariopai sunkesnis tvirtinimai buvo laikomi tuš Afriką.
ir Vokiečiams užėmus Lietuvą. maisto, kurį mes išdalintume
negu kad jis buvo prieš tai. O čiais grąsinimais ir "pakvaišu Molotovas: Ta oi'ensyva ne Tad dabar, atblokšti į Vokie sąjungos nariams-ligoniams.
JgAtsiprašydami už Tamstų
v (les tikime kad ir jųs norėsite jiems pagelbėti
, kai buvo pamatyta kad Vokie sio žmogaus'1 pranašystėmis... atitrauks nei vienos Vokiečių tiją, mes laisvės kovų karo in
rasvkit
Dirvą
savo
giminėms
patys
—
į
užsienį
$4.50
ma
čių pasipriešinimas Gen. Eisen- Gi dabar, po keturių metų, divizijos iš musų fronto.
validai vėl susiburėme j sąjun sutrukdytą laiką ir vargą, reiš
tams, arba prisiųskit Dirvai savo auką, mes siuntinėsihower'o kariuomenei yra kie yra, daug dalykų paaiškėję. Ir
Stalinas: Mes turime žinių gą. Musų svarbiausias tikslas kiame karo invalidų vardu šir
me Dirvą prašantiems ir toliau.
tas ir aštrus tai ir visos pasa paaiškėję visai kitaip negu ta kad Italijos 8-tos armijos dali ir šiandien yra kova už Lietu dingą Lietuvišką ačiu.
Br. Tvarkunas, pįrm.
kos apie Vokiečių slaptus susi da galvota. Tik dabar visi jau niai artinasi prie Dono ir kad vos. Nepriklausomybę. Mes esa
D I R V A
A. Elsbergas, reikalų ved.
tarimas su Prezidentu Roose- mato kad antrasis frontas Eu viena Romelio armijos divizija me pasiryžę ir toliau stovėti
veltu ir Churchilliu pavirto pa ropoje buvo tikrai skirtas ne yra atkelta į musų frontą.
6820 Superior Avenue
Lietuvos laisvės kovų sargybo NUO REDAKCIJOS:
Cleveland 3, Ohio
sakomis apie Kalėdų senelį... kam kitam kaip tik Sovietų
Churchill: Tatai nieko ne je, atiduoti savo jėgas šiam
Visus šio
atsišaukimo
rf?1

Eina
Pasaulis.J.?
Snr

sulaikymui. Vokietijos stipry
bė jau buvo palaužta, ir vieto
je Hitlerio piktų planų jau vei
kė Stalino planai, kurie pasi
rodė daug baisesni negu Hitlelerinės Vokietijos.

NE VIEN TIKTAI DUONA
ŽMOGUS GYVAS
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Lazda Turi Du Galu

POP KONCERTAI
VĖL PRASIDEDA

BALF apie Amerikiečių Lietuvių Sentikius
su Naujai Atvykusiais

Prieš 50 metų imigracijai voje buvusios kulturos. Dar
| U.S.A. iš Lietuvos augant, Amerikos Lietuviai nusiskun
Lietuvos kaimo sunųs ir duk džia, kad tremtiniai neina į
ros atvykdavo be pinigo, nemo senai jų įkurtas organizacijas,
kėdami kalbos, beraščiai. Bet mėgina steigti avas ir skiria
sukurė gyvenimą. Jie sunkiai si nuo seniau atvykusių Lietu
užsidirbo duoną Pennsvlvani- vių. Tremtiniai skundžiasi, buk
jos anglių kasyklose, Chicagos Amerikos Lietuvių organizaci
•skerdyklose, Pittsburgho lie jų veikėjai nekviečia tremtinių
jyklose, Naujosios Anglijos au drauge veikti, bijodami, kad
Dailininkas E. Kulvietis, kurio dirbti Lietuviški knyžiai par
dimo fabrikuose ir batų dirb jie neišstumtų Amerikos Lie davinėjami ir Amerikoje, parodomas prie savo autoportre
to. Dail. Kulvietis nesenai atšventė 65 metų amžiaus su
tuvėse. Jie pristeigė parapijų, tuvių iš vadovaujamų vietų.
kaktį.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
draugijų, įstaigų, mokyklų ii
Vieningumo trokštą Ameri
sukurė savo spaudą, šiandien kos Lietuviai labai nepatenkin
jaus. Vienas tų siekimų prak NEATSARGA NELAI
atvyksta jau Nepriklausomo? ti, kad tremtiniai nepagelbsti
tišku budu — mėginti išgelbė
Lietuvos auklėti, daugumoje seniesiems Lietuviams talki
MIŲ PRIEŽASTIS
ti kenčiančią Lietuvių tautos
mokyti, Lietuviai.
ninkauti
grupių
suartėjimo
dalį Europoje iš bado, nesvei
čia pradedama žiūrėti j juo? darbe. Iš kitos pusės — tremti katos ir vargo. Tą galime pa
Sena patarlė sako, neatsar
kaip j atvežančius kulturą ii niai skundžiasi, kad sunku se siekti aukodami BALF'ui, už
gumas yra bėdų tėvas. Tas la
kaip į pavyzdingus darbinin niai įsišaknijusius Amerikos pildydami affidavitus, steigda bai aiškiai pasireiškia trafiko
Lietuvių kivirčus sušvelninti.
kus.
mi atvykusiems iš Europos pa nelaimių rekorduose. Jei su
BALF'o centras, girdėdamas
BALF'o pareigūnai visą lai
galbos centrus, pagelbėdami vesti žinias pasirodytų kad di
ką stengiasi atvykusiems padė įvairius nusiskundimus, jaučia jiems surasti pragyvenimo šal delė dauguma auto važinėtojų
pakliūva j nelaimes gyve
ti, pradedant pasitikimu lai si gana blogai, nes žino, jog tinį ir patalpas gyventi ir pra kurie
na tik kelių mylių apylinkėje
vieno-kito
netaktas
ar
nemokė
vuose, kooperavimu affidavitu?
šydami jų, kad Amerikos Lie kur jam nelaimė atsitiko.
gaunant, įsikurimu Amerikoje jimas prisitaikinti prie naujų tuviams jie pagelbėtų šiame
Tas yra žmogaus silpnybės
b a i g i a n t p a s t a n g o m i s j u o s sąlygų Amerikoje, gali pakenk sunkiame darbe, gelbėti savo ženklas. Pažinojimas savo ar
įtraukti j Amerikos Lietuviu ti tūkstančiams Lietuvių,, ku gimines, savo draugus ir visą timų apylinkių gerai dažnai su
kulturinį ir visuomeninį darbą riems norima pagelbėti iš Eu Lietuvių tautą iš baisios ne vilioja važiuotoją į klaidingą
saugumo įsivaizdavimą. Kuo
Idealizuojame mes juos, jų lau ropos į Ameriką atvykti. Iš ki laimės. Turėkime gerų norų, met žmogus važinėja tomis pa
tos
pusės,
vienas-kitas
nesusi
kiame daugiau ir visais budais
ištvermės, pasiryžimo ir pasi- čiomis gatvėmis kasdien jam
pratimas ar netaktas greičiau aukokim!
stengiamės jiems gelbėti.
viskas išrodo taip pat, namai ir
medžiai, ir tie kasdieniniai da
Šalpa ir savitarpio pagalba išreklamuojamas, negu pavyz
lykai jam taip susilieja kad jis
Lietuvių tautoj neišvystyta ir dingi ar gražus darbai. Išvada
ir tremtiniai ir vietiniai tu PENKIOS SESUTĖS į tai nei nepažiūri. Tas pats
nebuvo auklėjama. Būdami sa
yra ir trafiko ženklų atsitiki
vigarbos žmonės, pirmiau neiš rėtų išmokti daugiau kantry
me. Jeigu važiuotojas prade
JAU 14 METŲ
mokome ir sunkiose gyvenimo bės vieni kitus geriau pažinti,
da nematyti STOP ženklo prie
AMŽIAUS
savo namo kampo, persergėji
sąlygose organizuotai susitvar taikytis Amerikos gyvenimo
mo ženklų prie kaimyninės mo
kyti savišalpos Įstaigas. BALF sąlygoms, greičiausia išmokti
arba artimo geležinkelių
organizacijai tenka šioje srity sugyventi ir drauge darbuotis.
Atsimenate kokią nepaprastą kyklos
skerskelio
ženklų, kurie jam
Palyginti, mažas atvykstan sensaciją sukėlė prieš keliolika
je pionieriauti.
yra perdaug priprasti, jam ar
Tremtiniams į Ameriką at čiųjų skaičius, aišku, negali pa metų atgal, kuomet Callendar, tėja nelaimė.
vykti gelbsti keturios tikybinių keisti nusistovėjusios Ameri Ont., Kanadoje, Dionne šeima
Patikrink savo kasdieninių
įsitikinimų pagrindu organiza kos tvarkos ir gyvenimo papro sulaukė penkių vienu kartu gi papročių tvarką — jie gal at
cijos. BALF'as su visomis ben čių. Dėl to, tremtiniams ir yra musių dukrelių. Tai buvo jau skleis kad laužai trafiko taisy
Amerikos 14 metų atgal. Gegužės 28 d. kles visai nepagalvodamas, ka
dradarbiauja ir visoms gelbsti. svarbu studijuoti
dangi tai darei jau per tulą lai
Iki dabar atvykusių iš Eu gyvenimą, pažinti Amerikos tos penkios mergaitės jau mi ką. Tokie pavojingi papročiai
ropos Lietuvių tremtinių jau Lietuvių istoriją, su jais ben nėjo savo 14 metų amžiaus gali privesti prie tragiško ga
lo. Kuomet eini ar važiuoji sa
turime virš tūkstančio. Dau dradarbiauti. Jei daug kas at gimtadieni.
Kada jos gimė, buvo nepa vo gatve, tėmvk ir prisilaikyk
giausia jų apsistoja pas gimi rodo kitaip negu Europoje, ži
nes ir draugus. Proporciona- nokime, kad buvo priežastys, prastas įvykis, net tai yra re visų trafiko kontrolės nurody
mų kaip tai darai būdamas ki
liatf jų daugiausia apsigyvena kurios gyvenimą Amerikoje ki tenybė žmonių tarpe. Kanados tame svetimame mieste.
valdžia paėmė tas mergaites į
didžiosiose, senose Lietuvių ko ta vaga pakreipė.
Cleveland Police Dept.
Lietuvių
tautai
šiandien
la
savo
globą, paskyrė gydytojus
lonijose. Begyvendami drauge,
aišku, pradeda vieni kitiems, bai svarbu buti vieningai. Pa ir slauges, kad jos nemirtų ir
PRANEŠKIT
dažnai dėl smulkmenų, įsipyk- sauliui svarbu parodyti, kad išaugtų sveikos.
Lietuviai
susipratę,
kulturingi
Tuo laikotarpiu gillii įvai Savo Antrašo Permainą
ti. Sunkiai gyvenę, daug vargo
patyrę, tremtiniai netenka kan ir priaugę nepriklausomai val riose pasaulio dalyse po 4 ir 5
trybės ir su kantrybės neteku dytis. Būdami mažos tautos su kudikius, bet jų visi arba ke Kuomet rengiatės persikelti
kitur gyventi, praneškit sa
siais vietiniais, greitu gyveni nųs ir dukterys, Lietuviai gali li vis mirė.
vo naują antrašą Dirvos Ad
Jos sveikos ir išaugo, visos ministracijai, ne paštui, nes
mu gyvenančiais,
Amerikos įrodyti, kad moka ir nori su
Lietuviais, susikerta, pasako gyventi ne tik su savais kai penkios. Nors jos nėra gražuo paštas nesiųs jums Dirvos {
tą, ko normaliai gyvendami ne mynais ir draugiškai nusitei lės, bet kaip penkios, jos ir to naują vietą jeigu neprimobūtų pasakę. BALF centrą pa kusiais žmonėmis, bet kad no liau turi savo įdomybę ir todėl kėsit. Parašykit mums už
lc atvirutę prieš persikėli
siekia įvairus skundai. Dau ri, jog ir kiti su jais sugyven jų tėvai iš jų turi gerų ineigų. mą į kitą vieta gyventi. —
Jos jau baigė pradinę mo
giausia juos galima suklasifi tų.
Kiekvienas turi atminti, kad kyklą ir rudenį pradės lankyti Dirva Cleveland 3. O.
kuoti taip: (1) tremtiniams
v
j
Amerikoje labai sunku įsikur Lietuvių tauta turi priešų, ku high school.
rie
stengiasi
vykdyti
drumsti
ti; (2) mokslo žmonėms ir pa
pratusiems kitaip gyventi, ten mo darbą. Aišku, yra ir pasam
Pilnai Padengta Apdrauda.
UTah 1-4515 }
ka čia persunkiai dirbti; (3) dytų agentų, kurie demorali
seniai atvykusių Amerikos Lie zuoja galvoseną ir stengiasi
tuvių jie nenori suprasti; (4) "sudrumstame vandenyje" pa
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko j
Amerikos kultura jiems atro žuvauti.
7526 Star Avenue
Cleveland 3 j
Nepakęsdami savitarpio ki
danti keista ir (5) kad tremti
niai pamiršta įvertinti Ameri virčų, kai kurie Lietuviai yra
kos Lietuvių gerą širdį ir troš p a s i t r a u k ę i š v i s u o m e n i n i o
kimus pagelbėti laimingai įsi darbo, nusivylę, kad maža tau
ta, gyvendama tokiose sunkio |
kurti.
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
=
Iš kito# pusės tremtiniai nu* se sąlygose, dar nesugeba įma-|
siskundžia, kad jiems sunku tyti savo nelaimių.
j§
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S
Pasimokę iš praeities klaidų, EE kites j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- g
susikalbėti su senoviškų pažiū
S
rų, prieš pusę šimto metų, at sekdami šių dienų gyvenimą, 5j riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavim#® ir išpildymas S
vykusiais Lietuviais. Kai kurie trokšdami Lietuvių tautai gra E
S
tremtiniai skundžiasi, kad se žesnio rytojaus — visi Lietu 5 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
niai atvykę Lietuviai jau yra viai, nežiūrint kur gyventų, Žmiiiminimnmiimimnimnniininnnniniiiiniiimiinnimmniiiniiiiiiiniim'>^
pamiršę Lietuvių kalbą, tikruo turi stengtis vieningai, kultū
sius Lietuvių papročius ir nepa ringai ir praktiškai siekti Lie
siviję Nepriklausomoje Lietu tuvių tautai gražesnio ryto-

W. DEBESIS PAINTING CO.

|

šeštadienio vakare, Birželio 12,
didžiojoje Cleveland Public Audito
rium pradedama dešimtas metinis
vasarinių taip vadinamų Pop kon
certų sezonas. Koncertus išpildys
Cleveland Summer Orchestra, kurią
vadovauja Dr. Rudolph Ringwall,
susideda iš 70 muzikantų, daugumo
je narių Cleveland Orchestra.
Pradedant Birželio 12, bus išpil
dyta mažiausia dvylika koncertų, po
du kas savaitę, šeštadienio ir tre^
čiadienio vakarais, ik pabaigos Rug
pjūčio mėnesio.
Pirmutiniam koncertui solistu bus
Hortense Monath, žymi Amerikos
pianistė, plačiai dalyvavus daugy
bėje koncertų.
Birželio 16 koncerte sotlstB bus
John Sebastian, harmonikos groji
kas, kuris jau čia lankėsi anksčiau.
Birželio 19, solistu bus Leonard
Warren, vienas iš žymiausių pasau
linių baritonų Ir Metropolitan Ope
ros dainininkas.
Koncertų pradžia 8:30 vakare;
tikietai prie stalų didžiojoje salėje

j

P J KERSIS

Delia E. Jakubs

Vyrams Aprangalai

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorf)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai,

PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ

Skrybėlė*! Kelnės ir Visoki Parėdalai!
Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui

DYKAI

GREEN STAMPS su kožnu pirkinio,
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

DYKAI

THE KRAMER & REICH CO.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

|

I. J. SAMAS - JEWELER |
Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę

| 7007 Superior Ave.
a

|

Urėta Ezella Theatre |
s

S Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- g
S
rodėliu ir visokių gra/daikčiu, už nupigintą kainą.
g

KAS platina Dirvą — tas
platina apšvietą.

•

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone
Ir apielinkėje.
1302 Lamar St. Dayton* O.

Greetings to Our Many Friends

LUTHER K. ZERBE
COUNTY ENGINEER
Stark County
Didžiausia Dolario Vertybė

MONCRIEF)
Gas
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Oil
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AUTOMATINIS
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Už POPULIARES KAINAS

ENdicott 1709

$1.80; rezervuotos vietos balkone
po $1.20; nerezervuotos po 90c ir
60c, su Federaliais taksais.

(

Here if is, ladies! The range you've been waiting for ——
the new Gibson Ups-A-Daisy! With this surprisingly different range you can choose the task of its 2-position unit.
Use it for deep-well cooking—-raise it for surface cook
ing! Convenient? You'll say so when you see it! And look
at these extra features: Banquet-size, fully automatic oven
plus another smaller oven in this model; waist-high broiler,
concealed oven-vent which helps prevent smoke-stained
walls and reduces cooking odors — Here's the range for
easily-prepared meals; for efficient, economical operation;
for cleaner, cooler kitchens. Ask
us to demonstrate the Gibson
Ups-A-Daisy — the range that
has everything—-and then
some!

S338-00

PERKO Electrical Appliances
3486 EAST 93RD STREET
ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL.

9213 UNION AVENUE
TREČIADIENIAIS IKI 1 VAL. DIENOS

Telefonas Abiejose Krautuvese Diamond 0025
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MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka:

MIRĖ 18,500 IŠEIVIŲ
LIETUVIŲ

i

I

t

I

STOČKIENĖ Ona, 70 m., mirė
Geg. 8, So. Boston, Mass.
(Radviliškio p,) Amerikoje
išgyveno 41 ra.
GEDVILAS Juozas, pusamžis,
Su Šiame numeryje paduo mirė Gegužės 11, Chicagoj.
damais mirusių Lietuvių var
(Laukuvos p. Girvainių k.)
dais, čia talpinamų mirusiųjų
Amerikoj išgyveno 34 m.
skaičius pasiekė jau 18,500,
RUDIS Pranas, pusamž., mirė
nuo Vasario mėnesio, 1937 me
Geg. 11, Chicagoj. (Šiaulių
tų, kada Dirvoje pradėta mi
ap. Skaisgirio p. Kemešiu k.)
rusių Amerikos Lietuvių var
STALKEVIčIENĖ Ona, mirė
dai skelbti.
Geg. 5, Baltimore, Md.»
GEDOMINSKAS Jonas, karys, URMONTIENĖ Izabelė (Laba
žuvęs Lapk. 1, 1942, Pacifi- nauskaitė), 63 m., mirė Geg.
ko mūšyje, parvežtas palai 12, Chicagoj. (Šiaulių apsk.
doti į Clevelandą Geg. 29.
Raudėnų p. Dubinu k.) Ame
rikoj išgyveno 45 m.
MATULEVIČIUS Stasys, 57
metų, mirė Gegužės 20, Cle KELPŠA Kastantas, mirė Geg.
3, Chicagoj.
veland, Ohio.
KLIMAŠAUSKAS
Vacius, mirė
GALDIKAS Leonas, 5r~metų,
Bal.
mėn.,
Waterbury,
Conn.
mirė Geg. 19, Cleveland, O.
KRAUNELIS
Feliksas,
39
m.,
(Plungės m., Telšij ap., at
mirė
Baland.
28,
So.
Boston,
vyko Amerikon 19C6 m.)
Mass. (Marcinkonių p.) ALAURINAITIENĖ Aleksandra
merikoj išgyveno 11 m.
(Kriaučiunaitė), p u s a m žė,
KYBARTAS
Adolfas, 52 me
mirė Geg. 2, Chicagoj. (Šiau
tų,
mirė
Bal.
28, So. Boston,
lių m.) Amerikoj išgyveno
Mass.
1
40 metų.
CI'ŽAS Juozas, mirė Bal. 20, GETAUSKIENĖ Elzbieta, mi
rė Bal. m., Shenandoah, Pa.
Rochester, N. Y.
SAKEVIČIUS
Juozas, mirė Ba
KLIMANAS Aleksandras, 86
land.
m.,
Shenandoah,
Pa.
m., mirė Bal. m., GirardvilBAZILIAUSKAS
Juozas,
mirė
le, Pa.
Baland.
m.,
Gilberton,
Pa.
BIKNIUS Stasys, 53 m., mirė
Bal. 20, Chicagoj. (Raseinių SUPRANAVIČIUS Antanas, se
aps. Eržvilko p. Pikelių k.), no amž., mirė Baland. mėn.,
Cumbola, Pa. Amerikoje iš
Amerikoj išgyveno 37 m.
gyveno 45 metus.
BUKLERIENĖ (ž v i r b liukė)
STRUCKIENĖ
Rožė, 80 metų,
Magdalena, pusamžė, mirė 3
mirė
Bal.
m.,
Plymouth, Pa.
Geg., Chicagoj. (Alytaus ap.
LUKšIS
Jurgis,
63
metų, mirė
Miroslavo v. Varenausko k.)
Bal.
21,
Lynwood,
Pa.
Amerikoj išgyveno 44 m.
RUIKIS
Mauricijus,
mirė Ge
SIBEIKIENĖ Juozapina (Rač
gužės
m.,
Baltimore,
Md.
kauskaitė), pusamžė, mirė 2
KRIPAS
Antanas,
60
m.,
miGegužės, Chicagoj e. (Šiaulių
ap. šaulėnų par.) Amerikoje^
Geg. m., Baltimore, Md.
^
išgyveno 40 metų.
BURINSKAS Juozas, pusamž.,
mirė Bal. 21, Chicagoj. (Ra
HIPPODROME
seinių ap. šidlavos p. Narvedžių k.) Amerikoj išgyveno
87 metus.
"Coroner Creek"
EAUDELIUNIENĖ (Kupčiu- Nauja spalvuota Columbia's fil
naitė) Agota, seno amž., mira mą iš Vakarinių valstijų gyvenimo,
Bal. 11, Chicafoj. (Čiobiškio "Coroner Creek", pradedama rodyti
Hippodrome Theatre trečiad. Birže
p. Janienų k.)
LUKOŠAITIS Vincas, pusamžis, lio 9, kurioje vadovaujamas roles
mirė Bal. 11, Chicagoj. (Ra vaidina Randolph Scott ir Garguerite Chapman, prie jų kiti geri ar
seinių ap. Tytavėnų p. Pavi- tistai.
galių į.) Amerikoj išgyveno Veikalas apima senesnių dienų
38 metus.
gyvenimą Vakaruose, su priedu InKUBILIUS Juozas, 73 m., mirė dijonų karo, galvijų siautimo, dau
JJal. 12, Chicagoj. (Tauragės geliu šaudymų ir įvairybe visokių
Spalvingos apylinkės to
ap. Vaiguvos p.) Amerikoj iš prietikių.
je filmoje vaizduoja Arizoną ir Ca
gyveno 38 m.)
lifornia.
KRASAUSKAS Antanas, 65 m.,
mirė Bal. 13, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Upytės p. Rijū
nų vnk.) Amerikoj išgyveno
Savings will always
43 metus.
ŽUKAUSKIENĖ Pieva, 76 m.,
be important to the *'
mirė Kovo 18, Brooklyn, N.Y.
man who wants to'
nų snk.) Amerikoj išgyveno
mirė Kovo 18, Pitt||on,a Pa.
l o o k i n t o t h e f u t u r e '•«,
GULBEDA Antanas, 70 metų,
with a feeling of
mirė Kovo 9, Scranton, Pa.
(Marijampolės ap.)
security and personal
MOSTAVIČIUŠ Pranas, 77 m.,
independence!"
mirė Kovo 29, Castle Shan
non, Pa. (Telšių ap.)
Savers always welcome

r

JONAS Q.

POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotolas
Popicriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

>

Jieškomieji ar apie juo% ži
nantieji prašomi atsiliepti j:
CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.
Andriliunas, Petras, sunua Simono,
iš Biržų ap.
Andriukaitytė, Agota, iš žaltynų k.,
Sintautų vai., šakių ap.
Arlauskienė - Narmontaite, Antani
na i& Telšių ap.
Balčauskaitė - Toleikienė, Ona, iš
Tauragės ap., ij- dukterys Ana
stazija ir Valerija Toleikaitės.
Baltakytė, Juzė, sesuo Buinickienės.
Baluodis - Breed, Emilija, ir sunus
Vilius Baluodis, ii Biržų, gyv.
Cambridge, Mass.
Barkowska, Helena, gyv. Chicagoje.
Barnataviėius (Bernat^vičiai), nuo
Šimonių.
Bartkus, Liudvikas, iš Viekšnių vl.,
Mažeikių ap.
Belinis Feliksas, gyv. Los Angeles.
Benkis - Mackelunaitė, Pranė, iš
Siesikų vai., Ukmergės ap., gyv.
Chicagoje.
Bielys, iš Punsko vai., Seinų ap.
Biliūnas (ar Bieliūnas), Petras, sun.
Jurgio ir Ievos.
Birgiolas, Pranas,*, ,lr Birgilaitės
Agota ir Antosė, ii Slavikų vai.,
Šakių ap.
. s
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Brasas*, iš Viendžiedžhj km., Joniš
kėlio vai.
Brasas, Juozas, iŠ Luokėa vai., Tel
šių ap.
Bražinskis, (Bražinskai), iš Babrungėnų km., Platelių vai .
Breed - Baluodis, Emilija ir sunus
Vilius Baluodis, iš Biržų, gyv.
Cambridge, Mass.
Brundzaitė - Karpuvienė, Julija.
Bubelytė - Strang, Liudvisė (Lena),
iš Lygumų vai., Šiaulių ^ ap., gyv.
Philadelphijoje.
Bučinskas, Juozas, s. Mykolo ir Skolastikos, iš Raseinių ap.
Bujutš, Agota, duktė Jokūbo, iš
Trakų ap.
Bundžius, Julius.
Butanavičiutė, Anėlė, ištekėjusi.
Bytautas - Muralytė, Elžbieta.
Čyžius, Juozas, iš Alovės vai., Aly
taus ap., ir jo žmona Labulytė.
Damaševieius, Vincas, iš Baisoga
los vai., Kėdainių ap.
Dautaras, Antanas, iš Batakių vai.,
Tauragės ap.
Degutis, Petras, iš Punsko vai., Sei
nų ap.
Domeikienė, Marijona, gyv. Durand,
111.
Elisson - Knispelytė, Martha, ir jos
motina Eliza - Knispel - Tenikat,
gimusi Bimbilinės km., gyv. New
Yorke.
Gabartas, Vincas, iš Gelgaudiškio
vai., šakių ap.
Galiauskas, Juozas, i& Panevėžio v.

7

TO THOSE YOU LOVE

Naturalu, kuomet jus renkate dovaną tiems kuriuos mylit, jųs darot
ką geriausio. Ir jųs TIKRAI patenkinsit jeigu duosit ELEKTRIŠKAS
Dovanas.
*
Duokit dukteriai Automatišką Elektrišką Pečių vestuvių dovanu*
modernišką Radio-Phonografą sunui mokslo baigimo proga—ir tėmykit kaip jų veidai nušvis. Tai malonumas kurio, jųs neužmiršite.
Elektriškos Dovanos vestuvėms, sukaktuvėms, gimtadieniui, mokslo
baigimui, ir beveik visiems kitiems atvejams, dabar gaunamos pirkti.
Jos yra moderninės, gražios, naudingos, ilgai laikančios, populiarės do
vanos. Yra jų kiekvieno žmogaus kišeniui. Jos TIKRAI patenkins.
Duokit Elektriškas dovanas ... ir busit atmenami ilgą, ilgį laikį.

495 East 123rd St*
Telefonas: POtomac 6899

W A

O U R

Tune in "TEN O'CLOCK TUNES"—All Hit Tunes, All Top Stars—ij Shows a Week-Morning* at 10 WQAR and WiCA—fvenmgs at 10 WHK
Member Federal Deposit Insurance Corp.

Nori pagražinti savo
namus? Sauk^-*

K. STAUPAS
Namų Dekoravimas .
musų specialybė.

Kambarių Popicriavimas
Namų Maliavoj imas

16908 Endora Road
V

Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

VISADA ĮVERTINAMA

GIMTADIENIAMS

Kiekvienas įvertina Electric Dovanas ...
dovanas kurios visada primena jusų su
manumą ir duosnumą. '
•:

Electric Roasteriai . . . Ęlectric Prosai
Kavos Virėjai . ,. . Toasters . . . Lempa
Virtuvei ar Skalbyklai Padargai

NĮĮRNi
-"L* !i
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Kaminskas, Pranas,
Laukuvos v., Kurmulis, Jonas, iš Luokės vai.
Kutka, Antanas, iš Vyžuonų vai.,
Tauragės ap.
'
Utenos ap., prašo atsiliepti gimi
Karalius, VincAS, il Kriuki} vai., ša
nes ir pažįstamus.
kių ap.
Karklis, Juozas Ir Jurgis, ii Kauno Lauraitis, Jonas, iš Raseinių ap.,
gyv. Brooklyn, N.Y.
ap.
Karpuvienė (Karps) - Brundzaitė, Liaučys, Adomas ir Tadas, ii Viekš
nių vai.
Julija.
Kašėta, Jonas ir Pranas, ir jų tė Liegus, Petras, iš Simno vai., Aly
taus ap.
vai.
Katauskaite - Putrulienė, Juzefą, iš Lubis - Mackeliunaitė, Olėsė, iš Sie
Tauragės ap.
sikų vai., Ukmergės ap.
Kaunietis, Antanas, ii Kovarsko vl., Lukytė - Malink (ar Machling), Oti
Zarasų ap.
lija, iš Tauragės ap., gyv. Brook
Každailevičiūtė - Zailskienė, Ona,
lyn, N.Y.
duktė
Vincento Každailevičiaus, Mackeliunaitės, Olėse Lubis ir Pra
kilusio iš Žemaitijos, prašo atsi
nė Benkis, iš Siesikų vai., Ukmer
liepti tetą ir kitas gimines.
gės ap., gyv. Chicagoje.
Kiaupienė - Jonaitytė, Marija iš Marcinkevičius, Bronė, iš Kelmės V.
Tauragės ap.
Marecki, Alexander.
Kleišmantas, Stasys, iš Šakių ap. Markertukė - šilerienė, Elena, gim.
Knispel - Tenikat, Eliza, iš Bimbili
Amerikoje, gyv. Ccllinsville, 111.
nės km., ir, jos duktė Elisson Martinaitytės, dvi seserys, iš Gel
Martha, gyv. New Yorke.
čių km., Žeimelio vai., Lauksodžio
Kopustinskaitė, Julija ,iš Rokiškio
parap.
ap.
Matui iauskas, nuo Svėdasų.
Kramfalcas, Liudvikas, iš Naumies Meškelis, Juozas, iš Adutiškio vai.,
čio, Tauragės ap., gyv. Buenos
Švenčionių ap.
Aires, Argentinoje.
Mikašauskas, Juozas, ii Batakių v.,
Kropas, Aleksandras, Ignas ir Pe
Tauragės ap.
tras, ir sesuo Elžbieta Nevinskie- Mikelaitienė - Sarapinaiti, Ona, iš
nė, iš Kėdainių vai.
Batakių vai., Tauragės ap.
Kulikovska - Šulcaite, Teklė, iš Kė Mileris, Kristupas, iš Tauragės ap.
dainių vai.
Misiutė - Rudminienė, Julija, iš
Kulikowski, Walter.
Kriukų vai., Šiaulių ap.
Kuncė, Stanislovas, iš Raguvos vl., Muralytė - Bytautas, Elžbieta.
Panevėžio ap., gyv. Chicagoje. ^
Narmontaite - Arlauskienė, Antani
na iš Telšių ap.
Nevadunskis, Stasys, ii Pakruojo
vai., Šiaulių ap.
Nevinskienė - Kruopaite, Elžbieta,
iš Kėdainių vai.
Ostrauskaitės, Marija Žemaitienė, ir
Ona, gyv. Skaisčiuose, vėliau Phi
ladelphijoje.
Petkevičius, Bernardas ir Petkevi
čiūtė, Marija, iš, Žąslių vai., Tra
kų ap.
Petraitis Juzefą (Putriunaitė), se
suo Bulinienės, iš Kauno ap., gyv.
Bostone.
Pupkus ir Pupkutė, Ieva, iš Punsko
vai., Seinų ap.
Puteika - Gutowska, Elena, gyv.
Philadelphijoje.
Putriunaitė - Petraitis, Juzefą, se
suo Bulinien&s, iš Kauno am gyv.
Bostone.
Putrulienė - Katauskaite, Juzefą, iš
Tauragės ap.
Radzevičius, Adomas, gyv. Brooklyne, N.Y., kilęs iš Mikalajūnų km.,
Gelvonų vai., Ukmergė ap.
Radzevičius Jurgis ir Radzevičiūte
Marijona, iš Gelgaudiškio vai., Šakių apl|" ; ''
Rimkevičius, Adolfas ir Juoaaa, &
Kelrhės vai.
Rubis (Rubavičius) Julius, iš Tverų
vai., Telšių ap., gyv. Clevelande.
Rudminienė - Misiutė, Julija, iš
Kriukų vai., Šiaulių ap.
Rutkauskas, Vladas, iš Alytaus ap.
Rutkus, Vladas ir Rutkutė, Eugeni
ja, iš Linkuvos vai., Šiaulių ap.
Sankowska - Surkiewicz, Teresa, iš
Kėdainių, gyv. Philadelphijoje.
Sarapinaitienė - Mikelaitienė, Ona,
iš Batakių vai., Tauragės ap.
Sasnauskas, Kazys ir kiti broliai
Antaninos Stankūnaitės, iš Kau
no ap.
Šatkauskas, Juozas, iš Krakių vai.,
Kėdainių ap.
Šedys, Petras, ti Tauragės ap.
Šetkauskas (Šetkauskai), gyv. Ra
teliuose.
Šileris, Albertas, Augustas ir Jur
gis, iš Kidulių vai.. Šakių ap.
Šimanskaitė - Jasaitienė, Marija, ir
MOKSLĄ BAIGUS — JAM
vyras Jasaitis, Mykolas, gyv. Bal
Electric Skustuvas . . . Electric Rekordų
timore, Md.
Grajytojas . . . Radio . . . Siglit-Saving
Šimokas, Simanas, iš Sakių ap., gyv.
Lempa . . . Jėga Varomi Padargai . . .
Collinsville, 111.
•
Electric F an'as
Simokienė - štefenokytė, Ona, iš Ki
dulių vai., Šakių ap., gyv. Collins
ville, 111.
Sprainaitytės, Marcelė ir Marijona,
iš Gelgaudiškio vai., Sakių ap.
Stabingis, Mateušas, iš Seinų ap., ir
jo šeima, bei kiti Juozo Stabingio giminės.
Stacevičius, Juozas, ii Gelažių vai.,
Panevėžio ap.
Stalevičius ir jo sesuo, iš Punsko v.,
Seinų ap.
Stankaitės, Elžbieta, Ieva ir Ona,
iš Viekšnių vai., Mažeikių ap.,
dukterys Onos Urbonienės, gyv.
Philadelphijoje.
Stankus, Adolfas ir sesuo Ona, ii
MOKSLĄ BAIGUS — JAI
Papilės vai., Šiaulių ap.
Electric Rekordų Grajytojas . . . Ra'lio
Stankus, Leonas, vyras Brigitos
. . . Electric Lovai Užklodas . . . SightStankienės, anksčiau gyv. Phila
Saving Lempa . . . Electric Prosas . . .
delphijoje.
Džiovinama Lempa.
Statskevičius, Mečys.
Steigvilas, Charles,
išvykęs
iš
Skaudvilės vai.
Radecki, Joseph, iŠ Garliavos vai.,
gyvenęs Kaune.
Radzijauskas, Vincas, ir sesuo Aa«
tose, iš Nemakščių
Raseinių
ap.» gyv. Chicagoje.
Ragauskas, Bronius ir Stasys, gy
venę prie Kuršėnų geležinkelio
stoties, gyv. Detroit, Mich.
Raguckienė - Matulaitytė, Pranė, iš
Marijampolės ap., ir jos <fei sū
nus kunigai Raguckai.
Rakošienė, Ona, gyv.. gal Brooklyn#
ar Chicagoje.
SUKAKTUVĖMS
Raslanas, Stanislovas, is Utenos a.,
Electric Pečius . . . Electric Šaldytuvas
turi sunų Joną ir keturias dukte
Maistp šaldytojas ... Electric Skalbėjas
ris.
7 ir Prosyto jas . . Electfic Roaster
Rauckis, Povilas, ii Linkuvos l|«
Šiaulių ap.

Gailius, broliai ir seserys, vaikai
Leonardo, iš Andriejavo vai.
Gustys, Jonas, iš Telšių ap.
Gustys, Stella, gyv. Hampstead, N.
Y., ar netoli.
Gutowska, Bronislava (Warkuleiciowa) ir Elena (Putetka), iš Vir
bališkių km., Kėdainių ap., Phi
ladelphijoje.
Henseleit - Tetmeyrytė, Minai, tfc
Vilkaviškio ap.
Jančauskas, Juozas.
Jankauskas, Jonas, iŠ Smalini} pa*.,
Suvalkų ap.
Janulis, ir žmona, ii tlžpalių vai.,
Utenos ap., ir sunųs, kurių vienas
Edvardas.
Januškevičiūtės, Rožės, iš Šventeže
rio vai., giminės ir pažįstami pra
šomi atsiliepti.
Jasaitienė - šimanskaitė, Marija, ir
vyras Jasaitis, Mykolas, gyv. Bal
timore, Md.
Jonaitytė - Kiaupieni, Marija, iš
Tauragės ap.
Jovaišas, Stanys ir Tausis, ir sese
rys Jovaišaitės, Genovaitė ir Ja
dvyga iš Naujamiesčio vai., Pane
vėžio ap.
Jurevičiutė, Olė, d. Antano, if Pran
ciškos Zajauskaitės.
Juškevičiūtė, sesuo Onos Vehclauskienės - Juškevičiūtės.
Kalašinskienė, ir duktė Oha.
Kaliųka, Jurgis, iš Utenos ap.
Kamaitis, Bronius, iš Sintautų vai.,
šakių ap.

Skelbimai Dirvoje

Turėdami parduoti ar iSnuomoti namą, kambarį,
ar parduoti kokius daiktus
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje.
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami
pietų trečiadieniais.
L
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.

gimęs U. S. pilietis, padėjęs
daug pastangų per Amerikos
State Departmėntą išgauti iš
bolševikų savo žmoną, kuri su
jaunu berniuku paliko Lietu
voje, kai jis pats su vyresne
dukrele turėjo bėgti iš Lietu
vos 1940 metais, nieko nelai
mėjo: dabar gavo kablegramą
kad jo žmona ir sunus 'išva
žiavo pas krikštamočią" (kuri
anksčiau išvežta j Sibirą). Iš
Amerikos valdžios, kuri visa
da pataikavo ir nuolankavo so
vietams, taip šiuo reikalu kaip
ir visais kitais dalykais jokios
pagalbos nesulaukta.
ši žinia patikrina kad Lietu
vos žmonės iš savo tėvynės sistematiškai bolševikų išvežami
j Rusijos gilumą.
Cleveland News apie šią Armono nelaimę patalpino platų
aprašymą, jdėjo ir p. Armonienės ir sunaus atvaizdus. Ji yra
gyvenus Clevelande ir čia gi
mė tas jos sunus, Armonai iš
važiavo j Lietuvą keliais metais
prieš šį karą, ten buvo pradė
ję gyventi, bet žiaurus barba
rai bolševikai suardė jų gyve
nimą, kaip suardė ir visos gra
žios, nepriklausomos Lietuvos
gyvenimą.
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Lithuanian Digest
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ENdicott 4486—Atdara vakarais

PRAKALBOSE SUDĖ B. ARMONIENĖ IŠ
VEŽTA I SIBIRĄ
TA $92 LIETUVOS
VADAVIMUI
Jonas Armonas, Amerikoje

I

6820 SUPERIOR AVE.

GRAŽIAI PAVYKO SLA 136
KUOPOS VAKARĖLIS
SLA 136 kuopos draugiškas
vakaras surengtas Reupublikonų klube šeštadienį, Geg. 29,
praėjo gana nuosaikiai. Atsi
lankė kuopos narių ir jų drau
gų, taipgi matėsi geras buris
Clevelande apsigyvenusių nau
jų Lietuv'ų iš Europos.
Kadanfi tai J uvo kartu pa
minėjimą ; if S A 60 metų gy
vavimo ^ il rdr. 'vių, buvo pa
gerbta n ; l ie nariai, išpildy
ta dainų p-ograma, ir K. S.
Karpius pasako trumpą kalbą
apie SLA.
Dainavo Maironies kvarte
tas, K. š.aui)o vedamas, taipgi
Florence Aleknaitė ir Jonas
Alekna, pianu jiems akompa
navo Adelaide Miliauskaitė.
Kuopos pirmininkas yra S.
Saldauskas, programą vedė St.
Čerauka. Pirm programoj ir
po to visą vakarą tęsėsi šoĮciai.

(Continued froni last edition)

Lietuvaitė Irntike Gansono Programoje

MAC KfNlie
ceived a letter saying: *'The work
of IRO is well known. They must
show that they are active, so con
ferences and meetings are called,
plans are made, but the results are
nil."
Insofar as I and my family are
concerned, as you will see from the
first part of this letter, we are
getting accustomed to the situation.
I am registered with IRO, have

I

NOTARY PUBLIC
K. S. KARPIUS

Puiki, Moderniškai įrengta Lietuviška Užeiga

6820 Superior Ave.
ENdicott 4486

VIETA KUR PIRKTI GERESNĮ POPIERĮ

U. S. WALLPAPER & PAINT COMPANY

SIENOMS POPIERIS
Dalinai Negerai Atspaustos Geru Rušį„
specialiai Darytos parduoti už 3
Kartus tiek!

Euclid Ave

i

LASNIK CAFE

Išpardavimas

6001

10626 St. Clair Avenue

Turint reikalą notarizuoti
dokumentus kreipkitės j

S'ENINIO POPIERIO

P. J. KERŠIS
Žuvis — Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va 409-12 Society for Savings Bid
karais. Klubo nariams. Pra
Telef.: MAin 1773.
džia nuo 8:00 vai.

I

- ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VĄĮJZl^ |
Geras Patarnavimas
.
=
Linksma muzika penktadienio ir šešta(|ienio vakarais
5
A. ir A. Kazakevičius — savinjnkai
(40) S

"|E
^ |=

6824 SUPERIOR AVE.

LUBOMS — 10c
SIENOMS —- 13c

PHoim
HE. 6944

/

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

ODOS LIGOS
•
SPECIALIZUOJAME] gydyme acne ir veido dėmių bei visokių
rusių odos išbėrimų jaunų ir senų. Taipgi gydoma užsisenėjusias
odos ligas ir niežėjimą.

HINKEL'S SERVICE

f

UPTOWN GRILL
VYNAS

|

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės :
P. J. KERŠIS, del apkainavi
mo. ko visada reikalauja ap
Iraudos kompanijos pirm ne
'U išmoka už nuostolius.

passed all the screenings satisfac
torily, and have the right to emi
grate, but I have no hope that I
shall be able to do so. .Regarding
new immigration regulations to the
USA, we have heard the same as
you have informed me. It is re
grettable that the Lithuanian press
in Germany misinforms people in
this connection .,.
(The End)
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Smagi Lietuviška Užeiga
S

AUTOMOBILE SPECIALISTS

A. L. Citizens
Klube
Lietuvių salėje
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare

By MACKENZIE

** y,v -

they try to Avoid contact with IRQ,
and try to emigrate to England or
France without IRO intervention, or
volunteer for service in the French
Foreign Legion.
Thus IRO appears to be an enemy
instead of a friend. And in gen
eral we cannot understand why this
is so; it is possible that in the West
ern world and in countries over
seas there is a lack of organization
al ability,
that' corruption has
set in? Among the DPs there are
many experienced people, able ad
ministrators and officials, who know
local conditions, also the spirit and
problems of the DPs, who know
foreign languages.
If s e v e r a l
Americans and British would be
placed at the head of the IRO of
fices, and personnel would be re
cruited from among f)Ps, it would
result in the following:
1. Savings in administrative ex
penses, for it would not be neces
sary to pay them especially- high
salaries. They would live on their
ration cards, as others do, and cer
tainly would not demand any ex
pensive rations and beverages.
2. The work would proceed faster
and more efficiently, and would be
finished sooner, for DP interests are
closer to these people than they
are to outsiders.
The present situation is a real
IRO-ny. The Austrians are clamor
ing: "Remove the DPs as soon as
possible!" The DPs are clamoring:
"Take us away from Austria!" And
IRO alone keeps silent and con
ducts this work at a snail's pace.
At first I thought that this un
fortunate situation prevails only in
our local IRO office at —— But
it appeals that it is the same ev
erywhere. Although the above des
cription is written in h u m o r o u s
terms, it is in reality "laughter
through tears," and is a true pic
ture of the work of IRO. From
the Hanau camp in Germany I re-

Į Jean Miller, kitataute.
~
at Kinsman & Lee |
SVEČIAI
Į Jack Ganson. kuris yra im I
Adv. V. Rastenis su žmona, tynių sporto žinovas, sako, Si j Otto G. Graeff, Inc. |
kurie dalyvavo T'abor Farmoje yra pirmutinė Lietuvaitė Ame 5
(formerly Oineshop
=
tautininkų veikėjų suvažiavi rikos imtynių istorijoje, dalvEverything New
me Geg. 15-16, ir iš ten išvy vaujanti didelėse imtynėse. Ji
Everything Modern in
ko keletui dienų į Chicagą, vė gimus Liepos 4, 1929, Cleve
Carburetor - Windshield Wipers - Ignition - Speedometer
PHOTOGRAPHY
liau per Detroitą važiavo į Cle- lande, mėgsta imtynių sportą,
Brakes - Wheel Aligning and Balancing
Complete Photographic
vėlandą dalyvauti surengtose per kelis pastarus mėnesius ji •
Equipment & Supplies
prakalbose.
tam gerai ruošiasi. Ji baigus
Iš Detroito pp. Rastenius at John Hay High School, mokyk- j
vežė čia Dr. E. Gurskaitė savo loje ji plačiai dalyvavo įvai | Otto G. GRAEFF, Inc. 1
|
LEE at KINSMAN
§
automobiliu Gegužės 27 d. Su riuose sportuose.
9321 Wade Park Av«J
GA 3931
Cleveland 6, Ohio
j
ja kartu atvažiavo į Clevelan| SK. 7776
g
dą ir p. Stephania Douvan ir
TRAFIKO nelaimėse Cleve
du tremtiniai, Dambrauskas ir
Gliaudys. Detroitiečiai gryžo lande nuo metų pradžios iki
Mes
Dykai
atgal *tą
vakarą, apsilankę Birž. 1 žuvo jau 43 asmenys.
Pernai tuo pat laikotarpiu
Dirvos redakcijoje, Liet u v i u
Atvežam
Parking
Darželyje ir pas ponios Douvan trafiko mirčių buvo 34.
Užpakalyj
Per tris dienas švenčių Ohio
broli Tomą Curlanis.
Pp. Rasteniai čia praleido valstijoje trafiko nelaimėse už
apie penkias dienas, apsistojo mušta 21 asmuo.
pas P. J. žiurius, Avon Lake.
Clevelande aplankė Karpius, PAAUKŠTINTAS
Tamošaičius, Sm e ton us, BalPolicijos Leitenantas Albert
trukonienę ir Navarskus,
C. Wallace (musu žinomo ilga
mečio veikėjo ir Lietuviškų rei
kalų rėmėjo Kastanto VarakoRKO KEITH'S 1051H
jo sunus) tapo pakeltas į Po
STREET THE ATI* E
licijos
Kapitonus.
June 2 iki 7: "The Miracle
Albertas mokiniu būdamas
of the Bells".
studijavo ir muziką ir dažnai
čia gausite pačių grasiausių i r įvairiausių naujų marginių kokie tik
June 8 tiktai: "Pan Arneri- Lietuvių parengimuose smui
yra sutverti! Visokiomis kainomis! Visokiems tikslams! Kreip
cnna" ir "Nevada".
kuodavo.
kitės telefonu ir musu vidaus dekoratorius suteiks jums patarima—
Kiek žinoma, jis yra antras
visai be jokių obligacijų!
Lietuvis Clevelande pasiekiąs
TURIU KAMBARIUS
Policijos
Kapitono
laipsnį.
Pir
vievk ną jaunam vaikinui ir
n;» senesnio amžiaus moteriai miau tą vietą užėmė Kapt. J.
arba motinai su 1 ar 2 dideliais Savage-Savickas, kuris rezig
navo iš tų pareigų karo pra
vaikais. Klausti telefonu :
Paskirų Pastel spalvų: visokios spalvos iš vaivorykštes, su
džioje.
ENdicott 4317
svelirais, lygiais ir embosuotais viršais! Pavyzdžiai: Langai,
Audiniai, Gėlės, Vaizdai, Kryžiai, ir visoki kitoki
f.ymiu Amerikos artistų marginiai.

IŠTIKUS GAISRO
Lietuviškos Vakaruškos
NELAIMEI

PHONE: ENdicott 4486

HE FLIES THRU THE AIR»~!

Reflections of. a Refugee

How is the DP expected to find
the money, and is it just to demand
such sums of him? Is it possible
that such large sums have been
"ontributed to IRO solely to enable
IRO officials to live well on lar^e
salaries, while the DPs have to
sell their last rags in order to find
the money to pay such fees?
I, personally have undergone the
DP screening. At first it was be
lieved that the object of the screen
ing was to distinguish true refu
gees from, other aliens who have
normally taken up residence in Au
stria, e.g. people of German ori
gin. But it' appears that they are
hunting for people who have served
in the German army, have held po
sitions, however small, in German
institutions, or have participated in
punitive expeditions. In other words,
they are looking for war criminals
PADĖKA
Mirus musų vyrui ir tėvui, and collaborators with the Germans.
Leonui Galdikui, Gegužės 19, This is open to wide interpretation
kuris buvo palaidotas Geg. 22, and it is very easy to apply such a
šiuomi išreiškiame savo nuošir label to an individual DP.
From territories occupied by the
džią padėką: Kun. Ivanauskui
už kalbėjimą ražančiaus šer Germans, including Lithuania, many
menyse, Kun. Petreikiui už at (young people were driven into Ger
silankymą i namus, už mišias many. Pirst they did various work,
such as on farms and various in
ir už paly dėjimą i kapines.
Taipgi ačiu giminėms ir vi- stitutions behind the front; later
Isiems musų draugams už da guns were forced into their hands
lyvavimą šermenyse, bažnyčio and they were obliged to serve as
TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS je ir palydėjime į kapines; ir transport guards, and, when the
German war machine began to show
šeštadienį, Birželio 5 d., 6 už g "-les ir mišias.
Velionis atvyko į Ameriką signs of crumbling, they were put
vai. p.p., Lietuvių salėje, 6835
Superior Ave., įvyks Clevelan- 1906 m., Clevelande apsigyve into uniform and placed on the
no 1913 m. ir čia vedė 1914 battle lines. Some of them became
do Lietuvių Tremtinių D-jos metais.
prisoners of war and are held to
visuotinas susirinkimas. Dieno Marijona Galdikienė ir Seimą. have been members of the German
army. Those who served with the
tvarkėje naujos valdybos rin
Germans are cast out of the ranks
kimas ir kiti svarbus klaūsiPABRANGINS CATVEKAof the DPs. In the questionnaire
mai. Prašome dalyvauti ir at RIAIS VAŽINĖJIMĄ
is the following question: "Why
skirų pakvietimų negavusieji;
Cleveland Transit Board nu did you leave your country?" When
BALFO NARIAI
tarė pabranginti
važinėjimo IRO came into existence, people
LVS skyriaus prakalbose ke ne visų adresai yra žinomi.
kainą
miesto
gatvekariais
ir thought that this organization would
Valdyba.
liais žodžiais atsišaukė i daly
autobusais. Kaip dabar išrodo, be the benefactor and savior of the
vius Alekas Banys, BALF G8
pradedant Birželio 20 reikės DPs, and openly told why and how
skyriaus pirmininkas. Ta pro
mokėti: kaskartinę mokestį — they left Lithuania, describing their
ga j BALF j stojo šie, užsimo
12c (vietoje kaip dabar 10c) ; feelings towards Russian communism
kėdami savo duoklę:
parduos 3 tikietukus už 35c.
without mincing words. Now, the
Jonas Montvila
1.00
Savaitiniai pasai pabrangi attitude of IRO and its officials hav
J. P. Nasvytis
1.00
Jack Ganson rengia įdomias
Jurgis Chesnius
1-00 imtynes Central Armory ant nami nuo $1.50 iki $1.80 Sek ing become clear, people are filled
Bronius Bartkunas
1.00 radienį. Birželio 8, kuriose tarp madienio pasai nuo 30 iki 35 with apprehension and are wonder
Step. Nasvytis
1.C0 kitu imtikų bus ir viena pora centų. Mokinių pasai nuo„ 50 ing if somehow it would not be pos
iki 60 centų. Mažamečių va sible to get back the questionnaires
Justinas Miščikas
1.00 merginų stipruolių.
they filled out.
Petras K. šumskis per Dirvą j Viena iš tų merginu bus vie- žinėjimas: 5 tikietai už 12c.
aukojo BALF'ui
4.00 jtos Lietuvaitė, Adelė Spūdis, ji ^mntiinaiHtiiiiiiMriiiiuiiiiiiiniiiiMiiiiiKiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiic^
Many people do not go to these
screening at all. Wherever possible,
jimsis 15 minutų laikotarpiui su |
A New Name

LVS 1-nso skyriaus sureng
tose prakalbose sekm. Gegužės
30, Lietuviu salėje, nors iš ne
didelio dalyvių skaičiaus, auku
Lietuvos vadavimo akcijai pa
remti surinkta $02. (Aukotojų
vardai telpa 3-me pusi.)
Kalbėtojai, kaip jau minėta,
buvo du žymus tautinės Lietu
vos veikėjai, Prof. j. Vilčins
kas ir Adv. Vintas Rastenis,
abu tik šį pavasarį atvykę iš
Europos.
Prol'. J. Vilčinskas kalbėjo
pirmutinis, apsakydamas sovie
tų ir nacių okupacijas ir viso
to piktas pasekmes, kurios la
bai skaudžiai atsiliepė į Lietu
vą ir jos žmones, ir kas paga
liau privertė daugeli Lietuvių
pasitraukti j Vakarų Europą.
Adv. V. Rastenis kalbėjo
bendrai kokios pareigos yra
musu kaip žmonių dirbti už sa
vo tautos reikalus, už Lietuvos
nepriklausomybės a t s t atymą,
ir dirbantiems ištiesti pagalbos
raukti. Jis pareiškė kad Lietu
vos nepriklausomybei atgauti
viltys yra geros.
Programą vedė skyriaus pir
mininkas K. S. Karpius.
Po prakalbų, artimų vien
minčių Kurelis dalyvavo su sve
čiais mūsų vietinių J. Vilčin
skų namuose, užkandžiui. Prie
užkandžio darbavosi skyriaus
valdybos nariai, taipgi p. Vilčinskienė, Albina Baltrukoniutė ir kitos.
Komisija taria pp. Vilčins
kams ačiu už suteikimą savo
namų šiam vakarėliui ir už vi
są pagalbą.

CLEVELAND 3, OHIO

DR. M. L. NEARING, D.M.
(Avenue Skin Clinic)
691 OLD ARCADE
CHerry 2220

Euclid Ave. Entrance

Atdara nuo 10 iki 12; 2 iki 7 P. M.
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Wilkelis FuneralHome

i

j

|

PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS *

—HAMMOND VARGONAI PEE ŠERMENIS—

| 6202 SUPERIOR AVE.
r

]
I

Į

|

HEnderson 9292 |
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Išbaigimas!
|
|

Į

Didžiausias Rinkinys Naudotų Rekordų,
taipgi Specialiai Daug Naujų Rekordų

TIKTAI PO ĮO

|

500 Kolektorių Rinkinių — Puse Kainos

S

Mes turime pilną pasirinkimą

|

Kitų Tautinių Rekordų

E

taipgi HILLBILLY RECORDS

Į

LEE'S RECORD SHOP

|

Atdara 11 ryto iki 8 vakare kasdien

|

3819 Payne Avenue

5
S

