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TREMTINIŲ GYVE?
NIMO ŽINIOS

pykdomosios Tarybos pirmi#
įlinkas V. Sidzikauskas Birže*
lio mėn. pradžioje lankėsi
Prancūzijoje, kur kalbėjosi su
kai kuriais Prancūzų politikais
ir šiaip jau aukštais asmeni
mis. Jo suruošta paskaita Sorbonos universitete turėjo dide
lį pasisekimą; paskaitos klau
sėsi apie 400 rinktinės public
kos. Be jo Lietuvos "reikalu
kalbėjo dar keli žymus Pran
cūzai.
*
Aplama!/ paskutiniu laiku
Prancūzai vis daugiau ir dau
giau domisi Lietuvos reikalais.
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(33-ti metai :: 33rd Year)

Maistas Turės Atpigti?
NEKURIE ekonomistai tik
rina kad dėl šios vasaros gero
laukų derliaus turėtų atpigti
maisto kainos. Tačiau, praėjus
jau pusei šių metų, kada jau
anktyvesnių užderlių pjūtis ge
rokai įsisiūbavo, pagrindiniai
maisto produktai tebesilaiko
aukštomis kainomis ir nesima
to jokio pagerėjimo.
šviežia mėsa ypatingai lai
kosi brangiai.
Nors iki šiolei maisto bran
gumui priežastis buvo paduo
dama didelis reikalas aprūpin
ti duona kitas pasaulio dalis,
šios vasaros grudų derlius Eu
ropoje irgi pranešama yra ge
ras, taigi ta kliūtis kuri buvo
maisto nepigimui šynaet nėra
tokia didelė.
Birželio mėnuo paprasta! nė
ra lemiantis, taigi žinovai lau
kia Liepos pabaigos, kada jau
bus visai aiškus šių metų der
liaus gausumas. Sako, kainų
pasikeitimo pasirodymo reikia
tikėtis tarp Liepos pabaigos ir
Rugsėjo vidurio.
•
PLIENO kainos šymet bus
pabrangintos vėl, tikrina dau
gelis plieno industrijos vadų.
To priežastis, sako, yra pakė
limas algų angliakasiams.
Kaip tik angliakasiai gauna
daugiau algų, ir plieno darbi
ninkai to pareikalaus, na o su
algų pakėlimu eina ir plieno
kainų pabrangimas.
Pabrangus plienui, pašoks fr
jų produktų kainos — reiškia,
visokių reikmenų, smulkių ir
didesnių, kainos pakils.
Nors nekurios dideles korpo
racijos stengėsi palaikyti kai
nas žemesnėmis, tačiau viena
po kitai didelės korporacijos,
kaip pav. General Motors, su
tiko pakelti algas, ir tuomi pri
sidėjo prie reikmenų kainų pa
branginimo.

Pasiryžę Pravesti Naują Tvarką, Taksų Numaži
MAITINIMAS
VIRŠ
PO
dytų,
kaip
Maskvos
supla
Prez.
frumanui'
pasira
w
nimą ir kitas Pamainas, Rinkimus Laimėjus
nuota.
r.
šius DP fleidimo bilių, pra ROS MILIJONŲ LIKO
Kadangi jtf. S., Britanija
nešimai iš Washingtono sa KEBLUS DARBAS
ir Prancūzija Įkuria vaka
kox kad patys pirmutiniai iš
tų 205,000 įstatymo apima Washington, Liepos 1. — rų Vokietijos valstybę So
mų išvietintų asmenų pra Berlyno padėtis pablogėjo vietai pasiryžę tą patį pa
dės j Ameriką atvykti apie tiek kad U. S. patrigubina daryti rytuose, bet su pla
ATŠVĘSTOS LIŪDNOS
pabaigą Rugpjučio mėne savo kariškų lėktuvų B-29 nu pajungti visą Vokietiją
SUKAKTUVĖS
skaičių Europoje.
po savim, panaudojant už
Birželio 14 tremtyje buvo sio, taigi jau už poros mė
Valst. Sekretorius Mar grobimą Berlyno.
nesių.
paskelbta tautinio gedulo ir su
Prez. Truman tą bilių shall paskelbė, "Mes pasi
sikaupimo diena. Tą dieną su
ryžę Berlyne laikytis", ir
ėjo lygiai septyni metai, kai pasirašė reikšdamas dide tą patį praneša Britų užsie- Tito šiaušiasi prieš
uu nepasitenkinimo
iicuasiLeiiJviiuiiiu kad
n.au ne
iic ; *
, , • -n
lio
bolševikai masiniu budu suė toks
bilius priimtas kokio in?^ ^alų sekretorius BeStaliną ~
mė ir išgabeno į Sibirą apie
pageidavo tam tikros orga-r11}- Jei£u į^da buvo rei40,000 Lietuvių. Tr e m t i n i ų nizacijos, ir kad šiame bi- kaj^s mums laikytis tvirtai
spauda ta proga paskyrė visą
liuje suvaržoma ivažiavi- į dabar tas laikas , par
Jugoslavijos diktatorius,
eilę straipsnių, kuriuose iškėlė
s*| Bevin.
Stalino bernas, Tito staiga
mas
Žydų
ir
Katalikų.
bolševikų terorą bei jų niek
Bilius pirmenybę duoda Sovietams užkirtus Bri- išplėtė pasaulyje nesusipra
šybę. Stovyklose surengti ge
tams ir Amerikiečiams ke timus kokie pasirodo kilo
dulingi minėjimai ir iškeltos Lietuvos. Latvijos, Estijos lius pristatyti maistą savo
tarp raudonųjų gaivu už
Homas E. Devrcy
Earl Warren
vėliavos gedulo ženklan. Minė ir Lenkijos išvietintiems.
zonoms Berlyne, kur gyve geležinės uždangos, iš kur
Išvietintų
žmonių
atve
jimus Lietuviai suruošė daugu
na virš 2.000,000 žmonių ir rodos niekas nieko negalė
moje vietų drauge su Latviais žimui per norą metų paski kuriuos reikia maitinti, U. tų patirti. Tito susiriejo su
Republikonų partijos konven Armijon bus Paim
riama 18 laivų.
ir Estais.
S. ir Britanija pristato rei Kominformo biuru, Mask cijoje Birželio 24 nominavo į
kalingą maistą transporti vos agentais, kurie centrą prezidentus New Yorko valsti
ta 250,000 Vyrą
BOLŠEVIKŲ GENEROLAI 1 BAIGC LONDONO
jos gubernatorių Thomas E.
niais lėktuvais. Naudoja palaikė Jugoslavijoje.
o sekančią dieną į vice
TREMTINIŲ STOVYKLOSE
ma 200 didelių prekinių or Kaio žinios-sako, ir visa Dewey,
STREIKĄ
prezidentus"" buvo nominuotas1 — Jaunų ^vrų draftapimas
Birželio 1 d., Schw. GmuenA
laivių gabenimui reikmenų Jugoslavų komunistų par Kalifornijos gubernatorius Earl
t
militarinei tarnybei prade
Lietuvių stovyklą a p l a n k ė
į
Warren.
tija eina su Tito.
Londono uosto darbinin Berlyną.
damas
už poros mėnesių,
"aukštas svečias" — bolševikų
Rusai sulaikė ir laivų \ Kominformas tuo tarpu Sulyg amžiaus Warren, kuris
kadangi
Prez. Truman pa
generolas su visa savo svita. kų streikas tapo baigtas ir Berlyną plaukimą Elbe upe
57 metų, geriau tiktų pre
išleido paraginimą Jugosla yra
Tai buvo gen. Jurkin, pats vy darbininkai sugrįžo dirbti. su maistu ir reikmenimis.
zidentu negu Dewey, 46 metų sirašė draftavimo bilių.
vams komunistams "atsi
Tačiau taip politika
Pirmutiniai jauni vyrai
riausias repatrijacinės misijos Streikas buvo unijos neužSovietai pasiryžę Ameri kratyti savo .vadų" ir paim amžiaus.
girtas,
tik
taip
sukurstytas;
susimeta, ir Dewey, jau kartą tarp 19 ir 25 metų amžiaus
šefas. "Svečius" lydėjo gau
kiečius, Anglus ir Prancu- ti reikalą i savo rankas. buvęs kandidatas 1944 metais,
pradės buti pašaukti apie
sus Amerikiečių MP sargybi- streikavo apie 18,000 dar zus iš Berlyno isstumti, ir
Taigi, Kominformui pri gavęs 22,006,285 balsus, dabar Rugsėjo 22 d. Išviso per
ninai su paruoštais šauti auto bininku per 15 dienų.
antrą kartą.
Valdžia ėmėsi griežtų išstumti greitai, kaip da reiks iš Belgrado krausty nominuotas
matais, kad kartais tremtiniai
Nors Warren buvo taipgi metą laiko nuo drafto pra
bar
aiškėja.
tis, ieigu Tito ir toliau te kandidatas j prezidento vietą, dėjimo bus paimta 250,000
nemėgintų nelauktus ir nema priemonių streiką sulaužy
nusilenks
Maskvos biurui. ir nors iš seno Republikonų bu vyrų.
ti,
ir
tą
padarė,
panaudoda
lonius svečius užpulti. Niekas
Skubiai steigia valdžią
Tito
skelbė
jkurima Bal vo priimta nenominuoti antru
ma
kariuomenę.
iš Lietuvių su "svečiais" nesi
Radio žiniomis iš Vokie kanų šalių federacijos, tų kartu to paties asmens kuris Rugpjučio 16 visi jauni
vyrai tarp 18 ir 25 metų
kalbėjo ir nesikreipė repatria
GRAIKIJOS kaimynines tijos Liepos 1 d., vakaru šalių kurios yra Maskvos pirmiau pralaimėjo, tačiau šiuo turės registruotis.
cijos ir kitais reikalais. Vienas
Dewey išrodė bus tin
valstybės, kurios visos yra sąjungininkai sutarė leisti itako.ie, kas pasirodė Mas atveju
Pradžioje stojimas bus
kamiausiu ir yra populiariausiu
generolo palydovų buvo ir iš
Vokiečiams
savo
trijų
zo
kvai kenksmingu, nors Ti žmogum pravesti Republikonus mažesniais skaičiais, o vė
komunistų kontrolėje, turi
gama Lietuvis politrukas Če
nose pasigaminti demokra to skelbė tai darąs dides j laimėjimą.
liau bus paimama po apie
pas. "Draugai" turėjo apleisti sulaikiusios apie 10 000 pa tinę konstituciją, kurią vė
Kaip visa Republikonų parti 30,000 kas mėnesį.
nei Maskvos naudai.
stovyklą nieko nepešę. Jiems bėgėlių mažų vaikų iš Grai- liau sąjungininkai patik
ja taip ir jos nominuoti kandi
. rins ir sulyg kurios Vokie Kiti daro spėjimus kad datai
Be tų vyru ką bus gau
išvažiuojant atgal vaikai sukė kijos.
ir vice pre
tokį skandalą su Tito Mas zidentoį prezidento
U. S. valdžia atsisauke }
•
nami
drafto keliu, dar tiki
lė "kačių muziką", o jų palikta
vietas,
pasiryžę
prave
čiai galės pradėti patys sa kva sudarė gavimui prieka
tas
šalis
ragindama
jas
su
UYVENAMŲ
namų kainos
sti griežtas permainas valdžio ma liuosnorių įstojimo po
repatrijacinė literatūra buvo
ve valdytis.
bės
pasiųsti
dideles
raudogrąžinti
Graikii
vaikus
m
20-tyje
didesnių
šalies miestų
sudeginta. Lietuviai tremtiniai
Gen. Clay, Amerikos ko- nasias armijas j Jugoslavi je.Prie to, kadangi Gub. War apie 300,000 metuose.
tėvynėn.
per
Gegužės
mėnesį
kiek nubolševikus lydėjusiems Ameri
mandierius Vokietijoje, iš ją, iš kur sovietai galėtų ren yra taip pat lygus Dewey Kadangi atsiras naujokai pigo. Bet tas nupigimas
skai
:ai
kariuomenei
bus
reikakiečių kariams sukėlė nuošir
Jugoslavu policija sulai- Frankfurto, savo stovyklos, geriau veikti atsitikus ka savo gabumais, sumanyta pa inga ir viršininkų^ todėl tomas šiaip: kainos nukrito iki
daryti vice prezidento vietą atdžias ovacijas.
cė penkis Amerikos karius pranešė kad padėtis su Ru rui dėl Berlyno.
dabar jau raginami buvę 140^, kiek dabar yra pakilu
sakominga
ir reikšminga.
sais visai blogėja.
iurie
besimaudydami
paUETUVIAI f AFRIKĄ
Rusu atstovai pametė ir PALESTINOS taika iš Iki šiol, senu papročiu, vice I pasaulinio karo vyresni sios virš 1935-39 metų laips
a-aStyje
Trieste
paėjo
to
*
cariai stoti tarnybon nau- nio.
Iš Belgijos j Belgų Kongą
(Pabaiga ant 6-to pusi.)
išėjo iš bendro sąjundnin: rodo nebus pasiekta, bent
liau
į
t*
pusę
kuri
skaito
Dabar
pavienis
namas
parsi
;okų
paruošimui.
Afrikoje išvyko Lietuvis vete
kų komisijos posėdžio ir dabartinėmis žiniomis, ko
ma
jau
Jugoslavų
valdzioduoda,
bendrai
imant,
po
$10,Akivaizdoje
to
kokį
pa
rinarijos gydytojas Miknevidaugiau sako neturės jokių kios pasiekia U. N. centrą GRAIKIJOJE pra dėta
je.
Amerika
pareikalavo
903,
kuris
1939
metais
parsivojų
Amerikai
sudaro
So
čius su šeima, kur versis vete
pasitarimų su kitais sąjun New Yorke. Arabai prie visuotinas vajus prieš ko
rinarijos gydytojo praktika. •uos karius paleiski
gininkais. Tas parodo kad šinasi Žydų valstybės įku- munistus banditus kariau vietų Sąjunga, šiai šaliai duodavo po $4,599.
•
reikalinga Skubus pasiruo
Prieš tai jau išvyko p. GurviBerlyne, Amerikos kariai Maskva jau nusisprendė el rimui Palestinoje, kaip U. tojus. Daugelyje vietų gau šimas.
CHICAGO. — International
čius.
į •
sugavo Sovietų komandie- gtis savotiškai su Berlynu. N. paskirtas taikintojas iš jos jų užkluptos kalnuose
Harvester
Co. darbininkų unija
ir sumuštos.
riu Vokietijai, Maršalą So: Vakarų sąjungininkų ko Palestinos praneša.
TREMTINIAI DŽIAUGIASI
iššaukė
i
streiką
35,000 darbi
VENGRIJOJE dar kovokolovskį pramuštgalviškai misija rengia Stalinui ben
ĮKURDINIMO ĮSTATYMU
ninkų
dirbančių
tai
kompanijai
ČEKOSLOVAKIJOS
so
voj&ma prieš komunistus:
JAPONIJOJE, iškilus že
Visi tremtiniai su dideliu su greitai važinėjant. Jo au drą protestą.
teliuose
miestuose,
po to kai •
cialdemokratų
partija,
60
dek dar laisvės turi, Ven
mes drebėjimui Kukui mie
s i d o m ė j i m u s e k ė t r e m t i n i ų tomobili 'sulaikę U. S. ka Washingtonas Ruošia
išsibaigė
unijos
sutartis.
Uni
metų
kovojus
už
demokra
grijos kardinolas .paskelbė
stelio ir apielinkės srjtyje,
įkurdinimo biliaus* svarstymą. riai sako išrodė kad jis va Maskvai Stiprią Notą
ja
pareikalavo
algų
pakėlimo;
tiją,
tapo
galutinai
komu
ekskpmunikaciją tiems sei
šiomis dienomis žuvo virš
Jo priėmimas labai pakėlė be žiavo kaip į peklą.
nistų
partijos
praryta.^
So
Raudoniesiems
kreči
ant
mo atstovams kurie rėmė po dviejų dienų streiko darbi
3,000
žmonių,
virš
7,000
ki
Nuvežtas i arešto punk visokius akiplėšiškus pra
namių tremtinių nuotaikas. Ti
cialistai
kaip
paprastai
pa
suvalstybinimą bažnytin i ų ninkai vėl gryžo dirbti.
tų sužeista, daugybė liko
kimasi, kad ir kiti kraštai da tą, Sokolovsky buvo atpa jovus su vakarų sąjungilinksta
i
komunistus.
So
mokyklų. Suvalstybinimas Ta kompanija išdirba ukėms
~ ,TT v • 4.-• be pastogių. Su drebėjimu
bar paseks USA pavyzdžiu ir žintas kas jis toks, ir palei ninkais, is
cialistų
vadai
atlaikė
ben
Washmgtono e - mįestelyje kilo gaisrai, kureiškia tų mokyklų paėmi- apdirbti mašinas, dirbtuves tu
tftip pat įsileis dalį trmetinių stas. Tas sovietų viršinin na žinios kad State Departri keletojfe valstiją.
drą
posėdį
su
komunistais
^
cnrimsčin
vl 0
K. Pelekis. kas važinėja brangiu Ame mentas ruošia Maskvai sti rje prisidėjo prie gyvasčių ir užgyrė jstojimą į komu ma į komunistų rankas.
•
Reikia laukti kad komu
žuvimo padauginimo.
rikonišku automobiliu.
nistų
partiją.
prią notą.
nistai tuoj pradės suiminė AKRON, Ohio. —- Iš keturių
Toje plačioje srityje tūk
NKVD "ŽYGIAI"
Visas tas reikalas laiko stančiai žmonių neteko sa
ti Vengrijos dvasiškius ir didžiųjų gumo produktų išdir
Oklahoma valstijoje šio mas griežtoje paslaptyje,
Aukštosios Panemunės vals
ITALIJOS
komunistų
va
kaltinti "jiaudies priešais". by sčių tiktai U. S. Rubber C<y
vo
namų.
čiuje, Šilėnų kaime, pas vieną mis dienomis potvinyje žu iki ta nota bus paskelbta.
das Togliatti, sugrįžęs iš Už tai gi seka didelės baus iki šiol išliko be naujos sutaiy
Lietuvį užėjo ginkluoti enka vo apie 10 žmonių.
Rusai stengiasi Berlyne New Yorke mirė tūlas nežinomos kelionės anapus mės.
ties su unija, kuri atstovaują
vedistai. Padarė kratą, bet nie
šioje Salyje ir Kanadoje sudaryti krizę, kurios su- skurdžiai gyvenęs Henry geležinės uždangos, gal but
jos 17,000 darbininkų.
ICo įtartino nerado. Po to ban spaustuvių darbininkai 27 kuryje pastūmėtų pačius von Der Heid, 76 m. amž., buvo apsilankyti Maskvoje,
Kitos didelės gumų išdirbį
dė išprievartauti šeimininko miestuose tęsia ilgus strei Vokiečius komunistus su bet jis paliko apie $20,000 paskelbė jog pustrečio mi
SUV. VALSTIJOS ir Ka stės: Goodrich, Goodyear, ijp
dukterį, bet tėvai šoko ginti kus prieš eilę dienraščių, kilti prieš Amerikiečius ir Rusijai. Policija tyrinėja lijono Italu komunistų pra nada ruošia bendrus pla Firestone jau pakėlė algas safe* * *
Sužvėrėję Rusai tėvą įmetė
tačiau laikraščiai išeina, kitus vakarų sąjungininkus kaip toks Vokiška pavarde dės atkaklią kova prieš pa nus ištobulinimui oro apsi vo darbininkams. Sakoma, bus
Sulinį, o motiną ir dukterį iš- panaudodami kitus ^ budus ir išvyti juos iš Berlyno. senukas galėjo taip Rusiją naudojimą Marshallo pla gynimo nuo Sovietu užpuo pabranginta automobilių ratų
Tada raudonieji ten uzval- vertinti. •
laikraščiams spausdinti*,
firievartavę nušovė.
,'
limo, kada tas pasitaikytų. ir kiti gumo išdirbiniai.
no pagalbos Italijai *
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Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice
under the act of March 3, 1879.

Pirmutiniai DP At U. S. Pasiunti Vokietijon Daugiau Karo REPUBLIKONAI NOMINAVO SAVO
vyks Rugpjūčio Lėktuvų. Oru Pristato BerjyęĮįįu Maistę ŽYMIAUSIUS: DEWEY IR WARREN
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PENNSYLVANIJOJE

Detroit,* Mich., Naujienos

f
ATVYKO ADVOKATAS
DEMOKRATAI REN
V. RAULYNA1TIS
DETROITO
Birželio 26 d. čia atvyko bu
GIASI SAVO KON
vęs mano kaimynas advokatas- Amerikos Lietuvių Balso
TRAFIKO NELAIMĖS
VENCIJAI
fckonomistas Viktoras RaulyRadio Programa
PAŠOKO PITTSBURGHE
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Birželio 13, Švedijoje trem doah, Pa., bet augęs Lietuvoje,
skaičius Pittsburghe padaugė Demokratų partija laikys sa
Suvalkijoje. Jis atsivežė tipiš Kiekvieną šeštadienį 10 v. v.
jo šymet 25 nuošimčiais, kuo vo oficiale konvenciją irgi Phi- tiniai Estai, Latviai ir Lietu
(WJLB - 1400 kilo.)'
kus Suvalkiečių papročius, iš
met iki šios savaitės pradžios ladelnhijoie. ši konferencija viai bendrai minėjo savo tautų
prasidės Liepos 12 d., toje pa skausmingas 1941 metų Birže sireiškimus ir budą bei galvo Skelbimų reikalais kreipkitės į
nuo Sausio 1 užmušta 40 as čioje
salėje kur atsibuvo Repu- lio 14-17 dienas, kada dešimti seną. Neseniai penkias dienas American Lithuanian Voice,
menų. Pernai per tą laiką už blikonų konvencija.
išbuvau su savo sesute, o Čia
Inc.
8029 Manila
mušimų ir suvažinėjimu buvo Demokratai taip pat stengsis mis tūkstančių Pabaltiečių bol
Detroit 13, Mich.
dar
vienas
Suvalkietis
ir
jau,
apie 30.
sukelti tokį entuziazmą ir su ševikai trėmė užkaltais langais
Šitaip vaizduojama Anglijos socialistinė valdžia, patekus
Telefonas OLive 5602
rodos, atsiduriau Lietuvos šir
• Policija ryžtasi imtis griež bruzdimą apie savo nominuo gyvuliniuose vagonuose j* Sibi
į nepereinamas balas Palestinos klausime. Ministras 4 pir
dyje ir pajutau kaž kokį stip
mininkas Attlee veda — pats nežinodamas kur.
tesnių priemonių ir labiau bau tus kandidatus kokis sukelta ro tundras, Kazakstaną, Vor
Republikonų konvencijoje.
rumą.
sti trafiko taisyklių laužyto Demokratų partijos vienati kutą.
Tik.. net visos žinios tokios
tai tuoj praneškite BALF raš
Stockholme, Birželio 13, Ro
jus.
nis žinomas kandidatas į pre
geros
ir malonios.. Kitu keliu
tinei kas komitetą sudaro, koks
Pittsburghe ypač pasidarė zidentus vra dabartinis prezi mos Katalikų katedroje, susi
atėjo ir žiauri žinia iš tos pa
jo valdybos sąstatas ir koks
didelė problema girti automo dentas, Truman, kuris tačiau rinko į pamaldas Lietuviai ir
čiuos Suvalkijos. P. Kripas,
bus susirašinėjimui adresas.
biliais važinėtojai. To kaltė susilaukia daugiau ir daugiau Latviai, kur Latvis Kun. Vilnis
atgrasinimu negu padrąsinimo atlaikė iškilmingas šv. Mišias, skaitydamas iš Lietuvos gautas
United Lithuanian Relief
didumoje yra teismų, kurie la kandidatuoti.
Kaip jau skelbta, BALF'o
vargonais pritariant p. Rama žinias apie bolševikų nužudy
Fund of America, Inc.
bai lengvai praleidžia girtus
Vieni jam pataria garbingai
tus Lietuvius, manęs paklausė, metinis • seimas šiemet yra
nauskui.
Lietuviai
suvažiavo
105 Grand Street,
trafiko taisyklių laužytojus.
pasitraukti, kiti kalba konven
"gal pažįstate M.C., rodos nuo kviečiamas Spalių-Oct. 15-16 d. ATVYKSTANČIUS TREMTI
Brooklyn 11, N. Y.
cijoje jo kandidatūrą atmesti, net iš tolimų apylinkių.
NIUS REIKALINGA BUS
Vakare, Engelbrekts bažny Jusų krašto?." "Taip", atsa Chicagoje, Morrison Hotel. Visi
dar kiti šaukia draftuoti kan
didatu Gen. Eisenhowerą.
PAKELTA Al.COS
KAIP NORS RRIIMTI
čioje buvo bendros pamaldos, kiau, "artimas giminaitis, jau skyriai yra prašomi iš anksto
nas,
stiprus
vyrukas".
Nekurios
pietinės
valstijos
ruoštis
dalyvauti
šiame
seime.
kurias laikė švedų vyriausias
The H. J. Heinz Co. sutarė
Po ilgų pastangų pagaliau
tiesiog nusistačiusios konvenci pastorius Sven Daneli, Estų
Jo atsakymas buvo, kad jis
šia proga nuoširdžiai krei priimtas išvietintiems asrfiesu unija ir pakėlė savo Pitts joje išeiti prieš Trumana.
burgh© dirbtuvės darbininkams Pietinės valstijos pasipiktino Arkiv. Dr. Joh. Kopp, Vysk. J. bolševikų 1946 m. nužudytas, piamės į BALF skyrių valdy- nims į Ameriką įsileisti įstaty
(šiame Dirvos numeryje skel jbas prašydami talkos:
algas po 8V-* centų valandai.
kai pereitą pavasarį Preziden O. Lauri, Latvių dvasiškiai O.
mas. Nuo š. m. Liepos 1 d., per ŽUVUSIEMS KARIAMS PA
biami
ŠILAVOTO
valsčiaus
(1) Įtraukti į savo skyrius dvejus metus į Ameriką galės
Ši kompanija taipgi pranešė tas Truman vienoje savo kalbo Sakarnis ir J. Pilmanis.
MINKLO ATIDENGIMAS
Po pamaldų, kur buvo mel bolševikų nužudytų sęrašai. — daugiau narių.
jog Įves savo darbininkams se je pasakė jog jis pripažįsta pil
grantų. Kas mėnuo į Ameriką
Gegužės 31 d., Lietuvių Ka
nas lygias teises negrams.
džiamasi už visų trijų tautų Redakcija.)
(2) Artimiausiu laiku steig atvažiuoti 205,000 naujų iminatvės pensijų planą.
reivių
Motinų Draugija suren
Pietinės valstijos ir po šiai
Ir kai randi visa eilę pažįsta ti Lietuviams
Apgyvendinti atvyks apie 9,000 asmenų.
Aluminum Co. of America dienai negrus laiko jų vietoje, Sibiran ištremtuosius, kalbėjo
gė
įspūdingą
iškilmę, atidengi
baigia susitarti su CIO unija šiek-tiek atskyrę nuo baltųjų. Estijos ministras H. Laretai, mų vardų, kuriuos palikau dar Komitetus.
Galima
tikėtis,
kad
iš
Vokie
mą
ir
pašventinimą
naujai pa
(3) Tęsti, kur tik galima, tijos ir Austrijos į Ameriką
dviejų metų naujai sutarčiai su Tik šiaurinėse valstijose neg Latvijos ministras V. Salnais žąsis ganančius, susmunka ge
statyto
paminklo
žuvusių
Lie
10 nuoš. algų pakėlimu ir tuo rai pasidarė drąsus ir ėmė net ir Lietuvos ministras Vyt. Gy ra savijauta," pranyksta džiuge drabužių rinkimo vajų. Drabu galės atvažiuoti per sekančius
tuviu
karių
paminėjimui.
Iš
sys..
žiai yra labai, labai reikalingi. dvejus metus kelioliką tūkstan
budu tiki bus išvengta 20,000 išstumdinėti baltuosius iš jų lys:
kilmėje
dalyvavo
veik
visa
pa
gyvenamų
miesto
dalių.
Koncertinėje dalyje dainavo
(4) šalia drabužių va jausi čių Lietuvių, tad kas mėnuo
tos unijos darbininkų streiko.
Pietuose negrai turi atski
rapija, žmonių buvo užsipildę
IŠVYKO I RYTINES
Stockholmo
Ėstų Vyrų choras,
arba visai atskirai, vykdyti susilauksime atvykstant bent
CIO United Railroad Work rus teatrus, su baltais nesimaivisos kapinės.
VALSTIJAS
maisto rinkimo vajų. Tremti- po 500 Lietuvių."
ers unija, atstovaujanti 60,000 šo, atskirose dalyse gatveka- v a d o v a u j a m a s k o m p o z i t o r i a u s
Ona Maleskienė, draugijos
Valerija
Kriaučiūnienė
įsitai
darbininkų Pennsylvania gele riuose sėdi ir kitaip visaip lai V. Tubin, Latvių choras, vado
jniai didžiausiu maldavimu praManoma, kad naujieji imi pirmininkė, ir paminklo staty
siusi
naują
Chevrolet
automo
žinkelio linijos kelių taisytojų kosi sau, baltieji sau. Truman vaujamas T. Reiters, ir Lietu
išo gelbėti jų vaikučius, jaunuo- grantai atvyks per kelis uos
bilių, su Magdalena Greiviene
mo komisijos pirmininkė, taip
ir šiaip darbininkų, pareikala nori suteikti jiems teisę mai vių choras vadovaujamas V.
I menę ir ligonius. Jiems reikia tus, kaip Boston, New York, rūpestingai
ir gražiai sutvarkė
šytis su baltaisiais taip kaip
ir dviem viešniom iš Chicagos,
ypač riebalų, kondensuoto pie- Philadelphia, Baltimore, Nor iškilmę kad visi buvo sujaudin
vo 25 centų valandai algų pa tas leidžiama šiaurėje, o tai da Ramanausko.
išvyko
į
Boston,
Mass.
Ten
jos
šiame minėjime, be Pabaltie
jno. Priimkite, rinkite ir siųski- folk, Va. ir kit.
kėlimo. Prie to nori sutrumpi ro norėdamas gauti visų neg
ti ir sužavėti.
čių
iš Stockholmo ir tolimesnių aplankys p. Kriaučiunų sunų j te tik tokį maistą, kuris yra
Iškilmės metu, žuvusių karių
nimo darbo savaitės nuo 48 iki rų balsus savo išrinkimui.
Lietuvių visuomenei dabar
motinos dėvėjo auksinių žvaig
Išgelbėjimui Trumano kailio, apylinkių, daug dalyvavo ir Algirdą, kuris mokosi chemijos skardinėse (in tin cans).
40 valandų ir kitų dalykų.
prieš akis naujas darbas —
Tarybos užvedama Philadel- nekurie Demokratai politikie Pabalti jos tautų bičiulių šve Cambridge universitete, daly
(5) Skyrių valdybos, kurios naujai atvykstančius tinkamai ždžių ženklus ir užėmė pirmą
vietą prie paminklo, toliau se
riai kelia sumanymą kad vice du.
vaus
SLA
seime,
na
dar
pasiV. Dainoras.
nėra pranešusios savo sąstato, sutikti ir priimti; jiems pagel kė po dvi visos karių motinos,
phijoje.
prezidento vietai prie Trumano
švaistys rytinėse valstijose ap
Lokalas 613, CIO UERMW butu nominuota Eleanor Roosemaloniai prašomos tai padaryti bėti surasti butą ir darbą, žo su Amerikos vėliavukėmis.
lankydami gimines. Laimingos
darbininkų Pittsburghe, kurie veltienė, mirusio Prez. Roosedar ši mėnesį.
Lydimos šešių Lietuvių Ame
džiu, reikia sudaryti sąlygas
kelionės!
rikos
karių ėjo iki koplyčios,
dirba Chalmers Mfg. Co. N.S. velto našlė.
Visiems
giliausia
padėka
už
naujai atvykstantiems apsigy
Ar konvencija tą planą už- MAINERIŲ ATOSTOkurioje buvo laikoma Šv. Mi
dirbtuvėje, didele dauguma bal
bendradarbiavimą.
venti.
JAU GAVO DARBĄ
pasirodys Liepos 12-13,
sų išrinko savo prieš-komunis- girs,
. .BALF*® Centras. BALF Centra* ; nuoširdžiai šios už žuvusius; mišias laikė
STOGOS
Nekurie laikraščių rašytojai
klebonas Kun. Raštutis. Daly
Kai pradėjau šias eilutes ra
tinius narius į Lokalo valdybą nepatingėjo įsigilinti į šios ša
kreipiasi į visus BALF sky vavo vietinis choras, vedamas
šyti, tai mano svečias adv.
ir išmetė kairiuosius ir komu- lies praeitį ir pažymėti vice
rius prašydamas savo miestuo J. Olšausko, pagiedojo keletą •
Apie 50,000 mainerių Pitts- Raulynaitis su p. Gliauclžiu
prezidentus kuriems teko pre
nictuojančius.
giesmių. Vėliau visi ėjo ta pa
(seniau čia atvažiavusiu), buvo ATVYKO 16 LIETU. se steigti Lietuviams Apgyven čia tvarka prie uždengto pa
Woodhill State Hospital CIO zidento vieta, prezidentui mi burgho distrikte pradėjo savo
dinti Komitetus, šie komitetai minklo; vienas iš kareivių nu
unijos nariai nutarė išsimesti rus, ir pažymi kad jie visi bu 10 dienų atostogas. Kiekvie išėję darbo jieškoti. Ir štai, jie
VIU IŠ EUROPOS Veiks prie BALF skyrių. J ų dengė
vo netike prezidentauti, išsky
grįžta
su
darbu.
Reiškia,
tik
paminklą, kuris buvo už
iš United Public Workers uni rus Teodorą Rooseveltą (kuris nas jų gavo po $100 atostogų
veiklos programa'bus tokia:
tiestas Amerikos^ vėliava; vė
trečią
dieną
po
atvažiavimo
ga
jos, dėl to kad toje unijoje liko prezidentu 1901 m., kuo pinigų. Tas sudaro išviso net
1. Palaikyti artimiausį ryšį liavą padavė pirmininkei, kuri
Birželio 25 d., laivu MARI
vyrauja raudonieji. Tos ligoni met buvo nužudytas Preziden penkis milijonus dolarių, kurie vo darbą.
su BALF Imigracijos skyrium. nerdavė ją kitiems, ir vėliava
Kiek
jau
čia
yra
iš
tremties
NE FLASHER atvyko 16 Lie
nės Lokalo pirmininkas John tas McKinlev.)
greitai pateks į visokių biznie
2. Savo mieste ir apylinkėje buvo iškelta iki pusės stiebo,
atvykusių
visi
greitai
susirado
j
Netikę
prezidentų
vietai
bu
tuvių tremtini ųiš Vokietijos,
kuris stovi greta paminklo.
Zaruba, Jr., pareiškė jog šitas
rių kišenius.
surinkti žinias:
darbo
ir
laimingai
gyvena.
Rei
vo
šie
vice
prezidentai:
John
Tada buvo padėta keli gėlių*
kurie
išsiskirstė
pas
gimines
Po Liepos 4 švenčių jie su
jų žygis yra pradžia visuotino
(a) kas ir kam davė affida vainikai prie paminklo, atlikta
Tyler, Millard Fillmore, And
kia
atsiminti,
kad
naujieji
gy
ir
draugus.
plyšimo tos unijos, kurią rau rew Johnson ir Chester Arthur grįš dirbti į kasyklas jau supaminklo pašventinimas, po ko,
vits ;
lyg naujo kontrakto, kurį mai ventojai ir čia vieni kitiems pa Pijus Bielskus, USA pilietis,
donieji valdo. Po išsimetimo iš pereitame šimtmetyje.
(b) kiek laukiamų Lietuvių buvo jnisakyta kelios kalba# • ,
deda,
o
dar
ir
Europoje
liku
apsistojo Valley Stream, N.Y.
unijos, prie tos ligoninės 197
šiame šimtmetyje labai silp nerių unijos vadas John L. Le
yra aprūpintų JĮteiionpini- pritaikintos šiai iškilmei. Pirsius
gimines
ir
pažįstamus
ge
nu
pripažįsta
buvusį
vice
pre
Jonas Januševičius, USA pi
tarnautojų prisidėjo dar 74
TiUtinę kalba pasakė Kun. Raš
wis pasirašė su kasyklų kom
giais ir butu;
rokai remia.
tutis, paskui Adv. Antanas C.
lietis, apsistojo New Yorke.
nauji nariai, kurie pirmiau ne zidentą Coolidge, kuris po Har- panijomis.
(c) kiek tremtinių rėmėjų Stokna, kuris buvo ir šios iš
dingo mirties liko prezidentu.
Galima pajusti, kaip musų
Vytenis Maurutis, USA pi
Kaip sutartis pasirašyta, vi
norėjo, neapsikęsdami komu Prez. Truman irgi priskaitogalėtų duoti laikinas apsi kilmės programos vedėjas. Vė
"senių"
našta
palengva
žemyn
lietis, apsistojo Waterbury, Ct.
nistais.
mas prie tų silpnųjų, netikusių si minkštos anglies kasėjai smunka.
liau jis perstatė kalbėti vieną
stojimo
patalpas —
M. Sims
Bronius Devynduonis, apai*
gaus po $1 į dieną mokesties
prezidento vietoje sėdėti.
advokatą Amerikieti, kuris sa
nepažįstamiems,
stojo Baltimore, Md.
To priežastis yra kad ikšiol daugiau. Vieni maineriai tuo
vo kalboje išreiškė užuojautą
šeimoms,
NORI PABRANGINTI PIENĄ uolitiškos partijos negalvodavo patenkinti, o kiti sako jie tu
Viktoras
Raulinaitis,
USA
motinoms
su auksinėmis žvaig
NUŽUDĖ ŠEIMĄ
pavieniams, ir
t
ždutėmis, sėdinčioms pirmuti
Harrisburge paduota reikala daug ką išrinkti vice preziden rėjo gauti algų pakėlimo po $3
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Portland, Ore. — Buvęs ka
(d) kokio darbo galima su nėse eilėse dideliame nuliudi- vimas valstijos pieno kontrolės tu, ir rinkdavo mažai kam ti į dieną.
ro
oro laivyno veteranas, da Mich.
kusius.
rasti naujai atvykusiems. me. Jos ašarojo, išnaujo pei^'j»
komisijai kad penkiose srityse
Jonas Chatkevičius, apsisto
Kadangi Birželio SO baigiasi bar studentas valdžios pini
Jeigu Demokratai paskirtų
3.
Palaikyti savo apylinkė gyvendamos liudnus prisimini- .
Pennsylvajįijoje butų leista pa Eleanor Rooseveltienę, vėl pa sena sutartis, ši šventė butų
gais, nužudė savo žmoną, savo jo pas brolį, Bridgeport, Conn. je ryšius su kitų tautybių pa nus; ju nuliudimą jautė ir visi
branginti pieno kaina. Pieno darytų tokią pat klaidą kaip pavirtus į visuotiną angliaka
Pranas ir Kazimiera Jakai,
kiti dalyviai.
du jaunamečius , kudikius ir
ūkininkai gauna tarp $5.10 ir visada darė. Ji jokiu budu ne sių streiką ir po Liepos 5 var pats nusižudė. Jis priėjęs iš apsistojo Richmond Hill, N.Y. našiais komitetais ir organiza
Ant šio. paminklo pažymėta
cijomis;
vardai žuvusių Lietuvių pirmo
$5.55 už 100 svarų pieno pri galėtų prezidentauti jeigu at- giai ar maineriai butų gryžę
Margareta
Krištopaitienė,
Uvados kad iš jo pastangų nie
4. Buti pasiruošus paramos ir antro Pasaulinio Karo metu.
statomo tose srityse į pienines. sitiktį Trumanųi mirtis.
dirbti.
ko neišeis ir kad jis negalės SA pilietė, su dukra Valerija ir vajui vesti, jei kiltų finansi
Fabaigoje, Ona Maleskienė
Jie nori gauti daugiau.
sunum Romualdu,
apsistojo
Mainerių senatvės fondą įs kaip nori gyventi.
padėkojo visiems už prisidėji
nės pagalbos reikalas;
Spring Valley, N.Y.
JIEšKOMAS Andrius Svilas, teigus, nuo dabar kompanijos
5. Padęti tremtiniams susi mą prie šios iškilmės ir už au
iš Jurgeniškių, Joniškėlio vals., mokės į tą fondą po 20 centų
Pranas Linkus, apsistojo pas
kas kuriomis prisidėta prie šio
rasti savo gimines ir artimuo paminklo
LOS ALGELES, Kalifornijo brolį, Chicago, 111.
senai atvykęs į Ameriką. Jei nuo kiekvieno iškasto anglies
pastatymo.
sius, gyvenančius Amerikoje;
gu miręs, kas apie jį žino su
je, gyvena bene aukščiausias
Užbaigiant
programą, kariai
Bronius
ir
Ona
Maželiai,
su
Skaitykit "Margutį", komp teikite žinių ir kuriame mieste tono.
6. Jieškoti tokių vietų, ypač iš šautuvų paleido po tris šupasaulyje
žmogus:
jis
yra
8
sunumis
Valdemaru
ir
Jurgiu,
Kasyklų savininkai sako suA. Vanagaičio leidžiamą mu« jis gyveno.
ūkių, kur tremtiniai galėtų ap vius į orą, pagerbimui žuvusių
zikos ir juokų žurnalą. Ei«
lyg šios sutarties su unija, an pėdų 7 colių aukščio, sveria 380 apsistojo Cleveland, Ohio.
Lithuanian Legation
sigyventi
didesniais >• skaičiais. Lietuvių, sugiedota Amerikos
na kartą į mėneeį. Kaina
Atvykusius be giminių ir
2622 16th Street, N.W. glies kaina pabranginama po svarų, 43 metų amžiaus, Clif
Lietuviams Apgyvendinti ko Himnas, ir žrponės pradėjo iš
metams $2. Užsisakant ailfford Thompson. Jis rengiasi draugų pasitiko Lietuvos Gen.
Washington, D. C. 50 centų tonui.
sivaikščioti. Oras tą dieną paskit ir pinigus.
užsiimti advokatūra, kai Spa Konsulato Attache A. Simutis", mitetą steigkite tuojau. Kai
. sitaikė gražus, kaip graži buvo
U. S. Karo Laivynas suvar
j
lių mėnesį išlaikys kvotimus. kuris atvykusiems padėjo at-, tik komitetas susidarys, apieĮ ir p a t i iški i mg
MARGUTIS
toja kas metą tarp 25 iki 30
suiiiiiiiiioiiiiinHiiuiiiiiiiiiiiitJiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiitiiiHiitiuiiuiininiiHiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiituuiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiuuHUiiiiiiMuiiiiii:
A, S. Trečiokas
L. G. K.
6755 So. Western Ave.
~SUV. VALSTIJOSE 85 nuo likti formalumus.
milijonų galionų maliavų laivų
INSURANCE
AGENTŪRA
Chicago, 111.
. • ir laivynų stočių dažymui.
šimčius pasažierinių keliavimo
DIRVAI išsirašyti nereikia
Dirvos Atstovas
Prenumeratoms, Skelbimams mylių atliekama motoriniais laukti pradžios metų. Išsira3t«
vežimais.
NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ
šykit dabar. Pusei metų $1.50
311 Walnut Street
t
NEWARK 5, N. J- '
Geriausia#
Žurnalas
«

PABALTIJO TRĖMTINIŲ ŠVEDIJOJE
GEDULAS

PITTSBURGH
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BALF Seimas Spa Steigkime Lietu
lių 15-16, Chicagoj viams Apgyven
dinti Komitetus

Amsterdam, N. Y.

MARGUTIS

HOT SPRINGS, ARKANSAS
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LIETUVIU

NAUJIENOS

Paveiksluotas
J
32-jų puslapių
Už $1.00 kaitys Tamstas kozna mėnesi per 1 meto.
Insteigfos Gegužio 15, 1938.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6th Street

Philadelphia 6, Pa.

J. Žemantauskas
N o t a r a s
"Dirvos" Agentas

130 Congress Avermt
Waterbury. Conn.
DIRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje
Kaina metams tik $3.00.

CHARLES & SON

CHARNP APARTMENTS

FUNERAL HOME

— LIETUVIAI —

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer

7321 Puritan

Telef. University 4-4877
hi-

Detroit 21, Mich.

Namų: HOgart 8100

i. M. GHARNES, Savininku
Apartmentai ir pavieniai kambariai l
Miega^ni kambariai su Virtuvės privilegija
Didelis ^kiemas.
Gražioje Rezidencinėje dalyje.

538 PROSPECT

PHONE 5163
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Turiu pripažinti kad pats areštavimas buvo
15r. Wolff'o atliktas su taktu ir respektu mano
Rašo KAZYS ŠKIRPA.
asmeniui, t. y. be piktų žodžių ar kitokių bruta
lumų. Net leido man, žinoma su priduotu paly
dovu, grįžti į Sonnenburgą atsisveikinti su šei
ma ir pasiimti reikalingiausių drabužių nežino
mai kelionei. Taip pat ir pakelyje, mano paly
dovai buvo su manim mandagus. Net rezerva
vo pirmos klasės kupe ir pareiškė apgailestavi
mą kad jiems nepavykę ant greitųjų gauti vie
tas miegamajame vagone. Mat, iš Berlyno į
Godesbergą gerokas kelio galas, o važiavome
naktį.... Visa tai, tačiau, tebuvo Gestapo "di
plomatija" svetimos valstybės diplomato atžvil
giu, kad civilizuotas pasaulis vėliau nepakaltin
tų III Reicho už tai kad ne tik areštavo sveti
mos valstybės atstovą, bet net jį kankino, kaip
tatai anuomet naciai darydavo su kitomis reži
mo aukomis, įgrūstomis už spygliuotų vielų....
:
Tačiau, kada Birželio 12 rytą buvau šitaip
Pulk. Kazys Škirpa
respektingai atlydėtas į mano "apgyvendinimo"
vietą, į Godesbergą, greitai savo akim pamačiau
jog Dr. Wolff numatytas "pirmos rūšies vieš
NUO REDAKCIJOS: Su šiuo numeriu
butis" buvo ne kas kita kaip pirmos rūšies kon
patiekiame Dirvos skaitytojams dar vieną
svarbų rašinį Pulk. K. Škirpos, buvusio Lie centracijos stovykla. Ji buvo izoliuota nuo pa
saulio su tokiomis pat spygliuotomis vielų tvo
tuvos ministro Berlyne tuo metu kai Sovie
romis ir tirštomis S.S. sargybomis kaip kad bu
tai okupavo Lietuvą. Apie jo darbus tomis
vo izoliuotos ir apsaugojamos paprastos koncen
dienomis Berlyne, Lietuvos atstovybės pa
tracijos stovyklos, nacių režimo gėdos perlai.
talpas ginant, jau esat skaitę Dirvoje. Da
Kai tik buvau perduotas, tuojau iššaukiau
bar patirsite kaip ir kodėl jis pateko nacių
į man paskirtą kambariuką stovyklos komendan
koncentracijos stovykloje už spygliuotų vie
lų, kur patekdavo daugybė kitų nacių ne tą, S.S. kapitoną Rautenberg, ir jo akivaizdoje
padiktavau vyresniajam iš mano palydovų, sau
malonėje atsidurusių žmonių, iš kur kiti ir
gumo pareigunui Steffans, pakartotiną protestą,
gyvi daugiau neišėjo.
f
kad perduotų savo vyresnybei kai grįš { Berly
#
¥
¥
ną. Steffens pažadėjo tai padaryti.
\SADA 1944 metų Birželio 10 diejaf^buvau naKai Steffens išėjo, stovyklos komendantas
*
cių areštuotas ir čia pat pareiškiau pro supažindino mane su nustatyta tvarka, t. y. ka
testą už mano diplomatinio imuniteto pažeidimą, da keltis, kada gulti, kada eiti valgyti, kaip lai
aukštesnis Gestapo pareigūnas, valdžios pata kytis ir ką galima ir ko negalima daryti, o taip
rėjas Dr. Wolff, kuris tą areštą įvykdė, aiškino pat kokios teisės sargybinių ir vidaus tvarkda
si kad tai tesanti saugumo priemonė, karo sąly rių internuotų asmenų atžvilgiu.
Paaiškėjo jog nustatyta tvarka panaši į ka
gų padiktuota ir kad mano asmeniui tuomi nie
ko pikto nepadaroma. Jis pareiškė jog busiu nu lėjimų tvarką, tik su tuo skirtumu kad internuo
gabentas į Godesberg (prie Rheino) priversti tieji neverčiami jokiam darbui, gali rašyti laiš
nam apgyvendinimui. Jis užtikrino kad atsi kus žmonoms ir šiaip raštus, skaityti Tarptau
žvelgiama mano, kaip Pasiuntinio padėties, ir tinio Raudonojo Kryžiaus prisiunčiamas knygas,
busiu patalpintas pirmos rūšies viešbutyje su komendanto užsakytus vieną Vokišką ir vieną
patogumais ir geru maistu. Net esą man ten Prancūzišką laikraštį, paklausyti nustatytomis
nebusią nuobodu, nes rasiu ten daugiau diplo valandomis Vokiečių radio, žaisti šachmatais ar
matų ir, kitų aukštesnių asmenų. Jei noriu taį, kortomis ir pasivaikščioti ar pasportuoti nusta
tytu laiku mažyčiame stovyklos sodnelyje, irgi
esą, aš galįs pasiimti su savim ir savo šeimą.
, Klausant šių Dr. Wolffo raminančių paaiški aptvertame spygliuotomis vielomis su atgrįžtais
nimų, buvau tikrai pamanęs kad nieko baisaus į kalinius sargybinių kulkosvaidžiais.
šiaip, jei neskaityti kieto režimo, ypač S.S.
nebus ir kad tesu paprastai ištremiamas iš Ber
lyno, kad savo reikalavimais Lietuvai nepriklau puskarininkių akiplėšiškumo, vidaus gyvenimas
somybės negalėčiau Himmler'ui ir jo klikai kliu buvo viešbutinio pobūdžio: žymesniems inter
nuotiems net duota po atskirą kambariuką, ki
dyti vykdyti piktas užmačias į musų kraštą.
Prieš jėgą turėjau nusilenkti, nes Dr. Wollf tuose kambariuose po du-tris asmenis, bet ne
su mano protestu nesiskaitė. Jis taipgi nekrei sausakimšai, be to, su visu viešbutiniu aptarna
pė dėmesio į mano pastebėjimą jog esu pasiry vimu ir, palyginant, pakenčiamu maistu, atsi
žęs apleisti Vokietijos teritoriją, jie esu Vokie žvelgiant karo meto ir kad su maisto produktais
čių Vyriausybės skaitomas netekusiu jos malo pačiam III Reichui buvo tada nelengva.
Tai va koks tai buvo per "viešbutis" pirmos
nės. Buvau pamanęs ar nepadaryčiau geriau jei
savo šeimą pasiimčiau su savim. Jos padėtis rūšies su visais patogumais, apie kurį minėjo
buvo begalo sunki. Mat, musų nuosavas butas Wolff. Buvau patenkintas kad nepasiėmiau su
su visais bagiais ir įrengimais buvo Berlyne su savim šeimos, t. y. kad nepadariau juos belais
naikintas per vieną iš didžiųjų oro jėgų puoli viais be mažiausios priežasties.
To "viešbučio" "svečiai" buvo Vokiečių va
mą ant Reicho sostinės ir mes buvome atsidūrę
dinami
"garbės kaliniais", o viešbučio pavadini
gatvėje: be pastogės ir be daiktų. Laikinai bu
mas
irgi
skambus — "Hotel Dreesen". Sakau
vome susitalpinę mažame kontoros namuke (iš
skambus,
nes
turėjo tam tikrą praeitį. Mat, tai
vieno kambariuko ir virtuvėlės) vienos apleistos
buvo
mėgiama
paties Hitlerio poilsio ir politinių
plytinės Sonnenburge (prie Kustrin prie Oder
pasitarimų
vieta
su savo partiniais pakalikais ir
upės), nes padoresnį butą surasti buvo stačiai
nacių
visokiais
talkininkais,
kada ši partija dar
neįmanoma, kada tokių nelaimingų žmonių, su
kovojo
už
įsigalėjimą
Vokietijoje.
Hitleris esą
bombarduotų kaip mes, tuomet Vokietijoje buvo
dažnai
atsilankydavęs
į
"Hotel
Dreesen"
prasi
nebe šimtai tūkstančių, bet milijonai. Ypač sun
ku buvo patalpas susirasti kitataučiams, kadan vėdinti ir pasivaišinti su savo partiniais pakali
gi nacių įstaigos pirmoje eilėje rūpinosi savai kais. Jis turėjo čia nuolatiniai rezervavęs sau
siais, Vokiečiais, ir į kiekvieną kitatautį iš prin keletą kambarių, teisingiau pasakius, visą apar
tamentą, susidedantį ir didoko, patogiais baldais
cipo žiurėjo kaip į Vokietijos priešą.
Tiesa, dėka Vokietijos Užsienių Reikalų Mi apstatyto kambario posėdžiams, salionėlio, ka
nisterijos paramai, buvo mums numatyta kele bineto, miegamojo su vonia ir kelių kambarių
tą geresnių kambarių į pietus nuo Berlyno, bū adjutantams bei jo gyvybės ištikimiems sar
tent Luckenwalde, bet tas reikalas dar nebuvo gams. Tie visi kambariai buvo kaip kokia šven
baigtas sutvarkyti, kada įvyko mano ąještas. ta nacių relikvija, palikti be sunaudojimo, kada
Kita vėl problema, tai ^persikėlimas, nors po viešbutis buvo paverstas į internuotųjų stovyk
subombardavimo beliko pas mus mantos visai lą. Jo savininkai buvo du broliai Dreesen'ai,
nedaug. Jei ir pavyktų už sakytų kambarių už kurių vienas buvo* artimas pačiam Hitleriui as
sikabinti tai kaip žmona su 10 metų šuneliu, li muo. Jis buvo ne tik geras viešbutininkas, su
kę vieni, pajėgtų persikraustyti kada gauti bent gebėjęs didelį viešbutį tvarkyti nelengvomis ap
kokią transporto priemonę buvo tada irgi begalo linkybėmis, bet ir geros širdies žmogus. Didele
dalimi dėka tik jam, internuotieji gaudavo ne
sunku.
Tačiau, susvyravau Dr. Wolff pasiulymu pa blogą maistą, nors mes, internuotieji, jautėme
sinaudoti, nes jis man pasirodė keistas. Jeigu kad p. Dreesen kartais turėdavo didelių sunku
skaitausi tik ištremiamas priverstinam apgyven mų parūpinti reikalingų tam produktų.
Bet jis buvo nestiprios širdies. Besikamuo
dinimui provincijoje, tai kam tuojau pat prista
tė net du slaptos policijos valdininkus? Juk damas galimai geriau atlikti savo pareigą ir, turnebuvau joks plėšikas ar koks kitas piktadaris, but, kaip Vokietis, dar daugiau savo: krašto liki
pagaliau, pabėgti irgi nebuvo nei kur nei kaip, mu, jis už poros mėnesių po mano internavimo
Jcai visiems buvau žinomas, o Gestapas turėjo jo viešbutyje pasimirė. Biznio vadovavimą per
savo seklių ant kiekvieno kampo. Apsispren ėmė jo antras brolis, kuris laikėsi mirusio pave
džiau su šeimos pasiėmimu nesiskubinti, bet dimo —internuotus žmoniškai aprūpinti maistu
pirma persitikrinti kas tai bus per "viešbutis" ir gyvenimo sąlygomis. Už visą kitą atsakė ne
Godesberge, kurį Dr. Wolff taip išreklamavo. viešbutis, bet stovyklos komendantas ir jam pri
-i +" Turint reikalą su Gestapu, atsargumas buvo sa skirtas specialus Gestapo pareigūnas Kemper
su padėjėjau^
/
vaime suprantamas dalykas..^
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LAISVA LIETUVA

Tegul meile Lietuvos
Dega, musų širdys* — —
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Laisvę pažinus Tauta —
Jungo Nevilto!

A. Merkelis. prasta drąsa naujiems okupan toritetus griaunančios, skel
tams rėžia tiesą į akis, jog nei biančios luominę kovą, ardan
prieš jį nei po jo niekas nebu čios žmonių gerus santykius
vo išdarįsęs tai daryti. Pasmer įkyrėjo greitai Vaižgantui ir
kęs bolševikinį metodą, "kad jis perėjo į ramesnį kulturos
kiekvienas šnipinėtų savo kai darbą.
mynus ir įdavinėtų
juos", Steigiamąjj Seimą Vaižgan
Kun* Tumo-Vaižganto I metų Mirties Sukakviai Vaižgantas smerkia ir tuos, tas sveikino džiaugsmo kupina
kurie Lenkams įdavinėja bolše širdimi. 1920 metais Gegužės
Paminėti
vikus. Savo straipsnį "{davi 14 d. Steigiamojo Seimo susi
mų epidemijos" jis baigia pra rinkimo išvakarėse Vaižgantas
KUNIGAS KURIS TAUTAI
Spaudos draudimo metu — našingais Lenkams žodžiais: rašė: "Tauta" kritikavo pri
ATSIDAVUSIAI DIRBO
Vaižgantas slaptų organizaci "Ponai okupantai! Jus čia bu rengiamąjį darbą; kritikuos ir
Žmonės kūrėjai nuo papra jų kūrėjas, energingas drau vę, čia nebebusite. O mums patį dirbamąjį darbą: kriti
stų mirtingųjų daugiausia ski džiamos Lietuviškos spaudos reis likti. Sakotės išvadavę kuos žmones, kurie vežimą ve
riasi tuo, kad jų gyvenimas ne organizatorius bei platintojas, mus iš kuno 'jungo': nepajun ža nesutartinai ar ne į tikslą.
sibaigia kelione į kapus, bet jie drąsus kovotojas su Lietuvos kite gi musų į sielos jungą, kad Tačiau patsai Steigiamasis Sei
gyvena ir toliau vieni savo tau rusintojais ir lenkintojais.
akstinu varinėtų, artų ir akė mas — mums tautos švente
toje, o kiti net ir visoje žmoni Spaudos laisvę atgavus, Vaiž tų visokios rūšies ir amžiaus nybė, įvykęs demokratijos dū
joje.
gantas sumanus ir nepailstąs denunciatai !" (Vaižganto Raš savimas:" (Ten pat, 64 psl.)
Kūryba daro ; juo* nemariais. Lietuvių kulturinio gyvenimo tai II t. 7 psl.)
Gegužės 15 d. Kaune buvo
Tačiau ta jų gyvybė gyvųjų organizatorius. Jis dirba Lie - Savo straipsniuose Vaižgan didelės iškilmės. Devintame
tarpe įvairiais laikais reiškėsi tuviškų laikraščių redakcijose tas dažnai kelia laisvės klausi forte buvo sodinami penki
nevienodai. Yra laikotarpių, ir įvairiose organizacijose. Jis mą. "Idealas — neatmainomas; ąžuolėliai. Savo kalboje Vaiž
kada gyvieji savo prieš juos Lietuvių tautos reikalais važi tegalima mainyti jo pasiekimo gantas iškėlė jų simbolinę
gyvenusius kurėjus primiršta, nėja po svetimus kraštus, pa būdas. Laisvė — visados ir vi reikšmę. Jis, be kitko, kalbėjo:
mažai jais besidomi. Tai yra siekė net musų tautiečius Su sur buvo ir bus vienoda, lygiai
tie laikai, kada tautos kūrybi vienytose Amerikos Valstijose. miela, lygiai būtina ir privalo ^ "Mums muzika taria, musų
nė dvasia, o draug su ja ir jos Jam nesvetima* ir politika. Jis ma, lygiai laukiama". Tame širdis virpina triumfo galinga
tautinė gyvybė pradeda silpti. Didžiojo Vilniaus Seimo daly pačiame straipsnyje "Laisvės sis maršas, kad mes, Dovydai
Jau aštunti metai, kai musų vis, jis drąsiai šoka ir į 1905 ginklais" jis rašo: "Mums nė menki, nugalėjom Galiotus ir
tauta drąskoma, kankinama ir metų revoliucijos sukurį, tikė ra gana kariuomenės didelei laisvi patapom gyventi.
Ne pavenioj dūlėti ir ne že
naikinama. Ji, galime drąsiai damasis ko gero Lietuvai. Di tautai atsispirti. Ale ne to
mėje
puti mes dedam negyvė
tvirtinti, ligšiolinėje savo bui džiojo Karo atplėštas iš savo tiek mes neturėjome, kai drįtyje gyvena pačius sunkiau tėviškės tremtinio klystkelėse some dar didesnei Rusų tautai lį daiktą; tik mes atnešėme
sius, baisiausius ir tragiškiau nepasimetė. Lengvino sunkią spirtis. Mes turime didelį ir dvasią Lietuvos, kad gyventų
sius laikus. Ar ji ištvers, ar ji tremtinių buitį, tiesė kelią Lie per amžių amžius garbintą ir ir reikštų musų laisvės pamin
pakels jai likimo siųstus di tuvos nepriklausomybei ir, il dar nieko neužvylusį ginklą — klą.
džiuosius bandymus?
Į žemę mes dedame ne puvagėdamasis savojo krašto, musų Laisvę! Ir mes Galiotai! Jųs į
Į šį klausimą tegali buti tik literatūrai padovanojo didžiu mus einate su skydu ir kalavi mą daiktą, vien tik tai, kas ga
vienas atsakymas: jei ji savo lę "Pragiedrulių" epopėją.
ju: mes gi prieš einame var lingai įauga: mes dedame čia
dvasia bus tvirta, jei kančia
Sugrįžęs dar į Vokiečių oku dan laisvės ir mes nugalėsime, meilę savo žemės močiutės ir
nepalauš jos valios, ji ištvers. puotą Vilnių Vaižgantas tuo kad ir užimtumėte "czvsto garbę tautos musų senos.
Tai pamatas tvirtas, jis yra,
Iš kur mes šiandien savo silp jau kibo į valstybės kūrimo Polskie" širvintus, Kuktiškes,
stančiai dvasiai turime semtis darbą. Dirba Vastybės Tary Malėtus, Prienus." (Ten pat, kaip granitas, nors bokštą
aukščiausią statykis. Nors mi
jėgų? Tik iš praeities. Praeitis boje, iš čia greit pereina prie 109 psl.)
neleis mumyse užblėsti tauti laikraštininko darbo. Jis nepa
nią vadinkis į pačią viršūnę iš
"Laisve, tai siela, kuri gaivi
nei sąmonei ir kūrybinei dva prastai kūrybingas. Lietuvos
aukšto žvalgytis, didžiuotis, ne
na mano Tėvynę. Nėra laisvės
siai. Praeitis labiau išryškins laisvė jam teikia įkvėpimo ir
negrius toksai bokštas, kursai
— nėra nei Tėvynės, nėra Tė
stovi ant meilės, o garbė —
musų tragišką dabartį. Praei energijos, nes "laisvė kaitres
vynės — nebus nei laisvės. My
tis mums padės ne tik susiras nė ir skaistesfiė už pačią sau
jo tvirčiausias ramstis! Jis ap
lėdamas Lietuvą, myliu laisvę,
ti teisingą kelią į šviesesnę lę. Saulė tešviečia viršuj, lais
niukusi dangų ar kylančią au
Vurią tegali man laiduoti ne
ateitį, bet taip pat duos ir jėgų vė gi peršviečia vidų ir ten su
drą sklaidys lengvai, kaip men
priklausoma šalis, mano Tėvy
ką
rukelį.
tai ateičiai kurti.
daro gemalų". (Vaižganto Raš nė.
Koks milžiniškas veiksnys tai I t. 31 psl.)
O aplinkui tą bokštą, musų
"Ir mano Tčvrnė reali, turi
tautos praeitis tautinei sąmo Dirbdamas "Lietuvos Aide",
laisvės reiškėją, mes ąžuolus
nei ir gyvybei išlaikyti, jau ro o vėliau savo sukurtoje "Ne savo vietą pasaulyje, iš kurios penkis sodinam. Ir sakom: šakdo ir tai, kad šiandieninis Lie priklausomoje Lietuvoje", jis jos niekas netesės išstumti. nėkit! Ir sakom: lapuokit per
tuvos okupantas
visokiomis kūrybiškai stipriu publicisto Gali ją smaugti priešai ar bro ištisus šimtus metelių, idant
priemonėmis stengiasi musų stiliumi kelia šimtus musų tau liai apskabinę, tik visiškai už priešas atėjęs neapglėbtų jū
smaugti negali, kol nebus visai
tautos preitį sufalsifikuoti, o tai aktualiausių klausimų.
tautai
nukapotos galvos. Ligi sų liemens, o išrauti nei nebe
daugeliu atveju ją ir visai iš Bolševikams artėjant prie
mėgintų. Tenekliun jam nei
trinti iš pavergtų žmonių są Vilniaus, Vaižgantas iš amži tik atsigniauš smaugėjo ran vienas tavo lapas trąšusis, nes
monės. Kodėl jie taip daro, nosios Lietuvos sostinės nepa kos, tauta žiobtelės gimtojo juose skirta saviesiems tvirtė
mums aišku: juk kiekvienas sitraukė. Eilėje savo straipsnių kvapo ir sušuks: tebesu gyva!" ti:
musų tautos praeities kultūri "Nerimo laiko ramioji naktis", (Ten pat, 213 psl.)
Ką įmerksi, jisai nebeleis,
Iš Lenkų okupuoto Vilniaus
nis paminklas šaukte šaukia "Lietuvos priešininkai čia pat"
kad suglebtų, arti ar jo rukšpavergtus tautiečius į kovą su ir kt. jis įspėja visuomenę apie 1920 metų pradžioje atvykęs į čių prigėręs. Taigi diekim ap
laikiną Lietuvos sostinę Kau
okupantais.
artėjantį pavojų. Bolševikams
link tvirtą ąžuolo medį — te
ną
Vaižgantas visu savo au
Tokios tai mintys pirmiausia artėjant prie pat Vilniaus, jis
reiškia Lietuvos negedimą I
kyla, norint priminti didžiojo drąsiai visuomenei tvirti n a dringu temperamentu iš pra
Ir ne ąžuolų diekim penkių
musų tautos dvasios ir gyvy "jog laukiamosios tvarkos mes džių šoko į politinį gyvenimą. medžių krūmelį, tik mes die
bės reiškėjo Vaižganto asme negalime susilaukti iš tų žmo Lietuva ruošėsi Steigiamojo kim Lietuvos pilietybę. Pirma
nybę ir kūrybą jo penkiolikos nių, kurie laiku pasižadėjo nie Seimo rinkimams. "Lietuvoje norą giliausi, laisvais tapus,
metų mirties sukakties proga. kais paversti visas musų pa gyvenimas verda, kunkuliuoja, pabūti arii paukščiu ir erdvėj
Tačiau tai nelengva padaryti. stangas patapti sau žmonėmis, jos likimas ruošiamasi spręsti, palakioti.
Vaižganto, lyg milžino ąžuo laisvais, niekam nebepriklauso- o aš, jos patriotas, garbintojas
Antrą, patvarą, trečią, drą
lo Šaknys giliai įleistos į Lie mąis, nei Vokiečiams, nei Len ir mylėtojas, stoviu nuošalyje? sumą, o ketvirtą, per dieną, per
tuvos žemę, o jo galinga viršū kams,' nei Rusams" (Vaižgan Ak, ak, greičiau į tą bendrą naktį darbštumą. Jei tai dygs,
sukurį! Ir bent pabaigoje agi
nė daug audrų atlaikiusi, di to Raštai, I t. 203 psl.)
tai jau penktą patsai priešas
tacijos murkt į sukurį. Per vie
dingai remia tėvynės padangę.
duos
vardą: Lietuva gali buti
ną oktavoj aipibėgau penkis
Jau su "Aušra" stojęs prie AŠTRIAI KOVOJA PRIEŠ
ilgaamže!"
(Vaižganto Raštai
valsčius, pasakiau aštuonias
tautinio darbo Vaižgantas visą LENKUS
III t. 70-71 psl.)
Iškentęs Vilniuje bolševikų kalbas, gyniaus, su kuo tik su
savo gyvenimą žengė žymiųjų
Nepriklausomoje
Lietuvoje
musų tautos veikėjų pirmose okupaciją Vaižgantas sulaukė sitikdamas, kuo ne tik su tele
gretose, veikliai dalyvavo vi naujos Lenkų okupacijos, kuri fono stulpais. Vis už tą pačią Vaižgantas, varydamas plačius
suose didžiausiuose musų tau pakeitė buvusią bolševikinę. Jis "evangelium secundum Pažan- įvairaus kulturos darbo barus
tos žygiuose, atvedusiuose tau publicisto plunksna gina Lietu gam Tautae" (Vaižganto Raš (Vytauto Didžiojo Bažnyčioje,
Lietuvos Universitete, dauge
tą j laisvę ir nepriklausomos vių teises, kovoja dėl Vilniaus tai III t., 6 psl.)
laisvės. Vaižgantas tokia nepa Tačiau partinės rietenos, au- lyje organizacijų etc.), dažnai
valstybės atstatymą.
griebėsi ir publicisto plunks
Tačiau "Hotel Dressen" buvo išgarsėjęs dar jo. Tačiau nusileisdamas nuo kalno, kad vykus nos, ypač tuomet, kai Lietuvai
ir kitu požiuriu. Mat, 1938 m. ten įvyko Cham- į pasitarimus su Hitleriu viešbutyje "Hotel gręsdavo pavojus. Savo litera
berlain'o pasitarimai su Hitleriu. Šis pastarasis Dreesen", jis turėjo kas kartą lyg ir nusižemin tūrine kūryba Vaižgantas yra
su visa savo svita, von Ribbentropu ir kt., buvo ti prieš III-jo Reicho galvą, kad išgelbėjus taiką. didysis ir gilusis musų tautos
pasitalpirię "Hotel Dreesen", kuris randasi že Savo nusižeminimams Hitleriui jis net nuėjo iki sielos reiškėjas, musų tautos
mai prie pat Reino ir dažnai, kada šios galingos Muencheno, kad ten paaukotų naciams Čekoslo kovų dėl kulturos vaizduoto
taikos vistiek neišgelbėjo. Atbu jas. Savo publicistika Vaižgan
upės vandenys daugiau pakila, užliejamas, bū vakiją, bet
tent, užliejami jo skiepai, kartais vanduo pa lai, visais savo nuolaidumais kitų tautų sąskai- tas Lietuvos Laisvės šauklys, „
siekdavo net parterį, todėl apačioje visados buvo ton, Chamberlain'as nacius tik daugiau paska Lietuvos Riteris Budrys. Tad
tino karui, taigi katastrofai, kuri daug ką iš pa šiandien bukime jautrus savojo ,
1
drėgnoka ir nešvaru.
Britų gi delegacija, su Chamberlain'u prie grindų keitė ir laužė. Ji pakeitė taip pat ir "Ho Laisvės šauklio, savojo Riterio ;
Budrio balsui. Jis įpareigojan- ;
šakyje, buvo patalpinta kitoje Reino pusėje, vie tel Dreesen" paskirtį, ir jo "svečių" rūšį....
Pirmiausia "Hotel Dreesen" buvo panaudo čiai ir šiandien į mus šaukia: /
name liuksusiniai įrengtame •viešbutyje ant kal
Kovokime tad už save! Kas
no "Peterberg". Tas viešbutis vadinosi "Berg- tas buv. "Diplomatinio Korpo" narių Berlyne
hotel Petersberg". Jame man irgi teko pabūti internavimui, t.y. laikinam izoliavimui tų sveti tikrai yra pribrendęs laisvas
kelias dienas, kai vėliau, priartėjus Amerikie mų valstybių diplomatų bei jų šeimų, kurių buti, kovos ne vienus, ne dve
čių kariuomenei prie Rheino, buvome staigiai kraštai atsidūrė kare su III-jų Reichu, kol ne jus metus, bet dešimtį ir šim
įvyko jų iškeitimas į Vokiečių diplomatus, pri tą metų, kol, pagaliau, neišsiperkelti į dešinį šios upes krantą.
vaduos. (Vaižganto Raštai, III
Iš "Berghotel Petersberg" Chamberlain'as skirtus tuose kraštuose. .
turėjo puikiausią vaizdą į Reino pųaę k jtoji HŽ
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LIEPOS 4-ta IR DP BILIUS

Tito Neteks Galvos?
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neapsupti raudonarmiečių kaip
kad apsupta Lietuva ir kitos
artimos Rusijai šalys, gali lai
sviau prabilti ir, reikalui atėjus
net sukilti ir atsimesti nuo
Maskvos priklausomybės.
žinome apie Justo Paleckio
pusiau pamišimą, kai jis,\ pa
skirtas Lietuvos "prezidentu",
patyrė ką sovietai su Lietuva
daro. Jis stiklus daužė iš įtū
žimo, bet nifeko daugiau pada
ryti negalėjo.
Panašią padėtį pajuto visų
kitų šalių komunistai kuomet
savo tėvynes išdavė Maskvai.
Kiek saugesnis yra Tito, to
liausia nuo Maskvos pasiekimo.
Tačiau, ar jam pavyks pa
sprukti gyvam nuo Kominfor
mo galvažudžių?
Ar jis susipras užbaigti sa
vo kvailystę ir pasidarys iavo
tautos išvaduotoju?
Tito kaltinamas pataikavimu
vakarų valstybėms, reiškia jis
nori palaikyti ryšius su vakarų
Europa.
Jo skandalas su Maskva yra
tik atspindis to kas dedasi ir
kitose šalyse už geležinės už
dangos.
Dėl išto skandalo be abejo
prisieis ir KominfoVmui kraus
tytis iš Jugoslavijos kur kitur.

Stalino klapčiukas, pačioje
CUVIENYTŲ VALSTIJŲ nepriklausomybei Liepos 4 Maskvoje išauklėtas Jugoslavi
^ sueina 172 metai. Liepos 4, 1776 metais, paskelbus jos išdavikas, kuris pasivadinęs
Nepriklausomybę, pradėta dideli karai už šios šalies lai Maršalo Tito vardu; pagrobė į
svę ir nepriklausomybę, ir tik Britus galutinai savo kruvinas rankas Jugosla
nugalėjus mūšyje prie Yorktown, Spalių 19 d., viją ir pavergė ją Maskvai, da
1781 metais — po virš dviejų metų karo — tų- bar pats gali .netekti galvos.
trylikos pirmutinių-originalių valstijų Įsteigta Jis nužudė Jugoslavijos ka
Respublika tegalėjo laisvai iškelti savo žvaigž riautoją Gen. Mihailovičių, pa
dėtą vėliavą ir pavadinti ją savo vėliava.
vadindamas j j išdaviku —• to
Dabar, minėdami šios valstybės 172 metų dėl kad jis tarnavo Jugoslavi
nepriklausomybės sukaktį, mes galime garsiai jai, ne Maskvai. Tito nusmerreikšti pasauliui ir pačiai šiai šaliai kad mes iš kė daugybę kitų patriotų Ju
jos daug tikimės, ir ji privalo savo pareigą at goslavų mirčiai ir kalėjimui.
likti sąžiningai. Kiekvienas žmogus, kiekviena Dabar, tas žmogžudis Tito pa
valstybė neša pasaulyje tam tikrą atsakomybę rodęs savo neištikimybę Mas
visai žmonijai. Pažinusios kas yra vergija ir kvai. Jis pamatęs kad Maskva
svetimų priespauda, iš mažų, skurdžių, svetimų Jugoslavijoje rūpinasi ne kuo
valsty kitu kaip Maskvos reikalais;
VV
jų prislėgtų kolonijų iškilusios Įį galingą valstyva kad jai nerupi Jugoslavijos liW
bę, Suvienytos Valstijos neprivalo nei vienai va\
landėlei užmiršti kitu žmonių vergijos, tautų kimas kitaip kaip tik kad ji
priespaudos — vnač
ypač dėl to kad pačios prisidėio
prisidėjo butu tik Maskvos pastumdėlė
1
prie tos priespaudos užmetimo daugeliui tautų, per savo ir Rusijos imperialistinių rei
vadų neatsargumą ir neapsižiūrėjimą. Pasiėmusios gin kalų gynėja.
ti teisę nuo agresijos, nuo barbariškų siaubimų, privalo Rusijos valdovai nenori jo
/ / /
savo žodi išpildyti. Išpildyti gali, nes turi visą tam pa kių kitokių ryšių su Jugoslavi
jėgumą, tik turi parodyti norą.
ja kaip tik palaikant savo šni
Šymet Balsuos apie
Prezidentas Truman šiomis dienomis pasirašė DP pus kurie sekioja ir persekioja
56 Milijonai
bilių, kuris .užtikrina
.
, v įleidimą
. . į- šią
. - laisvą šalį tik dadelės kiekvieną komunistą Jugoslavivisų tų nuskiįaustu žmonių, kuliuos sios salies vadai pa- jos vyriausybėje, kad niekas
vedė priespaudai. Su Liepos 1 diena tas DP bilius tam kitaip negalvotų ir nedirbtų
Šių metų prezidento rinkimai
pa įstatymas.
kaip tik ' Maskvos galvažudžių išrodo sukels didžiausio šalies
Amerika turi žinoti kad visi tie išvietintieji labiau interesams.
negu ko kito, trokšta grįžti į savo gimtasias šalis, jeigu Jugoslavų komunistų partija gyventojų susidomėjimo ir į
joms butų grąžinta laisvė, jeigu agresorius butų praša visa, su Tito ir kitais buvusiais balsavimus išjudins naujus mi
lintas. ^ Apie prašalinimą kalbame todėl kad jis buvo su- Maskvos bernais, dabar staiga lijonus piliečių.
Kaip dabar spėjama, balsa
žiniai įleistas į daugelį šalių ir jas pavergė. '
paskelbė pasmerkimą Rusijos vimuose dalyvaus bent 58 mi
Visi DP, nežiūrint viliojančių pasakų apie Ameriką,
dešimt kartų daugiau pasirinktų grįžti savo tėvynėn, ne interesams dirbanti Kominfor- lijonai piliečių ateinantį Lap
gu į Ameriką keliauti. Nes ten, jų tėvynėse, liko jiems mą. Kominformas yra komu kričio mėnesį.
viskas brangiausio, jų krauju iškovota laisvė, kurią jie nistų informacijos biuras, vie Visų susidomėjimas prezi
lygiai taip pat 'šventė ir prisiminė kaip Amerikiečiai pri toje Jcominterno. Kominformo dento rinkimais šymet išrodo
centras randasi Belgrade, Ju didesnis negu buvo sukeltas
simena savo Liepos 4-tą.
1944 metais,, kuomet Rooseyelt
Amerika prižadėjo visų nuskriaustų žmonių šalis at goslavijos sęstinėje.
Jugoslavai
komunistai,
kurie
uu^wiavai
statyti — ta savo žodį privalės išpildyti.
, kandidatavo - ketvirtam termiyra visai nuošaliai nuo Rusijos, nui.

Tada tik Liepos 4-ta bus tikrai verta savo reikšmės,
ir to kraujo kuris buvo už ją pralietas.

Už Dewey ir Warren
MORS kitaip negu nekuriu buvo spėjama, tapo nomi^ nuoti Republikonų partijos kandidatai į preziden
tus ir vice prezidentus, bet nominuoti visiškai patenki
nančiai didumai šios šalies gyventojų.
Jau per eilę metų Amerikos žmonės sakė, reikalin
ga permainų šalies valdžioje, bet tam tikros išlaukinės
kliūtys tą numatymą vis sutrukdė.
Dabar, Republikonų partijai nominavus į preziden
tus New Yorko Gubernatorių Thomas E. Dewey ir Kali
fornijos Gubernatorių Earl Warren į vice prezidentus,
aukštosios valdžios Washingtone pakeitimas Lapkričio
2 d. balsavimais pasidaro užtikrintas.
Niekad Republikonų partija tai]) sutartinai nedirbo
kaip jsį kartą, kada Philadelphijoje pereitą savaitę abu
kandidatu nominavo vienbalsiai. Tas partijos sandorumas atsilieps j visos šalies geros valios žmones ir šaly
je bus įvesta senai pavėluota permaina.
Demokratai, kurie savo ilgo valdymo eigoje, nuva
rė nuo koto ne tik šalies reikalus, bet ir visą pasaulį pa
statė ant bedugnės kranto, turi su gėda pasitraukti iš
vadovybės. Du prezidentai vadovavo — ir abu nuvedė
kenksmingais keliais, o tas jau nepateisinama.
Vienas galėjo padarvti ir klaidu, bet kitas turėjo
tas klaidas permatyti ir jas taisvti. Tačiau Truman, li
kęs prezidentu, be padėjimo į aukštasias vietas kelių sa
vo artimųjų, be pasakymo kelių kalbų tarptautiniais
klausimais, viską kitką darė brisdamas per klaidų balas.
Palikime praeitų vadų kenksmingus darbus, kurie
perdaug jau skaudus, pažiūrėkime į priešakį, ir pasvar
stykime apie naujus, businčius vadus.
Gubernatorių Dewey ir Warren laimėjimas rinkimų
yra užtikrintas, ir kiekvienas turės laikyti sau garbe už
juos balsuodamas. Bėda tam kuris dar praeityje graibstysis ir sužlugime jieškos kok'ios vilties kibirkštėlės ku
ri rodytų kad klaidomis paremti darbai gali privesti į ką
geresnio.
Kandidato Dewey kalba, nominaciją priimant, bu
vo nors trumpa, bet taip reikšminga, tokia stipri ir nuo
širdi kad ji giliai palietė kiekvieną kas jo kalbą girdėjo,
ir ta kalba nuaidėjo per visą laisvą pasaulį, kuris laukia
iš Amerikos vadovybės. Jo kalboje nebuvo džiaugsmas
jo laimėjimu, ar jo pagerbimu, bet prižadas pergalės vi
sai teisingai ir dorai žmonijai, kuomet jis paims prezi
dento — Amerikos vyriausybės vado — pareigas 1949
metų Sausio mėnesį.
pirmą kartą nuo 1860 metų įvyko toks svarbus Republi
konų susirinkimas. Nuo 1928 metų nebuvo tokių aiš
kių ženklų kad Republikonai laimės rinkimus.
Republikonų .partija priėmė tokią aiškią platformą
ir išrinko jai įvykdyti tokius plačiai permatančius vyrus,
kad tik pasaulinis kataklizmas galės tam kelią pastoti.
Republikonų kaip ir diduma Demokratų laikraščių

Amerikoje užgiria ir Republikonį kandidattis ir jų par
tijos platformą.
Visų tautų žmonės, gyvenantys Amerikoje, kurie
ypač jaučia širdgėlą dėl jų senų tėvynių atitekimo sve
timiems agresoriams, tik džiaugiasi tokiu Republikonų
partijos užsibrėžimu, ir linki kad ji laimėtų rinkimus.
Ik šiol Republikonų Kongresas, sudaręs didumą, ką
galėjo tą padarė gerovės pusėn, nežiūrint Prezidento
Trumano pakartotinų vetavimų. Jie pravedė taksų su
mažinimą, nors padidino šalies apsaugos ir apgynimo
reikalams pinigų sumas; jie pravedė rimtą įstatymą su
valdantį unijų vadus, ir štai dabar matome, vietoje di
delių streikų, unijų vadai su dirbtuvių savininkais susi
taria be tų didelių streikavimų ir darbininkui nuostolių.
Dabar yra tokie laikai kad žmogus kuris užims pre
zidento pareigas, turi didžiausią progą visos žmonijos
istorijoje padaryti gero — jeigu jis bus drąsys, ne bai
lys — ir žiūrės į priešakį plačiai atidaręs akis, gerai pa
simokinęs iš praeities klaidų, kitų ir savo.
Jam yra proga suvaldyti vienatinius pasaulyje be
tvarkę keliančius agresorius — sovietų banditus Mas
kvoje. ir komunistus pačioje Amerikoje.
• ^ Gubernatorius Dewey prieš komunistus ir pHeš so
vietus yra daug kartų' aiškiai ir atvirai pasisakęs.
ts-'

IMIGRANTO ELEGIJA
Bėga musų laivas į didžiulį uostą,
uostą iškaišytą milžinais namais —
ir surus lašelis rieda man per skruostą;
ko tu, vandenyne, ko tu dar taškais?
Švilpia musų laivas, sveikina krantinę;
ju6kias laivo žmonės —. keliui pabaiga;
o mintis kaip durklas, kaip šalna ledinė,
veria mano širdį sopuliu staiga.
Šioj šalyj beribėj, šiam žmonių smiltyne
ar nepasimesim, kaip maža smiltis;
ilgesys tėvynės ar apleis krutinę;
ar pradės dienužę mums aušra-viltis ?
Nebaisu nei vargti, ne baisu pelnyti
skurdų duonos kąsnį kruvinais nagais;
lyg rudens lapeliai, vėtrų išblaškyti
tapom agasferais, valkatom, vergais.
Bet baisu kai metai šiurkštus, begaliniai
prasiirs virš musų eisena rūsčia,
mano vaikas mielas, garbanos lininės,
tars man: Mano tėve, man tėvynė čiak
Kastytis Gliauda.
New York.
. _

SKAITYMAI
PRIEŠ AŠTUONIS METUS
Paskutinės "Lietuvos Aido" Dienos
Rašo 1>R. B. DIRMEIKIS,
(Buvęs Lietuvos Aido Vyriausias Redaktorius)

(Tęsinys iš pereito nr.)
Tik Vėlai vakare tesužinojau apie Preziden
to išvykimą iš Kauno. O kai sekmadienį 3 vai. po
pietų Merkys per radiją paskelbė, jog "vyriau
sybė atstatydino prezidentą", susisiekiau su Pa
žangos direktoriumi ir išsiaiškinome, kad Lietu
vos Aidas jau nuo ryt dienos turės naujus už
davinius: kad jis palengva turi atsipalaiduoti
nuo oficiozinių pareigų ir pasilikti tik tautinės
srovės reiškėju. Tačiau nusistatėme, kad tas po
sūkis neturi buti staigus: tuo tarpu, kol tebėra
A. Merkys, nenukrypti nuo jo vyriausybės po
litikos. Kad geriau išsiaiškintume padėtį, pasiryžome pasimatyti su Merkiu. Bet niekaip nepa
vyko mums jį telefonu pasiekti: skambinome į
visus galus — vienur ką tik išėjęs, kitur — dar
laukiamas. Po kelių valandų jieškojimo paga
liau davėme ramybę....

PASKUTINIAI RUPSEčIAI
Tuoj pat po Merkio pareiškimo apie Prezi
dento "atsistatydinimą", pasirodė ekstra laidos
ir XX Amžiaus ir Lietuvos žinių.. Jose su ne
įprastu partiniu iniršimu ir a.a. Dr. Skrupskelis
ir J. Kardelis puolė, vanojo ir karikatūrino Res
publikos Prezidentą A. Smetoną, skelbdami, kad
dabar Prezidentui-Vadui gėdingai pabėgus, už
sibaigė "priespaudos laikotarpis" ir prasidės
tikras demokratiškas Lietuvių Tautos ir liaudies
valdymasis su visomis laisvėmis, kurių 13 metų
kraštas ilgėjosi..
Gal dar perankstyvas laikas plačiau ir pagrindiniau kalbėti apie tų mano kolegų ekstra
laidas. Tegul tai pasiliks ateičiai. Pykau aš tada,
pykstu ir dabar dar. Menu gerai, Laisvės Alėjos
i'iduryje aną sekmadienį sutinku Dr. Skrupskelį,
besigerėjantj XX Amžiaus ekstra laidos pasise
kimu. Užkalbiname vienas antrą, ir tuoj pat pe
reiname pyie aktualijų.. Jis ironiškai man pa
stebi, kaip dabar reikės gyventi be vado. .
— Mielas Kolega, be pagrindo džiaugiesi da
bar drauge su Kardeliu. Pamatysime, kas pasku
tinis juoksis.. — ramiai, bet piktai atsakiau.
Dar po kelių aštresnių žodžių atsisveikino
me. Bet Liepos 9 dieną mes vėl susitikome su
Skrupskeliu. Susitikome traukinyje link Šiaulių.
Aš važiavau į Kražius, o Skrupskelis, rodos, kaŽ
kur už Kuršėnų. XX Amžius jau buvo perduotas
prof. Kolupailai, o pats Skrupskelis jau buvo mi
nimas Paleckinėj spaudoj, kaip "liaudies engė
jas". Atvirai pasakysiu, kad jaučiau malonumo
atsilyginti. Ir atsilyginau paklausdamas, ar jis
prisimena musų susitikimą Birželio mėn. 16 d.
Laisvės Alėjoj, šypsojausi, manydamas turįs
teisės juoktis paskutinis..
Vėliau Skrupskelis buvo nuteistas, rodos,
aštuoniems metams ir mirė lageryje. Kardelis
buvo laimingesnis: jam pavyko išlaikyti Vil
niaus konservatorijos direktoriaus titulą, bet,
tur but, daugiau neberašys tokių straipsnių, ko
kius rašė ir spausdino sovietų tankams riedant
per Kauną.
Birželio 16 dieną Lietuvos padėtis buvo ra
dikaliai pasikeitusi. Vyriausybė tebebuvo dar
"konstitucinė", bet atlikinėjo jau nebekonstitucinius aktus. Merkio raginimas visiems pasilikti
vietose ir toliau "sąžiningai eiti savo pareigas"
Veikė apgaulingai. Jei kitiems dienraščiams atsi
rado naujų ir plačių galimybių kalbėti ir rašyti
apie naujai prasidėjusią tikrą "demokratiją",
tai Lietuvos Aidui tokia privilegija buvo už
drausta ir morališkai ir politiškai. O vis dėlto
rašyt reikėjo.. Sekmadienio vakare mano pa
grindinis rūpestis buvo: kaip reikės Lietuvos
Aidui rytoj atsiliepti į Prezidento išvykimą, į
vyriausybės aktą nebelaikyti Prezidento PRE
ZIDENTU ir, apskritai, kaip reaguoti į pasikei
timus. Norėjau sugauti Merkį ir iš jo patirti
naujų sugestijų. Bet telefonu niekaip negalė
jau jo pasiekti. Tada susisiekiau su politinino
jkyriaus redaktoriumi Br. Raila ir prašiau, kad
jis parašytė rytdienai vedamąjį. Kokias tezes
reikėtų išryškinti — nurodyti jam negalėjau.
Bet sutarėme, kad reikia duoti suprasti skaity
tojui, jog įvyko .daug daugiau, negu režimo pa
keitimas.
^
%
Pirmadienį II ryto tiesiog nuėjau į techni
kinę redakciją. Taip jau redakcijoje buvome su
sitvarkę, kad niekados nepraleisdavau vedamojo,
iš anksto jo nepaskaitęs. O kadangi tą dieną ve
damasis turėjo buti ypatingas, tai tik dėl jo ir
vykau į spaustuvę. Radau jau pirmą puslapį at-

mątricuQt$ ir "aulauž/tą", Dieninę

tech

niškai tvarkė B. Raila. Sėdau tuoj pat skaityti.
Viskas buvo gerai Railos parašyta, tik vienas
skyrius man nepatiko. Tai buvo vieta, kur buvo
vertinamas Prezidento išvykimas. Ten Raila bu
vo parašęs perkarštai... Mat, Prezidento išvyki
mas iš Lietuvos buvo anuo metu visiems labai
nemaloni staigmena. Opozicinė spauda skubėjo
tą aplinkybę išnaudoti sroviniams tikslams, ir
savotiškais komentarais skatino visuomenę pik
tai ir net kerštingai nusistatyti Prezidento ad
resu. Atvirai tariant, retas kuris teišlaikė savo
jausmus. Ir mūsų redaktorius pasidavė tai vi
suotinai nuotaikai ir įrašė vedamajame stiprius
Prezidento išvykimą smerkiančius žodžius. Man
buvo baisiai nepatogu ir atžvilgiu musų redak
toriaus, kurio politinę nuovoką visados vertinau,
ir del to, kad puslapis jau buvo sutvarkytas. Mė
ginau švelniai aiškintis su redaktoriumi, pa
reikšdamas jam abejonių, ar toks griežtas pasi
sakymas prieš Prezidentą galėtų buti pateisina
mas. Bet vos tik ištariau pirmus abejojimus, re
daktorius taip agresingai atšovė kad aš nuste
bau, ir tuoj pat paėmęs plunksną, ėmiau brau
kyti vedamąjį. Pasidalinome su redaktoriumi ga
na aštriais žodžiais. Jis mane pakaltino istorijos
eigos nesupratimu ir "kvailu noru eiti prieš sro
vę". Aš savo ruožtu jį pakaltinau perstaiga ka
pituliacija ir perlengvu žvilgsniu. į musų morali
nes pareigas.
Pasikalbėjimas musų buvo labai karštas,
nes abiejų charakteriai beveik vienodi.... Ir
pasikalbėjimas - baigėsi tuo kad Raila pareiškė
jog jis tokiu atveju reikalauja išviso išbraukti
"jo vedamąjį", po to pasiėmė portfelį ir trenkęs
duris išėjo iš spaustuvės. Buvau ir aš įvykio
gerokai sunervintas. Bet reikėjo kad Aidas iš
eitų su vedamuoju ir gal net paskutiniu veda
muoju. Taigi, kad ir blogoje nuotaikoje, čia pat
redakcijoje ėmiau rašyti nauią vedamąjį. Dalį
minčių paėmiau iš Railos vedamojo, o dėl Prezi
dento išvykimo parašiau šitaip:
"Respublikos Prezidento A. Smetonos 'stai
gus išvykimas daugeliui yra sunkiai supranta
mas. Bet tą jo žygį tegalės įvertinti tik isto
rija".
(Bus daugiau)
TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS
LIETUVIAMS

MUSU KALENDORIUS 1948
KAINA SU PRISIUNTIMU TIK 50c.
(Galite siųsti pašto ženklais)
Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1948 Ka
lendorių. Jame yra labai daug įdomių skaity
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visas
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus. To
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar neturėjo
me. čia jums dviguba proga, nes pirkdami "Mu
sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius trem
tinius — visas pelnas eina tremtiniu naudai.
Už gautus pinigus siunčiame jiems maisto.

ŽMONIJOS ISTORIJA

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

288 DAINŲ KNYGELĖ

LEISKIT 1 TĖVYNE

(Kišeflinio didumu — 272 puslapi^f

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

S A P N I N I N K A S
Kaina su prisiuntimu $1.50
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius
Sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne.
Su užsakymu siųskit pinigus.

Reikalaukit Dirvoje
ior Ave. - Cleveland 3, Ohio
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Sovietų Sąjunga turės laisvą tyni mėnesiai praėjo kol jis bu
SOVIETU PROVOKACIJOS PRIEŠ
vo galutinai paruoštas. Ir tik
išėjimą j Viduržemio Jurą.
BALTUS ŠVEDIJOJE
Lapkričio 14 dieną Moloto Birželio 21 dieną tebuvo pasių
sta
iš
Berlyno
telegrama
Vo
vas iš Berlyno išvažiavo, pali
kęs įspūdį kad Sovietų Sąjun kietijos ambasadoriui SchulenNegalėdami prisivilioti Pa- kad greit pasaulis bus daug lai
ga turi savo slaptus planus. Ir burgui kad jis užsakytų pas
baltiečių
pabėgėlių iš Švedijos, mingesnis. Nubodus p. Tubin
«.7
tik. LaPk riči° 25 dieną galuti Molotovą pasimatymą tuoj pat,
sovietai griebėsi naudoti išban klausytis sovietų •''rojaus ange
v
nai paaiškėjo kokie yra arti pareikšdamas jog jis turi jam
dytus gangsteriškus metodus. lų" fantazijų, jis užklausė:
•
Gegužės pabaigoje, sovietų
— Tai jus pagaliau atvykote
miausi Sovietų politikos tiks perduoti ypatingai svarbų pra
pasiuntinybės
Stockholme tar mane kviesti namo.
nešimą.
Tai
buvo
pranešimas
lai. Tą dieną Molotovas pasi
B * So
nautojai, kurie Švedijoje visa Jis toliau tęsė, kad esą, so
kvietė Vokietijos ambasadorių jog nuo Birželio 22 dienos 3
dos naudojasi pilna veikimo vietuose labai ankšta su patal
Dr. J. Audrūnas
valandos
Vokietija
randasi
ka
Maskvoje Schulenburgą ir jam
laisve, pasigrobė du Estų ketu- pomis. Tada agentai užakcen
įteikė laišką, skirtą Ribbentro- ro stovyje su Sovietų Sąjunga.
riolikamečius berniukus Zembit tavo, kad nors ir sunku su pa
Mustel ir Reino Urm ir sovieti talpom, bet jie iškraustysią
pui. Jame tarp kita ko sako Nuo Gruodžio 18 (1940) iki
Birželio 22 (1941) Vokietijosniu laivu "Sestroretsk" išvežė gyventojus ir jam užleisią pui
ma:
Gyvenimas Kartojosi
į
Liepojų.
kias patalpas kur tik jis nori
Rusijos
santikiai
buvo
tokie
"Sovietų Sąjungos vyriausy
švedų kriminalinės policijos pasirinkti Taline, Tartu, Paerkad
Vokiečiai
ir
Rusai
vieni
bė sutinka priimti 'Keturių
tarnautojas Lennart Allander, nu, ar Rygoje..
kad Sovietų Sąjunga suprastų Pakto' projektą, kurio bendrus svečiavosi pas kitus, derėjosi,
Vertingas
kuris pastebėjo, kad sovietų
Kalbant apie bolševik i n ę
ribas iki kurių gali eiti Rusų bruožus ponas Ribbentrop iš vedė pasikalbėjimus ir šypso
pasiuntinybės tarnautojas vai "laisvę" ir žmogaus teises, mu
Prisiminimas
imperijos išsiplėtimas, nepa dėstė pasikalbėjime Lapkričio josi
kus pristato j laivą, pareikala zikas p. Tubin paklausęs:
.KNYGOJE kurią išleido ne kenkiant Vokiečių interesams. 13 dieną, bet su šitokiomis są
šiądien darosi panašiai: sė
vo atiduoti svetimšalių, pasus, — Tai aš galėsiu kur norė
bet bolševikinis agentas nesi damas važiuoti koncertuoti iš
sekai Amerikos State Depart- Šiaurės Amerika, anot Hitle lygomis :
dima prie bendro stalo, dalina
skaitė ir vaikus išgrobė.
bolševikinio "rojaus", ir į Pa
mentas, norėdamas supažindin rio, vedanti viešpatavimų po
masi
įvairiausiais
bendradar
"1. Vokiečių kariuomenė tuoj
Pagrobtieji
Estukai,
kol
jie
ryžių
ar į Stockholmą? Tada
ti pasaulį, kokie buvo Sovietų litiką. Ji padedanti Anglijai pat atitraukiama iš Suomijos, biavimo planais, priekaištauja
bus nukankinti, panaudojami agentai atšovė:
Sąjungos santikiai su Vokieti ne tam kad išgelbėtų ją iš ne kuri pagal 1939 m. susitarimą ma, tariamasi, ir vis šnekama
per Talino radiją bjaurių fan — O kam jums vykti į kapi
ja 1939-41 metų laikotarpyje, išvengiamos katastrofos, o tam priklauso Sovietų įtakos zonai; kad ir be karo gali gimti gera
tastinių gandų propagandai. talistinius kraštus. Juk jus ga
randame daug labai vertingos kad užvaldytų Britų imperiją.
Jiems
įsakyta per radiją me lite vykti koncertuoti į Totorių
pasaulinė
taika.
Iš
teisybės
gi
2. Kelių savaičių bėgyje
luoti ir dergti, kaip švedų ka ar Kalmukų respublikas..
medžiagos....
Prisidengdama pagalbos šūkiu, užtikrinamas Sovietų Sąjungos tas visas žaidimas daromas tik
pitalistai kankina ir "iščiulpia" Pagaliau Tubin pareikalavo,
Vienas tos knygos skyrius A m e r i k a n o r i n t i p a g r e i t i n t i saugumas Dardanelų sąsiaury tam kad abi šalys geriau pa
Pabaltiečius
pabėgėlius ir pan. kad jam sovietai išduotų dvie
yra paskirtas Molotovo apsi savo apsiginklavimą ir sutvir je, sudarant su Bulgarija sa ruoštų savus "Barbarossų" pla
Net
ir
hitlerininkai
su nepilna juose egzemplioriuose garantiGen. Lucius Clay, Amerikos mečiais tokių _torturų,
lankymui Berlyne 1940 metais tinti savo karinę galybę, už vitarpinės pagalbos sutartį su nus. '
berods, ją-liudijimą, kad jam grįžus
Lapkričio 11-13 dienomis. Tri imant naujas bazes. Kiek vė teise Sovietų Sąjungai turėti
Skirtumas tarp ano meto militaris viršininkas Vokietijo nedirbo. Tie Estukai dabar iš- bus suteiktos visos žmogiškos
jų dienų vaišėse Sovietų Sąjun liau, aišku, kilsiąs reikalas bur juros ir sausumos įgulas prie Vokieti j os-Sovietų Sąjungos ir je, kuriam dabar reikia ginti koneveikiami bolševikinei pro teisės ir laisvės. Vieną liudiji
Amerikos poziciją prieš sovie
gos užsienių reikalų komisaras, tis visoms valstybėms kurioms Dardanelų;
d a b a r t i n i ų A m e r i k o s - S o v i e t ų tus, kurie pasiryžę išstumti va pagandai, kaip kad buvo elgia mą jis pasiimsiąs su savim, o
masi su švedų sovietams iš kitą paliksiąs Stockholme kaipo
bolševikas iki kaulo smegenų, gręsia Anglų - Saksų pavergi
"3. Pietine dalis nuo Baku- santikių tėra tik tas kad tada karų sąjungininkus iš Berlyno. duotais 157 Pabaltiečiais ka garantiją pasauliui.
ilgai ir pakartotinai kalbėjosi mas.
riais. Po to, jie ''atlikus misi Tada agentai "atsikandę" ir
mo ir Batumo link Persų įlan niekas karo nelaukė, o šiądien
su Hitleriu ir Ribbentropu (Vo Hitleris manąs kad Anglų- kos laikoma Sovietų įtakos visas pasaulis gulasi ir keliasi
nuleidę nosis išdūlino, iki kito
ją", buvo iškarti.
su klausimu ar jau rytoj kauks
kietijos užsienių reikalų minis Saksų galybės pavojus bus gy centru;
Raudonieji gangsteriai iš karto, kol sugalvos kokią naują
grobę du Estų berniukus ir du provokaciją ar tiesiog senu
tru).
vai juntamas ne 1945 metais, "4. Japonija atsisako nuo karo sirenos. Mat, šiądieninė
suaugusius vyrus, norėjo dan bolševikiniu papratimu — pa
Visi tie pasikalbėjimai smul o 1970 ar 1980 metais. Kaip savo teisių liečiančių anglies ir taika pasidarė jau daug bloges
timis atsikąsti ir žymesnių Pa sigrobs.
kiai atpasakoti vieno aukšto bebūtų, Europos tautos turin aliejų šaltinius šiaurės Sakha- nė negu blogiausias karas. Bu
Dabar Pabaltiečiai, ypač gy
Prienų valsčiuje pas pil. An baltijo asmenybių. Tolimesne
na pasaulyje valandų kada
Vokietijos valdininko Schmidt, čios prisitaikinti prie naujos line."
auka buvo pasirinkę žymiausią veną arčiau Stockholmo, prade
žmonėms yra lengviau mirti taną Judilą, atėjo iš Prienų ka Estijos kompozitorių Eduard da naktimis nemiegoti ir vėl
užima 49 puslapius ir tarsi ko santvarkos ir turinčios veikti
Toks. Maskvos atsakymas
reivinių raudonarmietis ir pa Tubin, kuris ramiai tremties sapnuoti naktinį NKVD siau
kioje filmo j e perduoda didelį ir bendrai prieš Anglų-Saksų pra Berlynui leido lengvai supras negu gyventi.
prašė pavalgyti. "Draugas" su dienas leido Švedijoje, Ham- bą, bijodami, kad siautėją bol
sudėtingą Sovietų užsienių po žūtingą pavojų. Tuo tikslu jau
ti kam teks liūto dalis.
ševikiniai agentai kurią naktį
SOVIETAI nori ištraukti iš valgė pusę kilogramo šviežios marbyhoejden.
litikos paveikslą. Tų pasikal dabar Vokietija ruošianti pa-1
neįsibrautų išgrobti.
Birželio
pradžioje,"
vieną
vėlų
mėsos,
pusę
kilogramo
sviesto
Lietuvių, Estų, Latvių, Kazakbėjimų prisiminimas padeda grindus Europai ir Afrikai....
Fabrikuose dirbantieji Pa
mums lengviau suprasti sty sudarant tvirtą koaliciją tarp Slaptasis "Barbarossa" stano ir Daghestano žuvį, ir ir pusę sūrio, neskaitant jau vakarą, j tylutį, užkampyje baltiečiai pradedam jausti, kad
esantį
kompozitoriaus
kamba
dienų Sovietų planus.
keturių didžiųjų valstybių: Vo TRIMS savaitėms praėjus— už nepristatymą žuvies dide duonos. Kai jam buvo pastebė riuką, pasibeldė sovietų pa jau ir fabrikuose atsiranda vie
Molotovas atvažiavo į Ber kietijos, Sovietų Sąjungos, Ja Gruodžio 18 dieną — gimė Vo liais kiekiais skelbia papeiki ta, kad tiek daug iš karto val siuntinybės Stockholme agen nas kitas bolševikinio "rojaus"
V. Dainoras.
lyną po to kai Ribbentrop'as ponijos ir Italijos.
kietijos planas "Barbarossa". mus ir net baudžia. Viską so gyti nesveika, raudonarmietis tai ir inėję pradėjo Tubin'ą ra tarnas.
atsakė,
kad
Sovietų
Sąjungoje
ginti
grįžti
į
"laisvą"
Estiją,
vietai
suryja
ir
vis
neužtenka.
pasiuntė Stalinui laišką su pla
Jis gimė iš Molotovo apsilanky
NEUŽMIRŠKIT 3c
tokia jau "kultura": jei tik žadėdami jam 15,000 rublių
čiais paaiškinimais apie reika Kas Paims Liūto Dalį? mų ir pasikalbėjimų Berlyne.
mėnesinio
atlyginimo,
čia
įvy
Rašydami
Dirvos Redakcijai,
šiandien turi, tai valgyk dviem
lą suvienyti Sovietų-Vokietijos
To plano tikslas aptartas pir
Administracijai
ar Agentūrai
ko
gražus
pasikalbėjimas,
kaip
parom. Taip jis ir padaręs. rašo "Dagens Nyheter":
pastangas greičiau užbaigti ka PAGRINDINIS koalicijos rei mame sakinyje:
kokius
paklausimus,
visada įdė
Gautą karišką davinį pasidė- — Maskvos agentai, šnekin kit už 3c pašto ženklelį atsa
rą ir tvirčiau nustatyti įtakų kalas esąs aiškus:* suorganizuo "Vokiečių karo pajėgos turi
West <i3rd Street sias kitam kartui.
dami E. Tubin grižti, pareiškė, kymui. Tas būtina.
zonas. Stalinas, atsakydamas ti jėgas pasipriešinimui prieš buti paruoštos Sovietų Rusijai 304 CHIC'ACiO
21. ILL
Amerikos
pastangas
praturtėti
į tą laišką, Spalių 22, d. RibbenTel. FNGLKWOOD 50i8
sutriuškinti žaibišku veikimu
Europos sąskaiton. "Durys dėl
įtfopui rašė:
ir prieš užbaigiant karą su An
SEND PRIIMA
"Mano brangus pone Ribben- U. S. A. turi buti uždarytos ir glija".
Dykai parking
Mer pristatome
Europon,
ir
Afrikon
ir
Azijon",
MAISTO
I ŽSAKVtrop: Aš pilnai sutinku su Jū
Hitleris įsakė paruošimą bai Ml S I V ISSUA SN'TINH
VOKIETIJOS IK
sų mintimi kad naujas patobu toks buvo baigiamas Hitlerio gti 1941 metais Gegužės 15 d. A l STRI.IOS ZONAS A N G L I J Ą .
KANd Z'JA, ITALIJĄ. OLAN
linimas santikių tarp musų žodis.
ir po to aštuonių savaičių bė P
DIJA
Bl I (ilJA. ŠVEICARIJĄ,
Molotovas
pasisakė
sutinkąs
kraštų yra pilnai galimas, pasi
gyje laukti įsakymo pradėti L L N K I J A . Č E K O S L O V A K I J Ą ,
.11 ( i O S L A V I J Ą .
remiant musų savitarpinių in su Hitlerio pareikimais dėl An puolimą. Tuo tarpu Molotovas
glijos
ir
Amerikos.
Rusijos
Maisto s i u n t i n ė l i a i A P D R A U S T I
teresų aiškiai nustatytomis ri
laukė atsakymo iš Berlyno, ar d r a u d i m o firmose, p r i s t a t y m a s
dalyvavimas minėtoje koalici Vokietija sutinka priimti So G
ARANTUOJAMAS. . Nešuradus
bomis".
adresato—pinigai gražinami. Pa
Taigi, su įsitikinimu kad ei joje jam, Molotovui, atrodąs vietų Sąjungos sąlygas.
kely dingęs siuntinys pakeičiat
na reikalas apie viso pasaulio priimtinas. Sutikęs kad Sovie Nesulaukdamas žinios, Sau m a s k i l u .
Čia jųs rasit puikiausių ir nuostabiausių pavyzdžių kokie kada buvo
ar bent Europos pasidalinimą, tų Sąjungai reikia bendradar sio 17 dieną (1941 m.) vėl pa B•RISTATYMO LAIKAS: 8—21
sutverti! Visokiems tikslams! Telefonuokit ir jus atlankys be kaštų
Stalinas pasiuntė Berlynan sa biauti su Vokietija tikslu su sikvietė Schulenburgą ir jam DIENOS: I visus KRAŠTUS:
musų vidaus dekoratorius suteikimui patarim—dykai!
laikyti Amerikos kylantį pavo pareiškė nusistebėjimą kad iki G e r i a u s i e k s p o r t i n i a i prod.uktai.
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Per tris dienas Molotovas tu jų Europai, Afrikai ir Azijai, šiol Vokietijos vyriausybė nielių Europoje.
rėjo du pasikalbėjimus su Rib- Molotovas priminė Sovietų no to neatsakė į Sovietų vyriau
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kurs, kaip žinoma, anuo metu
stebėjo kad turimomis žinio
mii s i u n t i n ė l i ų
tipo numerius.
ir pats save laikė ir buvo ki se, o taip pat Balkanuose ir mis Vokiečiai gabena kariuo G
a l i m a u ž s a k y t i keli p a k i e t e l i a i
tų laikomas viską galinčiu ir Suomijoje. Šioje vietoje ir pa menę Rumunijon su tikslu už t a m p u r i a m g a v ė j u i .
aiškėjo kad Sovietų Sąjunga imti Graikiją ir Bulgariją.
viską permatančių žmogus.
'J s v . t a u k ų , k i a u l i n i u .
Molotovas kalbėjo nedaug, nori paimti liūto dalį, pasinau Kadangi Anglija neliksianti No. 1 ?. s v. b e k o n o
^
2 s\. s a l a m i d ė s n i s
bet užtai Hitleris plačiai ir iš dodama naujai susidariusia pa abejinga ir, aišku, mėgins pir \8-°
'
2 s v . k e n u o t o s jautienos
dėtimi.
kalbingai dėstė Sovietų Sąjun
1 s v . p i e n o miltelių.
mutinė užimti Graikiją ir Dar
gos atstovui visas karo gali Paskutiniame pasikalbėji m e danelus, tai Sovietų Sąjunga
2 sv.bekono
Z *v. k e n u o t o s jautienos
mybes ir visus geros ir tvirtos su Ribbentropu Molotovas pa atkreipianti Vokietijos dėmesį
No. 2
2 s v. pietų Afrik.- apeis.
sisakė
manąs
kad
Vokietijos
taikos planus. Pačioje pradžio
jog ji bus priversta v e i k t i . . . . $6 .00 , m a r m e l a d o
.
1 sv. cukraus
je Hitleris pareiškė Molotovui karas prieš Angliją jau yra lai tuo atveju, jei keno nors ka
I sv. kavos pupelių
mėtas.
Dėl
tolimesnio
bendra
kad "yra sunku, beveik neįma
riuomenė įžygiuos į Bulgariją.
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darbiavimo
jis,
Molotovas,
nenoma, tautų gyvenime išankKovo 1 d. (1941) Molotovas
2 s \ . kiaulinių t a u k ų
sto numatyti įvykių eigą ilges negalįs šią valandą užimti ga pastebėjo kad Vokietijos prie N o
2 ^v. b e k o n o
lutiną
poziciją,
nes
tuo
reikalu
niam laikotarpiui ir visi tautų
monės Balkanuose prieštarau . _ r
2 sv. cukraus
s v . a u k š ė . rieb. s ū r i o
susirėmimai labai dažnai parei nežinąs Stalino nuomonės. Vi ja Sovietų Sąjungos saugumo
1 sv. kavos pupelių.
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is "Dutch Boy" Blended Paint.
So "Dutch Boy" paint chemists
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nų". Bet Hitleris norįs* Vokie- didieji ateities klausimai rišasi
Visokių užmaskuotų • pasima S2'
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Why blended paint? Because differ*
> 9 SVARAI CUKRAUS
Uended each to do its own special job
tijos-Rusijos santikius įstatyti tampriai su dabartiniais reika tymų ir pasikalbėjimų šešėliuo
^ecially well.
ent types of service require different
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For lasting beauty and protection,
Store, waiting for you. Ask for "Dutch
ma išvengti rimtesnių nesusi- kijos ir Balkanų priskyrimu vo keliu
Viešieji Sovietų9oy" the blended paint.
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sipratimų. Tatai esą galima Sovietų įtakos zonai.
Vokiečių santikiai atrodė skai No. b 4,5 s v c u k r a u s
5 4 .00 4,5- s v . k a v o s p u p f l l i ų
padaryti, nes ir Vokietija ir Po Molotovo dviejų ilgų pa stus .... kaip saulė.
SPECIALIS PRANEŠIMAS
Sovietų Sąjunga turi tokius sikalbėjimų *su Hitleriu, Rib
Ir Birželio 22 dieijft 41941) N«». 7 20ti C h e s t e r f i e l d cigarečių
vadovaujančius asmenis kurie bentro *pasiulė sudaryti "Ketu pradėtas, vykdyti "Barbarossa" S 2
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Tik kę gautas Naujas LINOLEUM Siuntinys! •
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O kaip bus Šiądien?
Linoleum Patiesalai
$5.95 Ir DaagUu
rios kariauja ne iš meilės ka ponija ir Sovietų Sąjunga pa
EXIRA KILBALV <> S V . : ! !
MES netikime kad butų gali
DAUG KITOKIŲ DYDŽIŲ TURIM SULYG REIKALO
rui, o iš reikalo užtikrinti tai sižada gerbti sau nustatytas
Z sv. kenuoto sviesto
PELT BASE ir INLAID LINOLEUM ATKARPŲ ŠMOTAI
ką, reikalingą jų vidaus užda įtakų sritis, pasižada nedaly ma surasti bent vieną atsakin No. 10 2 s v . b e k o n o
2 s v . k i a u l i n i ų tyukų
viniams. Molotovas pasisakė vauti jokiose sąjungose, nu gą politikos žmogų kurs prilei .
Visai Prieinamomis Kainomis.
# °
1 >y. šokolado, b l o c k s
sutinkąs r su tokiomis Hftlerio kreiptose prieš vieną kurią iš stų kad šiądien yra protinga
1 sv.cukraus
Inlaid Linoleum dabar gaunami visose Spalvose!
šių keturių valstybių ir pasiža kalbėtis, aiškintis ir net ben
1 sv. kavos pupelių.
mintimis.
Ilguose pasikalbėjimuose «u da tiekti viena antrai visokios dradarbiauti su Sovietais netu o a n u r o d y t o s e k a i n o s e į s k a i t y 
Molotovu Hitleris plačiai nusa rūšies ūkinę pagalbą. Papildo rint naujai pritaikinto "Barba to.*. p* inti/ro, d r a u d i m o ir ki
kė Vokieti j os-Sovietų Sąjungos mieji du slapti protokolai tu rossa" plano. Vokietijos "Bar to*. i s ' i i d oi s i ii i.i-mes s u d r a u g i j o ūkinio bendradarbiavimo gali re jo konkrečiau nustatyti kiek barossa" planą težinojo tik keli m i k n t i i i u . i t | i ; i \ i c n i . u s a s
mybes. Karinės pagalbos Vo vienos tų keturių valstybių in artimiausi Hitlerio bendradar n u nii ; » de; didesnių užsak> m.i.
42 metai Biznyje
6G01
Phone HE. 6944
Nedelsti i m i šiandie•.! pasiųskite
kietija nereikalaujanti i§ So teresus. Viename iš slaptųjų biai: apie jį niekas nekalbėjo na vi. if'imuenp:. d r a u g a m s Mituvietų Sąjungos, bet ji norinti protokolų buvo .numatyta kad ir niekas nežinojo. Beveik sep -.ineliu: '
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Bolševikai Tik Viename
Valsčiuje Nužudė 79
Lietuvius

Juodsnukis, Andrius, Pagirėlių
k., tas pat.
Juodsnukis, Petrą®, tas pat.
Siauru sevičius, Pranas, Pagi
rėlių k., nuž. Šilavoto NKVD
Vasar. 1945.
Uleckas, Juozas, Degimų k.,
Huž. Šilavoto NKVD Lapkr.
11, 1945.
Petrauskas, Pijus, Užbalių k.,
nuž. Šilavoto NKVD, Lapkr.
19, 1945.
Nežinomas asmuo, Sarginės k.,
nuž. Marijampolės NKVD,
Geg. 5, 1945.
Nežinomas asmuo, tas pat.
Visos tos žinios yra tikros.
Jos patvirtintos Lietuvos Lais
vės Kovotojų Geležinio Vilko
Rinktinės Vado DAUMANTO
parašu ir antspaudu ir L. L. K.
(už) žvalgybos Skyriaus Virši
ninko MAŽYČIO parašų.

V

A -

REPUBLIKONAI NOMINAVO DEWEY
IR WARREN
Pabaiga nuo 1-mo pusl.1
prezidentu buvo renkami šiaip
sau paprasti politikieriukai, ku
rie didumoje netiko užimti pre
zidento pareigoms, prezidentui
mirus. Iš visų vice prezidentų
kurie buvo tinkami preziden
tauti ir pasidarė sau garsų
vardą, buvo tik vienas Teodo
ras Roosevelt.
Kiti vice prezidentai, kaip
buvo mums žinomas Coolidge
įr dabar Truman, pasirodė la
bai silpni kuomet atsidūrė pre
zidento vietoje.
Jeigu bus išrinktas, Guber
natorius Warren bus daugiau
negu tik Senato pirmininkas,
kurią pareigą vice prezidentai
gauna. Biznio korporacijos tu
ri vieną prezidentą ir daugybę
vice prezidentų, o Amerikos
vyriausybė, kaip iki šiol buvo,
vargsta tik su vienu preziden
tu; vice prezidentas neturi jo
kių pareigų prie administravi
mo. Kitus valdžios darbus at
lieka sekretorių kabinetas iš
virš dešimt asmenų.
šiais svarbiais laikais, sako
ma Republikonai pasistengs vi
ce prezidentą padaryti lygiu
kabineto nariu, kad Warren
turėtų kokios nors reikšmės,
kaip gabus žmogus ir geras
vadas.

Sunkiai ateina žinios per Bulota, Petras, Mielaišupio k.,
geležinę uždangą, per visas bol
nuž. Prienų NKVD, Spal. 22,
ševikų užtvaras atskyrusias 1945.
Lietuvą nuo pasaulio.. Yra ta Ališauskas, Jonas, Žemaitkie
čiau drąsuolių idealistų, kurie
mio k., nuž. Marijam. NKVD
aukodamiesi ir statydami pa- Bal. 24, 1945.
vojun savo gyvybę stengiasi Pūkas, Kazys, tas pat.
p a i n f o r m u o t i l a s v ą p a s a u l į Lietuvininkas, Serbentinės k.,
apie Lietuvoje vykstanti baisų
nuž. Marijam. NKVD Bal.
bolševikinį terorą, apie nekal 24, 1945.
tai žudomus ir kankinamus čerkevičius, Jonas, Sarginės
musų tautiečius.
k., nuž. Šilavoto NKVD, Bal.
Gavome kai kurių Lietuvos
9,1945.
vietovių bolševikų nužudytų Kazlauskas, Andrius, MaldabuLietuvių sąrašus, čia skelbia džio k., nuž. Šilavoto NKVD,
me ŠILAVOTO valsčiaus (Su Bal. 25, 1945.
valkijoje) bolševikų nužudytų Paplauskas, Kazys, Naujaso "Jusų Sveikata ir Namai
Lietuvių sąrašą. Jis apima tik: džio k., nuž. Šilavoto NKVD,
Kuriuose Jųs Gyvenate"
dalį visų to valsčiaus nužudy Bal. 25, 1945.
Šitokia tema bus duodama paskai
tųjų, kiek Lietuvos laisvės ko Juodsnukis, Juozas, Skuigės k., ta pirmutianiame Kaimynysčių Su
votojams pavyko suregistruoti.
nuž. Marijampolės NKVD, sirinkime, kuriuos rengia West Side
Čia surašyti tik nužudytieji,
Civic Council, ketvirtadienį, Liepos
Liep. 2, 1945.
neskaitant ištremtų į Sibirą ar Škėrys, Vacius, Pilžiškių k., 8, nuo 8:00 vai. vakare, Franklin
Circle BažnySk* gimnaziume, 16®S
uždarytų kalėjimuose. Gal ir
nuž. Šilavoto NKVD Rugp. Fulton Road.
savo giminių ar pažįstamų var 24, 1945.
Bus apkalbama sveikatos !r na
dus rasite šiame sąraše?
Kancierius, Kostas, tas pat.
mų sąlygos šioje susiglaudusioje kai
mynystėje. Ne tiktai žmonės kurie
BOLŠEVIKŲ NUŽUDYTŲ
Kaminskas, Jonas, tas pat.
Čia gyvena pripažysta tas prastas
SĄRAŠAS
Kancierius, Leonas, tas pat.
Mieldažys, Andrius, Zarstos k., Kavaliauskas, Senaučio k., nuž. sąlygas bet ir bažnyčios, mokyklos, DEWEY
ligonines, ir viešos organizacijos tą
nužudytas Igliškėlių NKVD,
Šilavoto NKVD, Lp. 4, 1945. faktą laiko svarstytinu ir taisytinu.
Gub. Dewey, nors valdo New
Sausio 17 d. 1945.
Bondinskas, Skersabalio k., už. To klausimo išsprendimui ir šaukia Yorko valstiją, yra gimęs Mi
Mieldažienė, Ona, Zarstos k. Šilavoto NKVD, 1945.
ma tokie kaimyniniai susirinkimai. chigan valstijoje, Owosso mie
tie patys budeliai.
Gergelis, Matas, Stuomenų k., Tai yra programa kurią vykdys stelyje, Kovo 24, 1902. Ten jo
Mieldažys, Jonas, tas pat.
nuž. Šilavoto NKVD, Bal. 12 Home Conservation Committee, ku tėvas buvo leidėjas ir redakto
rio pirmininku yra Michael F. Olle. rius savaitinio laikraščio; jis
Radzevičius, Jurgis, Ingavan 1945.
Užkviesta į šį susirinkimą asme buvo visada veiklus Republikogio k., nužudė Marijampolės Navikauskas, Klemensas, t. p. nys kurie gali svarstyti tuos klau nų partijoje. Tėvas mirė 1922
NKVD, Vasario 2 d., 1945 m. Navikauskas, Vincas, tas pat. s i m u s : C o m m i s s i o n e r o f P u b l i c metais, o motina dar yra gyva
Garbaravičius Klem., Pužiškių Kuklierius, Antanas, tas pat. Health, Commissioner of Division of ir gyvena Owosso.
Jaunas Dewey dirbdavo tė
km., nužud. Šilavoto NKVD, Grimalauskas, Vincas, tas pat. Buildings, Captain of Sanitation
Police, Mr. George Petry — Žiurkių
Birželio 8, 1945.
Kazakevičius, Andrius, tas pat. Kontrolės Programos, Dr. Chris vo pagelbininku, pardavinėjo
vasaros metu eida
Radzevičius, Vincas, Ingavan Kuritnys, Klemensas, tas pat. Photakis, Musių Kontrolės Progra laikraščius,
vo dirbti j ukes.
gio k., nužud. Prienų NKVD, Grimalauskas, Petras, tas pat. mos, Director John T. Howard, City
Thomas E. Dewey turėjo ge
Planning Commission.
Gegužės 15, 1945.
Rimkus, Juozas, tas pat.
rą baritono balsą ir dalyvau
šiupienius, Vincas, Janaukos k. Bundza, Vincas, Vilkabudes k.,
nuž. Šilavoto NKVD, Liepos
nuž. Šilavoto NKVD, Bal.,
13, 1946.
12, 1945.
Šiupienius, Antanas, tas pat.
Alabudra, tas pat.
Pažėra, Bronius, nužudė Šilavo Akelaitis, tas pat.
WW! w
to NKVD, Spalių 1, 1945:
Butkus, Jonas, Užbalių k., nuž.
Pauža, Stasys, Elzbiecinkos k.,
Šilavoto NKVD. Liep. 1945.
nuž. Šilavoto NKVD, Birže Petkevičius, Dumiškių k., nuž.
lio 13, 1946.
Šilavoto NKVD 1945.
Raguckas, Stasys, tas pat.
Kavaliauskas, Stasys, Senau
širvinskas, Pranas, tas pat.
čio k., nuž. Šilavoto NKVD,
Stravinskas, Antanas, tas pat.
Vasar. 17, 1945.
Slavickas Jonas, Rudiškių k., Urbanavičius, Vytautas, Du
nuž. Garliavos NKVD, Lie
miškių k., nuž. Šilavoto NK
pos 25, 1945.
VD, Vasar. 17, 1945.
Plioplys, Petras, Cikabudės k., Bubnys, Vincas, Skersabalio k.,
nuž. Šilavoto NKVD, Vasario
nuž. Šilavoto NKVD, Spalių
5, 1945. *
13, 1946.
Baliulis, Vincas, Janaukos k., Stravinskas, Juozas, Mieldažiš*
nuž. Šilavoto NKVD, Balan kių k., nuž. Šilavoto NKVD
džio 12, 1945,
Birž. 7, 1946.
Lapinskas, Jurgis, Jiestrakio Gylys, Juozas, Elzbiecinkos k.,
k., nuž. Marijampolės NKVD
nuž. Šilavoto NKVD, tą p. d
1946.
širvaitis, Pranas, Pakiauliškio
Ramanauskas, Kazys, žarstos
k., nuž. Šilavoto NKVD Geg.
k., nuž. Veiveerių NKVD, 4, 1946.
Rugpjučio 8, 1944.
Senavaitis, Pranas, tas pat.
Mieldažys, Albinas, Jiestrakio Senavaitis, Jonas, tas pat.
k., nuž. Šilavoto NKVD, Ba Senavaitis, Kazys, tas pat.
landžio 25, 1945.
Senavaitytė, Marija, Pakiauliš
Labutis, Klemensas, Mačiuliškio k., nuž. jungtinės NKVD
kių k., nuž. Šilavoto NKVD,
Bal. 13 1945,
Geg. 5, 1945.
Degutis, Albinas, Pašlavančio Linauskas, Juozas, Pakiauliš
k., nuž. Šilavoto NKVD, Bal. kio k., nuž. Šilavoto NKVD
Rugp. 3, 1945.
1945.
Bendoraitis,
Juozas, Degimų k.
Matusevičius, Matas, Mačiulišnuž.
Šilavoto
NKVD, Geg. 5
kių k., nuž. Šilavoto NKVD,
1945.
Bal. 1945.
Paulauskas, Antanas, Skuiges Bendoraitis, Antanas, tas pat.
k., nuž. Marijampolės NKVD Linauskas, Antanas, Pakiauliš
kio k., nuž. Šilavoto NKVD,
Liep. 2, 1945.
Liep. 9, 1945.
Juodsnukienė, Ona, tas pat.
Linauskas, Povilas, tas pat.
Juodsnukys, Pranas, tas pat.
Juodsnukytė, Petronė, tas pat. šiugždinis. Juozas, Šiaulių k.,
nuž. Šilavoto NKVD, Liep. 1
Povilaitis, Albinas, Klebiškio
k., nuž. Marijampolės NKVD 1945.
Pauža, Jurgis, tas pat.
Liep. 2, 1945.

davo dainavimuose ir bažnyti
niuose choruose. Per savo dai
navimą
susipažino su savo
žmona, taip pat dainininke, ir
ją vedė.
Pats susitaupęs $800 pinigų
Thomas įstojo į Michigan uni
versitetą. Paskiau nuvyko į
New Yorką, įstojo į Columbia
Universiteto Teisių mokyklą,
ir ją baigęs patapo advokatu.
Būdamas 29 metų amžiaus;
Dewey, gabus kalbėtojas ir su
manus prosekutorius, jau bu
vo paskirtas New Yorke prosekutoriaus padėjėju^ ir griež
tai ir drąsiai persekiodamas vi
sokius kriminalistus tuo pra
garsėjo.
Pats Prez. Roosevelt buvo jį
paskyręs federalio prokuroro
New Yorke vietai, iki vėliau į
tą vietą rado tinkamą Demo
kratą.
- Būdamas 35 metų, Dewey
tapo išrinktas New Yorko ap
skrities prokuroru. Po to kė
sinosi kandidatuoti į guberna
torius, bet nelaimėjo. Tik ki
tais rinkimais, būdamas 40 me
tų amžiaus, laimėjo New Yor
ko gubernatoriaus vietą.
1940 metais jis kandidatavo
į Republikonų partijos prezi
dentus, bet tada laimėjo nomi
naciją Willkie.
1944 metais Dewey jau bu
vo formaliai nominuotas Repu
blikonų partijos kandidatu į
prezidentus, bet kadangi karas
dar buvo nepasibaigęs, Roose
velt buvo išrinktas ketvirtam
terminui.
GUB. WARREN
Earl Warren taip pat pra
garsėjo kaip kriminalistų pro
sekutorius Kalifornijoje, Ala
meda apskrityje, 1926 metais
išrinktas į prosekutoriaus vie
tą. Nors 1938 metais Kalifor
nijoje veik visas valstijos vie
tas laimėjo Demokratai, vienas
tik- Warren pasekmingai laimė
jo valstijos generalinio proku
roro vietą, ir joje atsižymėjo
kovodamas prieš visokias gemblerystes, raketierius, ir lupi
kavimą.
Kalifornijos gubernatoria u s
rinkimuose už Warren balsavo

Delia E. Jakubs

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE

JUSŲ NAMAS NĖRA UŽBAIGTAS
neturint

Vyrams Aprangalai
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ
Už POPULIARES KAINAS

Vasariškų r ubų — marškinių — kelnių — diržų
Šiaudinių Skrybėlių — Maudymuisi Kelnaičių
Kaklaraiščių — Pažamas — Kojinių — Nosinių

THE KRAMER & REICH (0.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

TIE

MONCRIEF

GAS * OIL * COAL

ir Republikonai ir Demokratai.
Jis yra žinomas kaip libera
las, bet ne radikalas. Tarptau
tiniuose klausimuose jis pilnai
sutinka su Dewey.
Earl Warren yra ateivio sū
nūs, jo tėvai paeina iš Skandi
navijos. Jis gimė Los Ange
les mieste, Kovo 19, 1891, mo
kyklą lankė Bakersfield, Calif.,
kur jo tėvas dirbo geležinkelių
dirbtuvėje užvaizda. Earl War
ren teisių mokslą baigė Cali
fornia Universitete, tarnavo I
Pasauliniame Kare.
Warren kaip gubernatorius
algos gauna $25,000 metuose,
vice prezidento vietoje gą us
tik $20,000 metuose. Tačiau
vice, prezidentas gauna $5,000
automobiliui ir jo užlaikymui,
ir $32,385 metuose išlaikymui
savo sekretorių ir raštinės rei
kalams.
šiedu kandidatai, vienas nuo
Atlanto pakraščio, kitas nuo
Pacifiko, skaitoma stipriausia
prezidento rinkimuose populia
rumo ir balsų gavimu pora nuo
laikų Prezidento McKilney ir
jo vice prezidento Teodoro Roosevelto, kurie buvo išrinkti
1900 metais (Prez. McKinlev
buvo nužudytas po išrinkimo
antram terminui, ir jo vietoje
prezidentu tapo Teodoras Roo
sevelt. 1908 metų rinkimuose

nominacijas laimėjo William
Howard Taft, dabartinio' Sena
toriaus Taft'o tėvas. Sen. Ro
bert T'aft taipgi noi'čjo gauti
nominacijas šioje Republikonų
konvencijoje ir buvo antras
stipriausias kandidatas po De
wey. Dar reikia priminti kad
Teodoras Roosevelt, 1908 me
tais negavęs nominacijų į pre
zidentus Republikonų partijoje
įsteigė savo trečią, Progresyvę
partiją, tačiau tuomi Taftui
nepakenkė.)
SUSITARĖ
Po konvencijos, kelias die
nas atsikvėpę, Dewey ir War
ren suvažiavo Dewey's ukėje,
prie Pawling, N. Y. Jiedu ap
tarė savo vajaus reikalus bei
asmenis kuriuos maždaug nu
mato pakviesti į kabineto na
rius, kuomet laimės rinkimus.
Rinkimai bus Lapkričio 2 d.

NAUJA VILTIS ŠIR
DIES LIGA SER
GANTIEMS
Chicagoje pastaromis dieno
mis įvyko širdies ligų tyrinė
tojų kongresas, čia vienas gy
dytojas, Egiptietis Dr. Kenawy, paskelbė savo naują vais
tą, kuris sako parodo geras pa
sekmes širdies ligoms gydyti.
Jo tyrinėjimai parodė kad
žymų pagerėjimą padarė 140
ligonių iš 250 ir vidutiniai pa
gerėjo 85 ligoniai; tik 25 iš
tos grupės neparodė pagerėji
mo žymių.
Tas vaistas pavadintas khellin; jis imamas iš tam tikro
augalo vaisiaus kurie auga Vi
duriniuose Rytuose. Tas vai
sius vadinamas amni vinaga.
Khellin sako yra stiprus va
lytojas širdies kraujo gyslų.
Kraujo gyslų užkrekėjimas, su
tuo sumažėjimas kraujo tekė
jimo į širdies raumenis suda
ro nekurias priežastis širdies
ligų, gydytojai tikrina.
KAS platina Dirvą — tas
platina apšvietą.

NO BITTER
TERMS
ANYWHERE
LOANS TO
REPAIR; MAINTAIN}
MODERNIZE YOUR HOMg

OR BUSINESS PROPERTY
»OVNO^

Automatinis Gaso Pečius

Jųs busit išdidžiausia šeimininke Sent Gatveje kuomet
turėsit Automatišką Gaso Pečių pasigyrimui savo drau
gėms kaip moderniška jųs esate.
Jų "Ohs" ir "Ahs" sako, "Laiminga tu!" kuomet pa
rodysit į Automatišką Laikrodžio Kontrolę.
"Mano nauji tarnai", jųs sakysit. Is jųs pasakosit
kaip jie atsuka pečiaus gasą . . . išverda skanų mais
tą .. . tada užsuka gasą—kuomet JŲS ilsitės arba at
liekat apsipirkimą krautuvėse.
Jųs parody sit kaip rankos pasukimu užsidega viršu
tinės ugnys, pečius arba kepinto jai staiga . . . automa

ENdicott. 1763

tiškai. Jųs aiškinsit kaip automatiška karšeip kontrolė
pašalina spėjimą iš kepimo.
Ir jums nereikės net užsiminti, žinoma, kiek sutau
pysit kas mėnesį—kadangi kiekvienas žino kad Gasas
yra toli pigiausias kuras maisto gaminime.
Lai tas įvyksta jusų namuose tuojau! Pirmas žings
nis yra pamatyti tą naują Pilnai Automatinį, Laikro
džiu Kontroliuojamą Gaso Pečių, padirbtą sulyg "QP"
standarto.
Jusų pardavėjas turi juos dabar.

EAST OHIO OAS

COMPANY

Member Federal Deposit Insurance Corp.

JONAS G.

POLTĘE
Lietuvis

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

495 East 123rd St.
Telefonas: POtomac 6899
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D I R V A

MIRIMAI

Nauji Telefono Pionierių
Vadai

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės j
P. J. KERŠIS, del apkainavimo. ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS

609-12 Society for Savings Bid.
1
Telef.: MAin 1773.

SADĖCKAS Juozas, 78 metų,
mirė Geg. 20, Maspeth, N.Y.
VARNIENĖ Viktorija, mirė
Geg. 26, Philadelphia, Pa.
STANIONIS Danielius, 60 m.,
V. A. Di{|»
•I. H. Brackenridg*
mirė Birž. m., Port Carbon,
V. A. Diggs, inžinierius prie įren
Pa.
DALINSKIENĖ Agnieška^ mi gimų plėtimo prie The Ohio Bell
rė Birž. m., Hazleton, Pa. Telephone Company Clevelande, iš
rinktas prezidentu N. C. Kingsbury
BLADIKIENĖ Uršulė, pusam Chapter,
No. 2, Teelephone Pioneers
žė, mirė Birž. 9, Chicagoje. of America. J. H. Brackenridge,
(Tauragės ap. Kaltinėnų p.) generalinis komercinis viršininkas
iš Ohio Bell, išrinktas vice pirmi
Amerikoj išgyveno 35 m.
PEČEKIENĖ Adolfina, pusam ninku tos organizacijos Clevelando
žė, mirė Birž. 9, Chicagoje. skyriaus kuris apima pionierius te
lefono tarnautojus Cuyahoga ir
(Šiaulių ap. Skaisgirės par. Lake apskrityse ir dalies Geauga
Siuotiškės k.) Amerikoje iš apskrities.
gyveno 37 m.
Patekimui j pionierių grupės na
ŽANSITIS Petras, pusamžis, rius reikia buti ištarnavusiam 21 ar
mirė Birželio 10, Chicagoje. daugiau metų telefono darbų sri
(Tauragės ap. švėkšnos par. tyje. N. C. Kingsbury Shapter No.
2, kuris apima Ohio Bell teritoriją,
Pakalniškių k.)
turi netoli 4^)00 narių.
GAJAUSKAS Juozas, 67 me
tų, mirė Birž. 9, Chicagoje.
APIE SEKANČIUS DU
(Tauragės ap. Žvingių k.)
POP KONCERTUS
OŽIUNIENĖ Petronė, mirė 4
Šio
šeštadienio vakaro pop kon
Birželio, Baltimore, Md.
certas
(Liepos 3), kurį teikia Cleve
STECKIS Antanas, mirė Geg.
land Summer Orchestra, vadovystė
16, Manchester, N. H. (Po je Dr. Rudolph Ringwall, Public
ciūnėlių p. Sirutiškių k.) A- Auditorium, turės solistais pirmą
merikoj išgyveno 40 m.
dviejų piano porą, Morley ir GearJUŠKAUSKAS Juozas, mirė hart, kurie išpildys Mozarto piano
concerto in A major ir "RosenkavaBirž. mėn., Baltimore, Md.
lier" valcus.
JĄKUPČIONIENĖ Gert ruda, Kitą trečiadienį, Liepos 7, kon
mirė Geg. 27, Pittston, Pa. certo solistu bus dažnai dalyvavęs
NOVARAS Juozas, 47 m., mi Beryl Rubinstein, žymus pianistas
rė Birž. m., Mahanoy City, ir direktorius Cleveland Institute of
Music. Jis skambins Lillfl "Spa
Pa.
nish Rhapsody".
ŽYMANČIUS Jonas, mfrS Bir Abu vakaru orkestrą išpildys sa
želio 4, Chicago j. (Šilalės p.) vo žymius parinktus numerius.
MIKNIS Jonas, mirė Biri 5, OE
Chicago j. (Viekšnių par.)
GLOBIS Jonas, 54 m., mirė 7
Mes
Birž., Justice, 111. (Raseinių
ap. Vadžgirio p. Aukštašlynės k.) Amerikoje išgyveno
39 metus.
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Wilkelis Funeral Home

1

, —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

I

PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

|
|
|

1 6202 SUPERIOR AVE.
HEnderson 9292 |
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LASNIK CAFE
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga

6824 SUPERIOR AVE.

=

Smagi Lietuviška Užeiga

E

Į

UPTOWN GrRIliIi

Į

|

10626 St. Clair Avenue

|

L J. SAMAS - JEWELER

j

Persikėlė Į*naują didesnę ir gražesnę krautuvę

|

VtNAS — ALUf
DEGTIN®ŠILTI VALGIAI
1
Geras Patarnavimas
E
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
5
s A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40) =
riiiiiiiHiimimiiiiiiiiitiHiiiiiiimHiininHiumimniimiiinimmmHsminhmnHMt:

1
=

7007 Superior Ave.

g

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- £
rodelių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
S

g

Greta Ezella Theatre |

Pilnai Padengta Apdrauda.

UTah 1-4515

W. DEBESIS PAINTING CO.

Natrių Pagražinimai iš Vidau* ir « Lauko
Cleveland 3

7526 Star Avenue

P J KERSIS

, CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA
41 West 82nd Street
York 24, N. t.

SECURITY

IOAN

Aleknaite - Aleknavičiūtė, Stasė,
baigus Kaune Aukšt. Komercijos
mokyklą išvykusi į USA su tė
vu ir broliais apie 1927 m.
Ambrazas, Pranas, buvęs Vokieti
joje 1945 m., gyv. Chicagoje. Atkočaitis, Alfonsas,, ir jo sesuo,
Dubauskaitės - Atkočaitienės, ir
Broniaus, kilusios iš Vilkijos vai.,
Kauno ap.
Balke - Malckeit, Olga ir jos vyras
Prisidėjimui prie visuotinos Karolis, kilusi i? Kybartų, Vilka
kovos su infliacija, Cuyahoga viškio ap.
County Committee kuris dirba Banaitis, gyv. Waterbury, Conn.
U. S. Security Loan pravedime, Baranausku, Vaclovas, ii Vilkaviš
praneša kad jis pilniausia re kio ap.
mia ir užgiria United States Barkowski, Natalija ir ^Vlarija, pir
Treasury Departmento United moji ištekėjusi už Merkner, o
States Savings Bond programą Ona už Jurschat iš šikšnių, Tau
kurio svarbiausias tikslas yra ragės ap.
prisidėti prie infliacijos sulai Bartusevičius, Adolfas, i& Pašviti
kymo.
nio vai., Šiaulių ap.
The United States Savings Barzda, sunus Antano, gimęs ir g.
vajus Cuyahoga apskrityje ve Philadelphijoje, buvęs Lietuvoje.
damas nuo Birželio 15 iki 30. Bernotaitė, Julė, iš Kulių vai., Kre
Pirkite U. S. Security Bonds, tingos ap., gyv. Argentinoje.
tuo pačiu planu kaip pirkdavo- Blaževičius, Povilas, iš Daugailių
te karo metais. Jie neša gerą I par., Antalieptės vai., Zarasų ap.
pelną ir yra taip saugus kaip j Bojažinskienė, Zina, gyv. New Yorpatys dolariai.
į
ke.
—————
| Borkengahen - Pauliukaitytė, lt
| Tauragės, gyv. Middletown.
VETERANŲ skaičius šioje Brazaitis, Gustavas, iš Girkalnio vi.
šalyje viršijo 18,733,000, ir di- Raseinių ap.

m}
m 'fc

BUY BONDS TODAY!

deja po apie 51,000 kas mėnesį.! B™ziu5 Mfrija' B Balsupi,) kra"
, ....
. .v ,
,
i Marijampolės ap.
Dabar paleidžiami is tarnybos BuWys Martynas_ i4 Kaišiadorių v.,
kariai kiekvienas prisideda j Trakų ap.
veteranų eiles. Jų skaičius di- Butkaitė, Uršulė, iš Viekšnių vai.,
dės dar per porą metų. Veik Mažeikių ap., duktl Onos Butkiešešta dalį visų šalies gyvento-! n®s " Dagnės.
\ ,
. .
.
...
. Czarniecka - Pakirskiutė, Rozalija,
jų dabar turi patys piliečiai is Liubav0 vaI
~ ,

vienokiu ar kitokiu budu iŠUli-1 Dambravaitė, Salomėja, iš VajasišI kio par., Zarasų ap.

kyti kaip veteranus. ;

Duodam ir Ižkeičiam Ea^le Stamps

The May^Co's.
Basement
0-

Kitas Siuntinys!
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Skalbiamos PR1SCILLA

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

|

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti į:

JĮMEBKK^

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykas
, VAIČKUS Pranas, 63 m., mire
~ Birž. 16, Dayton, O. (Šiau
lių par., Pročiunų k.) čia iš
gyveno virš 40 metų. Liko
žmona, Marijona, trys duk
terys, ir sesuo A. Urbonienė.
KUN. VAIČIULIS Rober tas,
30 m., mirė Geg. 26, Chica
go j, kur buvo ir gimęs.
PETRAUSKAS Kasperas, 67
m., mirė Birž. 3, Chicagoje.
(Kauno ap. Rimšės p. Girvelių k.) Amerikoj išgyveno
37 metus.
MATIJOŠAITIS -Kazys, 70 m.,
mirė Birž. 2, Chicago j. (Ra
seinių ap. Skirsnemunės p.
Vensloviškių k.) Amerikoje
išgyveno 34 m.
KVEDAS Jonas, 81 m., mirė
Bal. 25, Spring Valley, 111.
(Marijampolės ap.)
PŪKELIS Juozas, 74 m., mire
Birželio 5, Townsend, Wis.
* (Tauragės ap. Žvingių par.
Labkaičių k.) Amerikoj iš
gyveno 48 m.
ČESNIENĖ Agota (Eglynaitė)
pusamžė, mirė Birž. 6, Druce Lake, 111. (Tauragės aps.
•Žvingių p. Gurainių p.) Amerikoj išgyveno 42 m.

PA JIEŠKOJIMAI

U. S. SECURITY
LOAN VTJUS

Langinės ir
Cottage Setai
r-r

niici

Geros
langinės
netikėtinai ienas
kainas! Taškuoto ir figuruoto marquisette
kurios pilnai apsiulėtos ir paruoštos gatavi
kabinimui. Jtjs norėsit keleto porų
Šią
žem# kainą.

(i j
**

ilipilT

A: Taškuotos Prtseilla Langinės—70 colių
pločio pora, 2% y»rdų ilgio. Ivorjr,
• spalvos.
Pora
198
V
B: Spafciiotų Figūrų Cottage Setai —
gražrų raudonų, mėlynų ar žalių figū
rų marquisette su raukšlėtais viršais,
gražiai pasiutais šoniniais pakabais.

Srfas

M9-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
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OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
js
S

J. j ^

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreipkitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvairiuose apdratulos-insuranęe reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
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PASTŲ Ii TELEFONU UŽSAKYMAI > IŠPILDOMI—JAUKTI CHerry 3000
-Basement Curtains
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Dargelis, Jurgis, ii takių km., Tau
ragės ap.
Dauguvietis, Krisius, sunus Andrie
jaus, iš Biržų miesto, taipgi jo
žmona Kotryna ir sunus Albertas.
Dambrauskas, Antanas, iš Telšių a.,
brolis Edvardo ir Konstantino, g.,
Chicagoje.
Dongveckaitės, Paulina, Pranciška
ir Stefanija ir broliai Kazimie
ras ir Povilas, vaikai Kazimiero
ir Kotrynos Dongveckų, #fs! gimę
Amerikoje.
Gataveckas, Jonas ir Juozas, ir Gataveckienė, Ieva, iš Vilkaviškio a.
Gedgaudas (Gedgaudai), iš Žemai
tijos, giminės Marijos Sausdravienės - Gedgaudaitės.
Giruckas, Napaleonas, iš Joniškio v.
Utenos ap.
Goziski, Krisis, ii Biržų ap., gyv.
Raymond.
Grajauskas, Juozas, iš Vilkaviškio.
Greis - Deglan, Augustė, iš Viduk
lės, gyv. New Yorke.
Gudauskas, Jonas, iš Rietavo *•!.»
Telšių ap.
Jablonskaitė - Paukivičienė, Petro
nėlė, našlė Alekso Paulavičiaus,
kilusi iš Kretingos a§w, gyv. Bos
tone ar Brightone,
Jablonskis (Jablonskis!), ii Žemai
tijos.
Jakaitis, Algirdas, Vytautas ir sese
rys Viktorija bei Vanda, vaikai
Antano Jakaičio.
Jančaitė, Anastazija ir Veronika,
dukterys Agotos Kalėdaitės, iš
Panemunės vai., Kauno ap.
Janulis,1* Jonas, iš Žagarės vai., Šiau
lių ap.
Januševičius, Feliksas ir Liudvikas,
sunųs Motiejaus, iš Šiaulių ap.
Jarušaitienė - Šiuipaitė, Ona/ UI
Viekšnių vai., Mažeikių ap.
Jarušaitis, Jonas, sunus Barboros
Janušaitįenęs, kilęs iš Viekšnių.
Jatkauskas, Silvestras, *yv. New
Yorke.
Jecikas, Antanas, iš Veliuonos vai.
Jokubauskas, Jonas, i& Varnių, gv.
Chicagoje.
;
Juchniewiczowa - Pakirskiutė, Jo
zefą, iš Liubavo vai.
Jukna, Jonas, iš Obelių vai., Rokiš
kio ap., prašo atsiliepti gimines
ir pažįstamus.
Juodaičiutė - White, Ona, iš Barz
dų v., Šakių ap., gyv. Brooklyne.
Juodaitis, Antanas, ir sesuo Žiuperka, Ona, našlė, gyv. New Yorke.
Juodis, Antanas, sunus Tado, iš
Šiaulių ap.
Juodvalkis, Antanas, ii Tiltiškin
Zarasų ap.
Juozunas, Juozas, Motiejus ir Pra
nas iš Sintautų vai.
Juralevičiutė - Palazija, sesuo To
mo. ištekėjus už Juliaus Palazija,
kilusio i& Merkinės vai., Alytaus
ap.
Jurgaitis, Mykolas, iš Rietavo m.,
Telšių ap.
Jurkschat - Barkowski, Marija, ir
sunus Ęmil, iš Šikšnių, Tauragės
ap.
Jurkšys, Jonas, iš Butkelių km.,
Tauragės vals., gyv. Chicagoje.
Jurkunaitė, Marytė, žinoma dar
kaip Schmidt, Virginija, duktė
Antano, iš Marijampolės, gyv.
Newarke.
Juzėnas, Jonas ir seserys Jurėnai
tės, Oaa ir Viktė, iš Biržų ap.
Kartavičius, pusbrolis Jono Ridiko,
kilusio iš Kaupiškių vai., Vilka
viškio ap.
Kazokaitis, Antanas ir Jonas.
Kazokaitytė - Miklovienė, AnėlŽ, if
taipgi Antanas Miklovas.
Klivičkas, ii Pa&alot# vaL, Panevė
žio ap.
Klovaitė, iš Mažeikių ap.
Krakauskąitė - Sarpaliene, Marija,
gyv. Detroit, Mich.;
Kriukelytė, Konstancija, iš Ragelių
parap., Rokiškio ap.
Kutka, Antanas, iš Gelgaudiškio fi»
Šakių ap .
Kuzma, Mataušas, Motiejus ir Salomonas, iš Šakių ap.
Lanis - Schwarz'aite, Elena, iš Lie
tuvos.
Lasevskas, Viktoras, iš Alytaus.
Liekis, Vincas, sunus Antano ^ii
Plungės vai., Telšių ap.
Lukauskaitė, Ona, iš Kulių vai.
Tauragės aps., ištekėjus už Si
dabro.
Lukošius, Juozas^ gimęs Chicagoje,
buvęs Lietuvos savanoris 1919 m.,
o 1925 m. grįžęs į USA, gyv. Chi
cagoje.
Malckeit - Balke, Olga ir jos vyras
Karolis, iš Kybartų, Vilkaviš
kio ap.
Masilionis, ii Pasvalio
Biržų
ap., Vilimavičių giminaitis.
Mažionis, Steponas, gyv. New Jer
sey valstijoje, turi dukterį Barbo
rą.
Meįl - Norvat, Anna, gyv. Brooklyn.
Merner - Barkowski, Natalija, iš
šikšnių, * Tauragės ap.
Mertynaitis, iš Tauragės vai., ir ap.
Mickiutė, Marija, Elžbieta, Magda
lena ir Veronika, iš Liudvinavo
vai., Marijampolės ap., kurių iš
tekėjusių pavardės nežinomos. ,
Milaševičienė - Sabaliauskaitė, Ju
zefą, dar žinoma pavarde Milaszewicz, gyv. Sao Paulo, Brazilijoje.
Miliauskas (Milauskas), Simas, iš
Vilkaviškio ap., ir vaikai Juozas
if Birutė, kurių motina Adėlė SakadauskaM#, - Miliausku jau
mirusi.
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Miklovas, Antanas, ir. taipgi An§K
Kazokaitytė - Miklovienė.
Mileika (Mileikos), kilę ii Žemaiti
jos.
Narvilas, Kazys, iš Kartinos va!.,
Kretingos ap., gyv. Argentinoje.
Natkevičius, Andrius, ir jo broliai
Kazys bei Lukoiius, JI LiudvinavoKalvarijos vai.
Pakirskiutės, Jub4 ir Rozalija, H
Liubavo vai.
Palazija, Julius, iš Merkinės vat.,
Alytaus ap., vedęs JuraleviČiutę.
Palazija, Petras, iš Nemunaičio vai.,
Alytaus ap.
Paliulienė, TeklS, ir duktė Viktori
ja, iš Kurtuvėnų.
Paulavičius (Paulavičįfti), ii Žemai
tijos.
Pauliukaitytė - Btrkenhagen, iš
Tauragės, gyv. Middletown.
Pilkionis, Zigmas, iš Nemunaičio vl.
Alytaus ap.
•
Pocius, Juozas, ». .ffeaao, iš Šiaulių
ap.
Račkauskas, Kazimieras, ii Lauku
vos vai., Tauragės ap.
Ramanauskaitės, Magdalena ir Prttdencija, iš Mažeikių, Chicagoje.
Razgaitis, Kostas, iš Mosėdžio vai.,
Kretingos ap.
Ridikas, Antanas, iš Kaupiškių vai.
Rimkus, Kazys, s. Vinco.
Rukštelė, Kazimieras, s. Mykolo, ii
Zarasų ap.
Rumbutis, Liudvikas, ir Rumlmtytė, Helm, li Kulių vai., Kretin
gos ap.
Rupkus, Edvardas, ii Pašvitinio vl.,
Šiaulių ap.
Sabaliauskas, Vincas, s. Petro, ii
Kapčiamiesčio vai., Seinų ap.
Sabas, Juozas ir Pranas, gyv. Wa
terbury, Conn.
Sajonas, Jurgis, PijM ir Magdale
na, iš Pilviškių, Vilkaviškio ap.
Sakalauskas, Juozas, s. Simano, gv.
Brooklyne.
Sakalauskas, Kazys ir Mykolas;
Kazys buvo išvykęs Brazilijon.
Sakalauskas, Vincas, s. Juozo ir
Marės šaukščiutės, kilęs iš Bart
ninkų vai., gyv. Pittston, Pa.
Sakavičius, turįs giminių Biržų ap.
Sarpaliene - Krakauskaitė, Marija,
gyv. Detroit, Mich.
Sausdravai, iš Žemaitijos.
Savickas, Jonas - Aleksas ,iš Tel
šių.
Savickas, Simanas, s. Antano, iš
Vilkaviškio vai., ir ap.
Schwarz'aite - Lanis, Elena.
Senkus, Jurgis ir Petras, iš Šelvių
km., Vilkaviškio ap., gyv. New
Yorke.
Schmidt, Virginia, prieS i§tekant
Marytė Jurkunaitė, d. Antano, iš
Marijampolės, gyv. Newark.
Šiuipaitė - Jarušaitienė, Ona, iš
Viekšnių vai., Mažeikių ap.
Šiurkaitė, iš Mažeikių ap.
Skiberaitė, iš Mažeikių ap.
Skliutas, Antanas, iš Varėnos vai.,
gyv. Chicagoje, buvo Vokietijoje
su Amerikos kariuomene.
Skyrius, Henrikas, iš Skaudvilės.
Snapkauskas, Albinas, iš Grąžiškių
vai., Vilkaviškio ap.
Sommerfelt, Gotlieb, iš Marijampo
lės, gyv. Milwaukee, Wise.
Svaravičius, giminės Marijos Ged
gaudaitės - Sausdravienės, iš> Že
maitijos.
Tarvydas, Justinas, ii Kulių vai.,
Kretingos ap.
Tatarunas, Antanas ir Stasys, ii
Kaišiadorių vai., Trakų ap.
Tenoski, Martynas, iš Saločių vtL,
Biržų ap., gyv. Raymond.
Teresevičius, Antanas, pusbrolis Jo
no Ridiko.
Vaitkevičius, Juoza^h, s. Adomo, iš
Kėdainių ap.
Vaivada, Kazys, ii Papilės vai.,
Šiaulių ap., iš Lietuvos išvykęs
1925-26 m.
Vaivada, Steponas, ii Vajasiškio
parap., Zarasų ap.
White - Juodaitytė, Ona, g. Brook
lyne.
Zabita, Alfonsas, iš Alytaus.
Zakažečkie'nė, Ona.
Zastarskis, Juozas, iš Joniškio vaL,
Šiaulių ap.
Žekevičius, brolis Anelės Daugirdie
nės, iš Ūdrijos vai., Alytaus ap.
Žilinskas, Juozas, gimęs Amerikoj.
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1948 UŽRAŠU KNY
GUTE UŽ 25c
Tremtinių knygų
leidykla
Vokietijoje "Aistra" atsiuntė
Dirvos knygynui gražių kiše
ninių 1948 metų kalendorių-užrašų knygučių (note book).
Jie rašo: "Kalendorių kainos
nenustatome, matysit patys.
Jeigu turėtumėt galimybes už
juos mums kuo nors atsilygin
ti, busime dėkingi. Musų no
ras yra parodyti užjurio bro
liams kad mes L' benamių sto
vyklose gyvendami nenuleidžiame rankų, bet dirbame kiek
sąlygos leidžia, Lietuvišką kulturos darbą...."
Dirvos knygynas prisius šią
knygutę už 25c, ir tie pinigai
bus pasiųsti tiems broliams
tremtiniams paremti. Siųskit
mums pašto ženklais.
DIRVA,
6820 Superior Ave.
*
Cleveland 3, Ohio
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS *
* DIRVA—6820 Superior Avenue.

PRAKALBOS ŠIĄ
DIEN, PENKTADIE
NIO VAKARE

ENdicott 4486—Atdara vakarais

Baigė High School eit
Pasižymėjimu

Festival of Freedom
Liepos 4 Stadiume
Clevelandas pasirengęs iškil
mingam minėjimui Liepos 4,
sekmadienį, su didelėmis cere
monijomis, didžiame Cleveland
Stadium, pradedant 8 vai. va
kare.
Tai bus l r -tas toks metinis
apvaikščiojimas, kur ben d r a i
apimama viso liesto iškilmin
gumas.
Prie kitų įdomybių dalyvaus
žymus filmų ir radio artistas
Bob Hope, kuris paeina iš Cle
velando.
Vienoje programos dalyje
bus prisaikdinimas naujų U.S.
piliečių, tada su įvairių tautų
naujais piliečiais dalyvaus ir
grupė Clevelando Lietuvių. To
se ceremonijose dalyvaus įvai
rių tautų grupės savo tautiš
kuose rubuose. Lietuviai čia
taipgi bus atstovaujami, daly
vaus grupė naujai iš Europos
atvykusių Lietuvaičių, spalvin
gais Lietuviškais tautiškais rū
bais.
Programa bus užbaigta po
sutemai, didingais fijerverkais.
Programos dalyviai ir jų šei
mų nariai gaus specialius bilie
tus į specialiai paskirtas vie
tas. Publikai inėjimas į stadiumą bus nemokamai.
šį Festival of Rreedom va
dovauja Cleveland Advertising
Club.
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CLEVELAND 3, OHIO

6820 SUPERIOR AVE.

A Statement on the
Displaced Persons Bill

PHONE: ENdicott. 4486

Rx for an Interesting Career

By RtV. Dr. Joseph B. Končius in UNRRA iwere influenced and
7 vai. vakaro, Tremtinių D-ja
consequently treated the B a 11 i e
rengia svarbu pranešimą.
D.Ps quite roughly, for they con
THE
D.
P.
Admission
Bill
re
Franešimas įvyks Lietuvių
cently enacted by Congress, has sidered the Soviets still "a faithful
salėje, Superior Ave. 683 \
evoked many opinions and inter ally."
Tremtinių
D-jos valdybos
During my trips through the D.
pretations.
nariai, pirm. Step. Nasvytis,
The American public in general P. camps in Germany, Austria and
Inž. Pr. Drąsutis ir Dr. A. Da
and many commentators of the ra į Italy the early part of 1946, I wit
rnusis aiškins apie visiems ru
dio and press have never made a nessed many injustices inflicted
pimus ir svarbius klausimus,
thorough study of D. P. problems. upon the displaced Baits by officials
būtent:
Many have forgotten that since of UNRRA. This propaganda has
(1) Kas yra affidavitas, kokių
V-D Day communistic propaganda now reached the United States and
įsipareigojimų jis uždeda.
has been spreading false accusa it was astonishing to hear Mr. Al
(2) Kokiu budu geriausia gali
tions and incriminations against len on his radio broadcast of June
KTU—MA-863
ma padėti tremtiniams, kokie
D.P.'s, especially the Baltic (Lith 13th stating that the Senate's D.
siuntiniai pigiausi ir geriausi.
uanian, Latvian and Estonian) D. P. bill was Hitler's bill. He con
These pharmacy technicians are working in the modem, well-equipped
demned the Baits as being collabo
J3) Kas tokie, tie tremtiniai,
Ps.
:•
laboratory of the 34th General Hospital in Korea. Young men who show both
ir kodėl j u nemėgsta bolševi
on aptitude and a desire for specialization in the field of pharmacy im
Most of the Baltic people fled rators and pro-nazis. Thli follows
receive training and experience which will help them prepare for such V
kai.
their native lands in 1944 during the communistic pattern because in
career or a similar one in the U. S. Army or the U. S. Air Force.
V
Lillian Kerais
(4) Ką žada naujai priimtas
the second Soviet invasion. They their dictionary, anyone who op
poses
the
Communists
was
a
col
DP bilius tremtiniams ir kokių
left behind them their relatives and
Peninsula, Ohio, Boston High
MNHIHNMMMINIMlINtMHNinNHIimMUtMMIHll
pareigų jis mums uždeda.
properties in order to save their laborator, fascist, against demo
baigę Lietuvaitė, p-lė Lillian
Dar bus paliesta visa eilė Kersis, Clevelande žinomp ad
lives. These people had undergone cracy, etc. They have called even
praktiškų reikalų, kiekvienas vokato P. J. Keršio duktė. Jie
Nori pagražinti savo
grim experiences under the Soviet our great leaders, General Marshall,
Mr. Byrnes, Mr. Dulles and others,
galės duoti klausimus.
terror
of
1940-1941
when
many
of
gyvena savo ukėje prie Penin
namus? šauk—
Neklausykite visokiu blogos sula. tarp Clevelando ir Akron.
their relatives and friends — even "war-mongers" because they were
valios žmonių skelbiamų gan
children and the aged — were kid opposed to communistic aggression.
Lillian Kersis, kaip viena iš
The D. P. Admission bill in un
du apie tremtinius ir apie affi- pačių gabiausių mokinių, gavo
napped by the Soviets from their
davitus. Ateikite ir išgirskite garbę sakyti paskutinę kalbą
homes, thrown into freight cars and necessarily attacked as being preju
teisybę.
Namu Dekoravimas
deported to remote parts of the dicial against Catholics and Jews.
savo mokyklos mokslo baigimo
Inėjimas visiems laisvas. ceremonijose. Jai taipgi teko
Soviet Union, mostly Siberia. The I am positive that the Senators who
musų specialybė.
Aukos nebus
number of deported Baits at that originated this bill had no inten
i n* r»renkamos.
r-i
i u atlikti ceremoniją apvainikavitime was about 150,000. The fate tion of discriminating against the
Kambarių Popieriavimaa
L.i.D. Llev. Valdyba. m o savo mokyklos Gegužės Kaof
these deportees or their desti interests of Catholic or Jewish DP's.
Namų Maliavoj imas
įralaitės, mokinių iškilmėje.
nation was never revealed, even to They prepared their bill in justice
TELEVISION
| Mokslo metu, Lillian Kersis
The Baits,
their closest relatives. It is only and fairness to all.
Ne visi dar matėt radio tele- buvo veikli visose savo mokyk16908 Endora Road
natural that those people whose Poles and Ukrainians east of the
vision, nors apia tai girdėjot., los organizacijose ir darbuose, PADĖKA
Telefonas:
DIRVAI
išsirašyti
nereikia
relatives had been deported or im Curzon line were the first victims
Tai yra radio aparatas kuria- ir redaktorė mokyklos metinės
KEnmore 8794.
Šiuomi reiškiame savo širdin prisoned, upon approach1 of the Rus of nazi and communistic aggres laukti pradžios mėty—pasiu
me kartu matoma ir girdima knygos Bohigan. Savo visoje gą padėką už išreiškimą mums
Cleveland, Ohio
Many of them have been DPs skit prenumeratą dabar ir
išpildomos radio programos.
j mokslo eigoje ji išlaikė 93.8 gilaus sąjausmo, mirus numy sians the second time, fled the sion.
Dirva jus tuoj lankys.
for
seven
years, and the majority
country.
Many
of
them
were
also
Television aparatą turi įren- atžymėjimus.
lėtam musų sunui ir broliui,
for over three years. It is only
gę savo užeigoje Lasnik Cafe,
Teko patirti kad ji rengiasi Juozui F. Oshotskui, visiems among the first who were kidnap natural and just that first consi
ped
by
the
Nazis
and
enslaved
in
• ANNOUNCING THE OPENING OF •
6824 Superior ave,
stoti i Columbia Universitetą musų giminėms, draugams, kai
deration should be given to those
New Yorke, tolesniam mokslui. mynams ir pažįstamiems. Dė forced labor camps.
Quite a few of the D.Ps were an people who have been homeless for
BAIMĖ DĖL AFFIDAVITU
kojame jiems už užuojautą, ti-communist writers, speakers, or the longest time. Their homelands
prielankumą, už apsilankymą ganizers and eventually it was im have been totally absorbed by So
Clevelande, kaip ir kitur, yra
šermenyse, dalyvavimą bažny possible for them to remain in the viet Russia and the iron curtain
Lietuvių kurie norėtu pagelbėti IŠVAŽIAVO MOKYTIS
HOME COOKING
savo giminėms ir draugams su
Richard Mulvinas, sunus N čioje pamaldose, ir palydėjimą Baltic States. • No one has the is clamped down more closely there
At Reasonable Prices
affidavitais, bet turi kokią tai ir K. Mulvinų, išvažiavo j Rock į kapines, į amžinasties namus. right to accuse these people, just than anywhere else. No one has
Dėkojame visiems už prisių because they fled their country to been allowed to visit these countries
keistą baimę kad jie gali pra- Island, 111., keletui mėnesių,
5909 Superior Avenue
rasti savo turtą, arba užsikraus ten baigti savo specialį meka- stas gėles, už užprašytas šv. save themselves from slavery or since the Soviet invasion.
sau kokią naštą giminėms at-|niko mokslą ir gauti diplomą. mišias.
In the D.P, bill there is no men
death.
Taipgi nuoširdžiai dėkojame Immediately after V-D Day the tion of Catholics, Jews or Protes
važiavus.
j
.
klebonui Kun. V. G. Vilkutai- Soviet agents started their propa tants, therefore, why should it bo
Seniau, kaip tik atvažiuoda-!
čiui, kunigams B. Ivanauskui ganda irt Germany, Austria and called an anti-Catholic or anti-Jew
vo j Ameriką, vieni kitus pa- i LANKĖSI CHICAGIEčIAI
tys' skubėdavo traukti, dar bu- j Birž. 26, grvždami iš Phila- ir K. Petreikiui už jų malonų Italy by'' accusing the D.Ps, parti ish bill? The Catholics should not
dami biedni. Dabar, gerai pra- į delphijos, atsilankė Dirvos re- patarnavimą, ir laidotuvių di cularly tKe Baits of being "colla complain against it because the Dr
sigyvenę, bijo ištiesti ranką sa- . dakcijoje Chicagiečiai D. Ku- rektorei Dellai Jakubs už jos borators, traitors, fascists, nazis Poles and Ukrainians whose number
vo broliams didžiausioje musųjraitis ir J. Padziunas. Jie da- visą pasitarnavimą, ir grabne- and enemies of the Allies." Such reaches about 300,000 are about 8j
tautos nelaimėje atsidūrusiems. 1 lyvavo Republikonų partijos šiams.
intensive propaganda did eventual percent Catholics, of the 60,000 Lith
Dabar laikai geri, atvažiavu- j konvencijoje. Ten dalyvavo ir
Mrs. Marė Oshotskas
ly have some effect on our mili uanians 90 percent Catholics, of
šieji tremtiniai jau antrą-trečią j kitas plačiai žinomas Chicagieir šeima.
tary men, especially many officials 110,000 Latvians 30 percent Catho
diena gauna sau darbus — ir į tis, Lietuvių Republikonų valics. There are few "Catholics among
visokia bijoma "našta" tiems jdas. Adv. Antanas A. Olis. Jis
the Estonians. From these figures
JIEŠKAU savo tSvo, Laury it is easy to see that the majority
kurie siuntė jiems affidavitus iš Philadelphijos nuvyko daly- A'Jiklt Bankinius Rei
For Reservations Phone MOntrose 784
no čiuželio, ir brolio Stepono, are Catholics and therefore you
pradingta.
• vauti tautininkų suvažiavimt
kilusių iš Telšių aps., Plungės could assume that the Protestants
kalus Penktadienį
Jeigu atsirastų tokių nenau-|N r "- Y'^ke.
Rapid Transit Service from Terminal
v., Gaižupių k. Paskutiniu lai should be the ones raising objec
dėlių kurie nenorėtų dirbti ir j Kuraitis ir Padziunas aplanku
gyveno
Clevelande.
žinan
norėtu priversti kitus jiems iš- S kė ir pp. Smetonus.
Clevelandiečiai kurte užmirš
tion to the adopted D.P. Bill as
to Randall Track Every 15 Minutes
laikymą duoti, pati valdžia t®- .»«••««.
apsirūpinti savo bankiniais rei čių apie jų likimą prašau para being discriminatory against them.
kius deportuotų.
<•*«
Floridos, lankėsi kalais penktadienį, Liepos 2, šyti.
As for the Jewish DPs, their
POST TIME 2:30 P. M.
Kostas čiuželis,
Kas dėl affidavitu:'
Clevelande Adomas ir Jieva turės laukti iki antradienio,
number is not known to me because
Augsburg-Hochfeld
1. Niekur niekam nereikia Norek-Noreikai savo biznio rei- Liepos 6.
they
are
in
separate
camps
together
Bauernfeindstr. 27-4
jiisn turto, pinigu ar namu, už-|^l a ^ s pa vieše jo pas savo
Clevelando bankai normaliai
with their brethern of Germany
Germany
USA. Zone and other countries. However, all I ^iiininiiiiiiriiiii::^i!:i;ūsi:.iKdtiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii',
statvti, ar padėti kokias sumas gimines ir draugus, apsilankė neatidaromi šeštadieniais, o ka
pinigų, viskas ko reikia tik pa -: pas gimines Detroite, ir išvažia- dangi Liepos 4 išpuola sekma
REIKALINGA
Jewish D.Ps from the Baltic coun- |
j
žvmėti kiek jūsų turtas vertas. v o i Floridą pasiimdami su sa- dienį, tai švenčiama bus ir pirPAJIEŠKAU Jurgį Ališaus tries and Eastern Poland will be !
1
2. Parašot ant affidavito sa- vim p. Pongonieną, Noreikienžs Tiadienį, Liepos 5.
ką, kilusį Greižiškių k., Gude eligible to come to the United States |
j
S I N G E R
vo uždarbį (pėdę), parodymui motiną.
Clevelando kaimyniniai ban lių par. Yra svarbus reikalas. on the same basis as the Catholic,
kad jus nesat bedarbis. •
Noreikai yra Dirvos prenume- kai bus atdaryti ir penktadienį Atsišaukti tuoj į:
Siuvamos Mašinos
Protestant, Orthodox or people with E
3. Pasakot ant affidavito ar ratoriai,
Juozas Blaškevičius,
out any religious affiliation. I am E
po pietų nuo 4:30 iki 6 vai.
Nežiūrint jų amžiaus ir stovio
esat Amerikos pilietis ar ne.
809 Hoover Av. Cleveland, O. sure that the D.P. Commission and
4. Net kelionei ar laivakor
the U.S. Consulates will be guided |
$20 ir aukščiau
RKO KEITH'S 105TH
tei pinigus dabar nereikia siu WALLACE ATMESTAS
by the noble American principles,
STREET
THEATRE
Agota
žemantauskienė
jieŠE
Bent
"kokių
R. B. drop-head Singer
Ohio valstijos sekretorius iš
sti, iki nepraneš kad jireų afexcluding no one because of their4 šiame teatre matysite sekan- ko savo brolio Vinco Luko ar
leido
nuosprendį
kad
Henry
fidavitą gavęs žmogus jau ga
religion, color or creed.
SAUKIT EX. 6900
Wallace kandidatūra į prezi ias filmas: Birž. 30 iki Liepos Lukoševičiaus, gyv. Clevelande Rev. Dr. J. B. Končius, President 1
tavas į Ameriką važiuoti.
J
—
"Silver
River".
ar
kur
kitur.
Ji
rašo
kad
sesuo
dentus
kaip
trečios
partijos
Ateikit į Dirvą padarymui
Liepos 4 iki 6 — "Berlin Ex- Marė mirė dar būnant Lietuvo United Lithuanian Belial Fund of
AMERICAN SEWING MACHINE CO.
affidavitu, kas greičiau gaus nario, nebus priimta Ohio val Dress".
America, Inc.
je.
Laišką
ir
adresą
gausite
stijoje.
Pripažinta
kad
šioje
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943
EAST 72nd STREET
CLEVELAND
tas pirmiau bus užregistruotas
105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.
Dirvoje, 6820 Superior ave.
Amerikos konsulate i eilę, ir valstijoje tos partijos vadai ir
IHiallMUIIIIflllllMHIOMMIOMIIIII iittasta
tam bus greitesnė proga atva organizatoriai yra didumoje IMTYNĖS MILK FUND UIIIIIHUIHIIUIIMIKIIMIHItMMIIII
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raudonukai
ir
jų
simpatizatožiuoti.
NAUDAI
riai. Komunistų partijai kaipo
į
ODOS
LIGOS
priešingai šios šalies tvarkai Frank Sexton, American Wrest
LRKSA DELEGATAI
! •SPECIALIZUOJAME gydyme acne ir veido dėmių bei visokių
j
Pereitos savaitės pabaigoje ir skelbiančiai valdžios išverti ling Association čampionas, sutiko [ rusių odos išbėrimų jaunų ir senų. Taipgi gydome užsisenėjusiaa j
dalyvauti
imtynėse
rengiamose
taip
mą
smurtu,
neleistina
statyti
į Bostoną išvažiavo vietos dele
j
vadinamam metiniame Plain Dealer : odos ligas ir niežėjimą.
gatai dalyvauti LRKSA seime. kandidato į prezidentus.
CAST IRON
Milk
Fund
Show,
kurios
atsibus
Važiavo nuo 8 kp. F. SaukiaviCentral
Armory,
Liepos
18.
Jo
opo
REIKIA KAMBARIŲ
čius ir P. Muliolis: nuo 142 kp.
T. česnienė ir L. Šukiene, taip ar apartmento, dirbančiai mo nentu pastatys vieną iš žymiau I
(Avejuw Skin Clinic)
:
gi Jurgis K. Venslovas, kuris teriai su motina. Abi Lietuvės. sių, kuris dabar dar nežinomas. UžBuclid Ave. EntraiMSt
m OLD ARCADE
yra centro valdybos narys, ir Kas turit ar žinot, praneškit kvietimai pasiųsta Longson, Wat
Atdara nuo 10 iki 12; 2 iki 7 P. M.
CHerry 2220
son, Mr. X, Bobby Brun ir keliems
telefonu:
HE
8459.
(26)
sportininkas Ed Sadeckaš.
kitiems.

BUM
SECURITY

K. ŠTAUPAS

ANNS LUNCH ROOM

RACING

RANDALL PARK
July thru August 21st

Į

1
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DR. M. L. NEARING, D.M.

Lietuviškos Vakaruškos
A. L. Citizens
Klube
Lietuvių salėje
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare
§uvis — Blvnai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra
džia nuo 8:00 vai.

I fe

PARSIDUODA FURNITURE
Lietuvė, parduoda bėdroom
setą, rankom mėgstą lovai už
tiesalą, pečių, ledams dėžę.
Kreiptis 1095 East 71 street.
PARSIDUODA NAMAS

1322 E. 114 St. arti Superior.
Geras 8 kambarių namas, ge
rame stovyje, didokas lotas.
Namą galima užimti tuojau.
Parduoda savininkai.
1322 B. 114 St. Phone CE 4024 dalyvaus kelios poros g«rų imtikų.

Pilnai {dedamas

•HaMHNtMIMIUIIHIMHHMINUMNMIMMIIIMHillMiaiHIinMIMItUMHHMIHMMHIIMHIHiauill*

šis yra antras metinis Milk Fund
Show, kurio pelnas skiriamas aprū i nMMMIHMUmllOl
pinimui pienu vasaros metu jaunamečių kurie laiką praleidžia miesto
žaislavietėse. Tam tikslui jusų pa
rama reikalinga.
šias imtynes Jack Ganson paau
Carburetor - Windshield
koja tam svarbiam tikslui.
Brakes - Wheel
Tikietus imtynėms galit išanksto
užsisakyti i& Richman Bros., 736
Euclid Avenue, ir Central Armory.
Ringside vietos po $3.60, rezervuo
tos, po $2.40, ir $1.20 bendra įžan
9321 Wade Park Aveį
ga. Pradžia bus nuo 8:30 vakare,

AUTOMOBILE SPECIALISTS

Į C
S

Wipers - Ignition - Speedometer

AA

Aligning and Balancing

HINKEL S SERVICE
GA 3931

Cleveland 6, Ohfe>

'jp-Vj
•.

Ineina Tiesioginė Gaso Linija; Kambario
Thermostat; Cemento Apačia; Sklepinis
Register.
Su Visais Taksais.
Vidutiniai dčl 5 f* 6 kambarių namo.
Kontraktai duodami tiktai tiems kurie
turi Gas Company .Priority.
AGA Approved

'*

D

FURNACE & BOILER CO.

BR. 1440

Harvard at Broadway

BR. 0430

Vakarais ir Sekm. Saukti Montrose 1110-W
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