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TREMTINIŲ GYVENo. 29
NJMO ŽINIOS
ATIDARYTA TREMTINIŲ
PARODA AMERIKAI
Jau kuris laikas tremtiniai
ruošia didžiulę meno parodą
Amerikos visuomenei, kurią
suorganizuoti pasiūlė dar pe
reitais metais Amerikos Lietu
viai. Paroda vyksta Hanau sto
vykloje. Joje dalyvauja 33 dai
lininkai apimdami visas meno
šakas ir išstatydami netoli 40G
meno kurinių, čia įrengtas ir
tautinės martirologijos skyrius
vaizduojąs Lietuvių aukas bol
ševikų ir nacių okupacijos lai
kais. Gilei dailininkų paskirtos
premijos.
šią parodą į Ameriką numa
toma perkelti dar šiais metais.
Ją remia ALT ir parodai ruošti
komiteto pirmininkas Ameri
koje dail. Petras Kiaulšnas.

DIRVA

LITHUANIAN WEEKLY
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CLEVELAND, OHIO JULY-LIEPOS 23, 1948

. S. A. Komunistu Vadu
Sugriuvo Prancūzi Suimtus Paleidžia po Dideliu Užstatu
jos Kabinetas
iki Teismo

Bulvių Augintojai Gatt*
na Gerą Paramą is
Valdžios
BULVIŲ ūkininkai šioje ŠAIj'je jau nustatė kad ankstyvų
jų bulvių perviršiaus bus 27
milijonai bušelių. Kad bulvės
nenupigtų, valdžia skubina pa
kloti milijonus dolarių must}
taksų pinigų farmeriams, pa
laikymui bulvių kainų aukštai.
Valdžia, kaip bulvių pirmėja,
mokės farmeriams už bulvių
perviršių po $1.90 už 100 sva
rų, kas ūkininkams be jokte,
vargo jau bus geras pelnas. ,
Kitas likusias bulves farmeriai parduos į miestus, žmonių,

Paryžius. — Liepos 19 d.
premjero Schumano minis-

New Yorke, Liepos 20, AMERIKA PILNA SO
slapta Federalė grand ju
VIETU ŠNIPU
ry išnešė apkaltinimus dvy
likai Amerikos komunistų,
kurie tuoj ir areštuojami, State Departmentas pra
kaip greitai jie pasisenka neša Kongresui kad į šią
surasti. ^ Septyni tos gru šalį įvažiuoja daug pavojin
pės suimti pačią pirmą die gų svetimų šalių šnipų, ku
rie atsiunčiami į Ameriką
ną.
neva
atstovais nuo sovietų
Šie komunistų areštai yra
užvaldytų
šalių į United
didžiausias iki šiol Ameri
Nations.
LIETUVIAI PADEDA
kos smūgis prieš organi
BERLYNIEČIAMS
Iš tų šalių tik sovietams
zuotus komunistu.s
Bolševikams paskelbus Ber
naudingus
agentus ir teiš- Šie*keturi pagrindinio lavinimo kariai Infanterijos divizijo
Jie visi įtart i ruošimu
lynui bado blokadą, eilė tremti
leidžia.
,
je laike manevrų parodoma patys gaminasi sau maistą at
sunaudojimui, už aukštas kai
perversmo ir pasikėsinimu
nių tuoj stojo Amerikiečams j
Kadangi
niekas
iki
šiolei virame ore. Tuomi jie patampa pilnai paruošti kariai. No nas.
prieš šios šalies valdžią.
įstoti į Infarnteriją jauni vaikinai arba buvę kariai
pagalbą, kad laiku butų pa
Kadangi ankstyvųjų bulvių
Suimtųjų tarpe yra pats neturi jokių . priemonių su- rintieji
veteranai dabar kviečiami. Buvę veteranai reikalingi pa
krautas maistas, skirtas Berly
žiurėti
kur
jie
buna
ir
ką
lią
vasarą bus gauta apie 93
vyriausias komunistų par
ruošimui naujai įstojancių į U. S. Armiją.
nui. Kai kuriuose pakrovimo
milijonai bušelių, o valdžios ap
Gen. De Gaulle
tijos vadas Foster, 67 me jie veikia, sako reikalinga
punktuose prie šio darbo dirba
turėti įstatymas tokių sve
skaičiavimu pirkėjams turės
trų kabinetas sugriuvo dėl tų amžiaus, kelis kartus bu timšalių sukontroliavimui.
ir Lietuviai.
užtekti 66 milijonų bušelių, tai
vęs
komunistų
kandidatu
į
to kad socialistų partija at
Šnipais yra ir tų šalių SPECIALIS PASITARIMAS BERLYNO farmeriai gavę iš valdžios at
prezidentus.
Kiti
įtarti
ir
sisakė remti valdžios pilną
SUSTOJO EMIGRACIJA J
spaudos ir radio atstovai.
lyginimą už tuos 27 milijonus
KLAUSIMU WASHINGTONE
pinigų skyrimą šalies ap suimti yra: ?
SUVIENYTAS VALSTIJAS
Jiems čia buti teisę užti
bušelių, neskubėdami ir aukš
John
Gate®,
Jacob
Stašiuo metu U.S.A. konsulatai saugos reikalams. Socialis- chel, Robert Thompson, Ir krina U. N. taisyklės, bet
Atsisako
Trauktis
iš
Berlyno.
Pasitarimams
tas kainas laikydami bulves
Vokietijoje visiškai sustabdė stai reikalavo nuo tos su ving Potash, Gilbert Green, jie išnaudoja savo buvimą
pristato į miestus, ir todėl vi
Atskrido ir Gen. Lucius Di Clay
DP emigraciją net ir kvotos ri mos numušti $40 milijonų, Carl Winters, Gus Hall, J. Amerikoje Šnipinėjimu so
si
gauname gerą progą pam*»
bose. Tie Lietuviai, kurie jau ir kai Schuman nesutiko, 3. Williamson, ir du negrai vietams.
įĮyti
fyulves kaip brangeftpbg.
buvo baigę tvarkyti savo do seimas nubalsavo . 297 bal Benjamin J. Davis Jr., ir
State Depatetmentas nori Santikiamš
Sovietais Berlyno geležinkelio bloka
kumentus ir buvo pereinamuo sais prieš 214 vyriausybei
taisyklių sulyg kurių galė dėl Berlyno kas valanda aš dą laužyti.
lenry
Winston.
MAISTAS IR TAKSAI
nepasitikėjimą.
se lageriuose, turėjo grįžti į
tų neišduoti bent numato trėjant, Prez. Truman Lie Sovietai patys sake iš ŽINOVAI apskaičiavo kad
Valdžia
susekė
nuostaPrancūzijos laisvės ka
savo stovyklas. Iki šiol dar ne
miems kenksmingiems sve
riautojas
Gen. de Gaulle, 3ius jų perversmui ruošia timšaliams ^ vizas įvažiuoti pos 19 sužaukė į Baltuosius maitins viso Berlyno' gy mes išmokame valdžiai — fepaskelbta kurių nors davinių
mus planus, kas privertė
Namus aukštus armijos ir ventojus, tegul tik vakarų deralei, valstijos, apskrities ir
ar taisyklių emigracijos į Ame kuris vadovauja savo pri
į šią šalį.
oliau
neatidėliojant
išduodiplomatijos
vadus aptari sąjungininkai nešdinasi iš miesto •—» taksų daugiau nefS
riką reikalu, priėmus DP bilių. tarėjų dideles minias, pa i varantus jų areštavimui.
Vokietijos sostinės.
maistitf.
mui
padėties.
reiškė jog atėjo laikas jam
Jie
kiekvienas
padėti
po
Londonas
ir
WashingtoJų apskaičiavimu, išlaikymas
Šiame
pasitarime
dalyva
ir jo šalininkams "paimti
NESIŲSKITE KAVOS
PABĖGĖLIUS IŠVEŠ vo tik ką iš Europos, nuo nas pakartotinai tikrina iš valdžios
$5,000
užstatu,
kurie
užstatarnautojų su jų bran
Vokiečių paštas įvedė muitus Prancūziją j savo rankas ir
us
galėjo
gauti,
iki
teismo
Berlyno
nesitrauksią.
giomis
algomis
sudaro didesnę
pat
pavojaus
pakraščių
su
IŠ BERLYNO
kai kurioms iš Amerikos pakie- vadovauti jai". De Gaulle
tada
nors
rudenį.
Amerika
pasiuntė
į
Eu
šaliai
infliaciją
negu maisto
grįžęs
U.
S.
Armijos
pa-senori naujų seimo rinkimų,
tuose ateinančioms prekėms.
Komunistai
dėl
šio
val
ropą
60
kariškų
bomberių
Pradedant
sekančia
sa
brangumas.
kretorius
Draper
Jr.,
ir
at
m
Didelis muitas uždėtas pupe kuriuose tikisi diduma gy džios žygio ėmė visomis
B-29
ir
75
j
e
t-jėga
varo
vaite,
kaip
praneša
Ameri
1929 metais, kada buvo pfr»
skrido
iš
Vokietijos
pats
ventojų
išrinks
jį
ir
jo
ša
lių kavai; tik du svarai nuo
gerklėmis spiegti. Bailes- kiečiai, iš Berlyno bus iš U. S. militaris gubernato mus lėktuvus. Šie lėktuvai ti didžiausia infliacija, šios ša
lininkus.
muito yra paliuosuojami.
Socialistas prezid e n t a s lieji eiliniai nariai ir vei vežta apie 5,000 ten gyve rius Vokietijoje Gen. Clay. daro manevrus virš Helgo- lies valdžios išlaikymas per
Siųsdami pakietus nedėkite
kėjai pradeda naikinti sa nančių tremtinių-pabėgėlių. Dalyvavo Armijos sekre lando salos, prie Vokietijos. metą atsiėjo po virš $10 bilijo
daugiau kaip du svarus kavos. Auriol nori išlaikyti vy
vo
narystės korteles, tačiau Jie bus apgyvendinti Ame torius Royall ir kiti.
Amerika atnaujina savo nų, ir tų pinigų du trečdaliai^
riausybę socialistų rankose.
valdžia
turi
pačių
komunis
karo
metu turėtas oro ba eidavo valstijų ir miestų aditl*
rikos
zonoje.
Jų
tarpe
yra
Pasitarimams WashingNUSISKUNDŽIA PAKIETŲ
tų partijos rekordus paro ir Lietuvių.
nistracijoms.
JAPONIJOJE, vienas an dančius kas yra Stalino at Amerikiečiai kas 24 va tone buvo pakviestas Guv. zes Anglijoje.
FIRMOMIS
šymet, sulyg tų apskaičiavo
Dewey
užsienių
reikalų
pa
Paskutiniu metu susidarė vi gliakasys, 21 metų vaiki
stovai
ir
draugai
Amerikolandos
į
Berlyną
lėktuvais
mų,
mums atsieina net $51 bi
tarėjas Dulles ir Britų am
sa eilė firmų, kurios persiunčia nas, savo darbo bomba no
DRAFTO
REGISTRACI
atgabena
po
apie
1,500
to
lijonas
išlaikymui feder a 1 ė s,
e.
basadorius.
Amerikos ar Kanados Lietuvių rėjo nužudyti Japonijos ko
JA
PRASIDĖS
RUGP.
30
Šioje
byloje
paaiški
kad
nų
reikmenų,
atlieka
apie
valstijų
ir miestų valdžių. Gi
Sąjunginingai ir tarp sa
užsakytus pakietus
tremti munistų partijos vadą To
valdžioje
nuo
pat
Roosevel270
kelionių,
Britų
lėktu
Federalė
valdžia iš tos sumos
vęs nuolat tariasi kas da Prez. Truman paskyrė
niams. Laikraščiuose jos skel kuda. Tokuda sužeistas, o
to laikų komunistai užėmė vai irgi atlieka po apie 200 ryti ir kaip sutramdyti so Maj. Gen. Hershey drafto gauna virš tris ketvirtdalius.
biasi tarpininkaujančios labai jaunuolis apgailauja kad
žymias vietas, išgavo įvai kelionų į Berlyną ir atgal vietų sauvaliavimą ir pasi viršininku.
'Tuo budu, valdžios kaštai pagreitai, per 8-21 dienas ir pan. nepavyko Tokudą nužudyti.
rias
Maskvai
ipkaliagas
per
24
valandas.
kilo
penkiariopai.
ryžimą vakariečius iš Ber Prezidento įsakymu, jau
Atsitikimas lygiai tokis
Tuo tarpu praktiškai yra visi
paslaptis.
'
,
Per
tą patį laikotarpį, mais
k
lyno išstumti, sulaužant vi nų vyrų draftavimas tai
škai kitaip. Tremtiniai jų pa kaip Italijoje, kur studen
to
ir
tabako
kaina padaugėjo
ITALIJA pasirašė Mar sas karo meto sutartis.
kos meto militarinei tarny
kietus gauna ne per 8 dienas, tas pasikėsino nušauti, bet
AMERIKA
padeda
Korė
trigubai
tiek
—
nuo $21 bilijo
Pirmi žingsniai šių pasi bai prasidės Rugp. 30. Tą
bet neretai jų negauna ir per tik sužeidė Italijos komu jai, laisvai pietiniai daliai, šalo plano sutartį su U. S.
no
iki
$64
bilijonų
metuose.
3-6 ir net daugiau mėnesių, o nistų vadą savaitė anks susiorganizuoti gerai išla Italijos seimas tą sutartį tarimų bus be abejo pasiun dieną bus pašaukti regis
Tačiau
šie
$64
bilijonai
dabar
timas iš Washingtono, Pa truotis vyrai gimę 1922 m.
užtvirtino.
kartais jie ir visiškai dingsta. čiau.
vintą armiją. Koks jos di Italijoje pereitą savaitę ryžiaus ir Londono stiprių DO Rugp. 30 d.
maitina apie 23 milijonus dau
Be to, šios firmos ima dvigubą
dumas, laikoma paslaptyje. buvo sustreikavę apie 850,- notų Kremliui, reikalaujant Registracija tęsisi iki 18 giau gyventojų negu 1929 me
mokestį: vieną jų sumoka Ka
Baltijos juroje, prie Gdy
000 plieno dirbtuvių darbi atšaukti Berlyno blokadą Rugsėjo, kasdien apimant tais mito už $21 bilijoną.
nados ar Amerikos Lietuviai nės, prigėrė 23 Lenkijos
BRITANIJA susitarė su ninku, komunistų sukurs iš prisilaikyti kitų susita vis metu vėliau gimusius Republikonų partija ir tę»
juos užsakydami, kitą gi gavė skautai laike vasarinio sto Amerika atsiskaityti už jų
iau rūpinasi sumažinimu federimų.
tyti prieš valdžią.
vaikinus.
jai Vokietijoje, šiuos pakietus
savitarpines II Pasaulino Italijos komunistai ir so Toliau, manoma bus da Šaukimas į tarnybą pra ralių taksų, nes jie toli išėjo
vyklavimo.
atsiimdami. Vokietijoje šis mo
Karo sąskaitas. Britanija cialistai sutarė išvien veik roma žygiai sulaikyti Rusi sidės apie Spalių 1 d.
iš proporcijos.
kestis, neskaitant Amerikoje
pasižadėjo mokėti Ameri ti prieš dabartinę vyriau jos laisvą laivų judėjimą
sumokėtų sumų, siekia 6-15
kai lend-lease skolų dalį. sybę, prieš premjero Alci- pasaulyje, uždarant Pana EKSTRA Kongreso po RŪPINASI DARBŲ
markių, tai yra tiek už kiek
de de Gasperi "klerikale mos ir Suezo kanalus tiems sėdis kurį Prez. Truman iš PERTVARKYMU
' maždaug rinkos kaina čia gali
JAPONIJOJE sustreikavo ką policijos režimą".
laivams plaukti. Turkija galvojo sušaukti pradedant Amerikos dirbtuvės pradėjo
ma pirkti tokį produktų kiekį.
50,000 valdiškų kolegijų ir
bus paprašyta uždaryti Ru Liepos 26, sudarys didelius rodyti daugiau susirūpinimo
Priede tenka dar paminėti,
universitetų mokytojų rei NUŽUDĖ TRIS. Mans sų laivams kelią per Dar priedinius kaštus — $222,- sutvarkyti darbus taip kad vi
kad Vokiečių firmos, kurios
kalaudami daugiau mokes- field, Ohio. — Liepos 20. danelus.
000, kaip žinantieji apskai si darbininkai galėtų turėti
A m e r i ko j e veikiančioms paties.
\
tapo nužudyti Ohio valsti Dar toliau, bus užkirsta čiuoja. (Apie tą Trumano darbus apskritą metą, išven
kietų siuntimo firmoms tarpi
jos nusikaltėlių pataisos už- Sovietų Rusijai visa preky užgaidą daugiau telpa ant giant sezoniniu* paleidimus ii
ninkauja pakietų persiuntimui,
PLIENO industrija ka- vaizda, jo • žmona _ ir jų_23 ba su vakarų pasauliu.
darbų.
p. 4.)
juos labai menkai įpakuoja. Pakėlė savo darbininkams al m. amžiaus duktė. Spėja Pagaliau, bus atsikreipta
•
kietai dažnai ateina suardyti,
gas, b£t kartu pabrangino ma kad tai darbas buvusių į United Nations imtis iš Ū. S. Agrikultūros De- ĄPIE pusė kiekvieno naujo
apvogti ar sušlapę. Tremtiniai
ir plieną—plieno kaina pa kalinių, paleistų pataisai. spręsti Berlyno krizę.
partmentas supirko iš ūki plieno tono dabar pagaminamo
norėtų sužinoti, kam tos fir
branginta
$9.34
tonui.
Visus šituos žygius prieš ninkų 12,475,784 bušelių šioje šalyje paeina iš seno me
mos tarnauja? Tik aišku, kad George Bidault, Prancūzijos
U. S. Armija užsakė 266 Graikijoje traukinio ne Kremliaus klastas Maskva kviečių, 478,500 buš. mie talo, iš sulaužytų automobilių,
ne tremtiniams ir net gerada užsienių reikalų ministras, li
žių, ir kitokių grudų per iš ūkių padargų, iš geležinke
riams Amerikos Lietuviams, o ko be vyriausybės, tuo laiku greitus lėktuvus kurie bus laimėje užmušta 17 žmonių be abejo atmes.
kai
jis
atlieka
svarbius
pa
Rusai pareiškė sulaikys savaitę Liepos 16. Tas^ da li!} atliekanų, iš sugriaunamų
firmų biznieriškiems reikalams sitarimus su Vakarų Sąjun naudojami lakūnų lavini kuomet komunistai bandi
ir Vokiečių transporto bendro- gininkais sąryšyje su Berly mams. Tie lėktuvai gali iš tai užpudlė traukinį netikė visas šviesas ir signalus jei roma palaikymui aukštes plieno pastatų, dirbtuvių ir not
juros.
bus daroma pasikėsinimas nių kainų grūdams.
kilti iki 31,000 pėdų i orą. tai.
vSms.
K. Pelekis. nu ir kitais reikalais,*" •
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Detroit, Mich., Naujienos

Prez. Truman ir Jo Rinkimų Partnerys
Senatorius Barkley

taikyti prie Amerikoniškų pa
DARIAUS IR GIRĖNO IR VĖL LIETUVAITĖ
LAIKRAŠČIAI BRANGS
Senatorius Alben W. Bark
pročių ir principų tas esti la
PIRMUOSE
PUSLAPIUOSE
PITTSBURGH
Pittsburghe atsibuvo Ameri 15 METŲ ŽUVIMO
ley^
Demokratas iš Kentucky;
biau gerbiamas ir mylimas, kas
Ne taip senai mes skaitėme neprisiderina tam sunkiau, ir Philadelphijos konvencijoje ta
kos dienraščių mechanikų or
PAMINĖJIMAS
gausias \ žinias apie Lietuvaitę kitiems su tokiu asmeniu ne po nominuotas Demokratų kan
ganizacijos konferencija, kurio
ATOSTOGAUJA NAMIE
Jievutę Paulekiutę-Rockefeller. patogu. Todėl mes kartais šir
Ar del to kad maistas ir ki je buvo pareiškta kad dabarti
Dabar, Des Moines Tribune dyje tirpstame simpatija ir didatu į vice prezidentus, šalia
nė
dienraščių
kaina
5c
neilgai
tos reikmenys pabrango, ar dėl
CHICAGO, 111. — Liepos 17, (Iowa valstijoje) laikraš t y j e meile, bet jos neparodome vie Trumano.
galės
tęseti,
kaina
bus
pakelta.
Sen. Barkley yr* jau 70 mė
musų lakūnų Dariaus ir Girė pirmuose puslapiuose pasirodė šai, ir atrodome šalti, neju
brangaus važinėjimo į tolimes
vienos
Lietuvaitės
tremtinės,
Jau
dabar
nekurie
dienraščiai
tų
amžiaus, o Truman apie 65
drus, bet.... atsargus.,
no žuvimo 15 metų sukakties
nes vietas, Allegheny apskri
Onutės
Gaižutytės
vardas,
apie
parduodami
po
7c.
Skaityto
metų
amžiaus, taigi abu jau
proga, Darius-Girenas Post 271 ją platus aprašymas ir didelis
ties diduma gyventojų vasaros
LANKĖSI
CLEVELANDE
jai
privalo
pasirengti
mokėti
atgyvenę
savo geriausius me
American Legion surengė tų jos atvaizdas, jai laimingai pa
atostogas leidžia apie savo na
po
10c
už
dienraštį,
buvo
pa
tus,
dabar
gyvena, kaip AmeRašytoja-poetė Alė Ruta Naliūdnų sukaktuvių paminėjimą siekus Dėdės Samo žemę.
mus ir aplinkiniuose miesto
kaitė
Arbačiauskienė
su
vyru,
reikšta
mintys
tame
suvažia
rikiečiai
sako,
"skolintu laiku".
sekmadienį, Liepos 18, prie Da Onutė Gaižutytė yra Lietu
parkuose, plaukymo bazeinuoInž.
Edmundu
Arbačiausku
ir
Kokie
iš
jų
bus
didelės valsty
vaitė
DP,
kuri
prieš
metus
lai
vime.
riaus ir* Girėno paminklo, Mar
se, ir šiaip rasdami kuo užsi
dukrele Vijole buvo nuvykę į bes vadai šiais kritiškais lai
ko
atvyko
į
Kanadą
darbams,
quette Parke, 2 vai. po pietų.
imti. Kiti pasinaudoja žuvavibuvo rastą tinkama, stipri Clevelandą aplankyti gimines kais kiekvienas rimtai protau
Šio posto nariai ir kelių ki nes
mu upės# ar nors pasiirstymu
ir artimus pažįstamus iš Lie
SUDEGĖ. Greensburg, Pa.—
dirbtuvės rankų darbui.
tuvos.
Arbačiauskai gryžo lai jantis Dirvos skaitytojas gali
valtelėse.
Netoli čia, Salemville kasyklų tų postų nariai svečiai ir jų
Kažin kaip jos vardas jau
mingai
ir kelione patenkinti. padaryti sau išvadas.
Iš vasarojimo rezortų prane kaimelyje, ištikus gyvenamo muzikos benai susirinko prie tada buvo patekęs į Chicago
M. Sims.
Sen. Barkley Senate yra De
šimai kad šymet jie turi ma namo gaisrui, sudegė motina ir 69-tos ir Western Avenue ir Daily Tribune, aprašyme apie
Prezidentas H. Truman
DP.
Juozas
Kripas,
pamatęs
mokratų
partijos, maž ūmos,
žiau lankytojų gali buti viena keturi jos -vaikai, tarp 23 ir 6 visa eisena numaršavo prie tų
kalbėtojas.
lakūnų paminklo, kur sekė įs- tą-aprašymą, perdavė jį man,
priežastis ta kad žmonės neno metų amžiaus.
ną, Liepos 17 d. sušaukė savo
o aš parašiau jai laišką, pa
pudinta programa.
Visi laikraščių rašytojai ir konvenciją Birmingham, Ala.,
ri leisti pinigų toliau atostogų
DETROITIEČIAMS,
sveikindama ją fr padėkojau
Posto komandierius J.. Kara jos darbdaviui, Ludger Dionne,
važiuoti, nes jos brangiai at
patys laikraščiai, net Demokra
TREMTINIU GLO tų spauda, tie dideli Amerikos kur jie nutarė statyti į prezi
PLIENO GAMYBA DIDELĖ laitis po trumpos kalbos pro- už atvežimą jos į Kanadą. To
sieina.
dentus savo kandidatą ir ati
dienraščiai kurie seniau rem traukti kiek galima daugiausia
Nežiūrint kliūčių dėl anglies gramo vedėju perstatė J. Ju kiu budu užsimezgė mano ko
BOTOJAMS
davo tiktai Demokratų parti balsų nuo Trumano.
darbininkų ir kitų streikų, dicką, surengimo komisijos pir respondencija su p-le Onute.
PLIENO DARBININKAMS
mininką. Vedėjas paminėjęs Tą Chicagos aprašymą pama
ją, pripažįsta Trumaną ir Bar
plieno
gamyba
pirmą
1948
me
Toks Demokratų partijos su
PAKELTA ALGOS •
tė ir William Penn Kolegijos,
tų pusmetį pasiekė 722,000 to šios dienos tikslą perstatė kelis Oskaloose, Iowa, autoritetai. Ir MAISTO SIUNTINIAI. KO kley silpnais ir menkavaliais skilimas reiškia jos bankrutą.
Plieno industrijai keliant sa
nų, arba apie 2 nuoš. daugiau kalbėtojus, k. t. Zientiak Pos štai Onutei, kaip dabar laikraš MITETAS TREMTINIAMS vyrais tokioms atsakomingoms
Demokratų partija, per 16
vo darbininkams algas, apie 44
ĮKURDINTI
negu buvo pagaminta per pir to komandierių, Draugo red. L. tis jos pasikalbėjimą talpina,
fietoms.
metų
New Deal valdymo nuve
tūkstančiai tos industrijos dar
šimutį, 15 Wardo Aldermaną išsipildė kaip sapnas: ji tapo
Menka yra ir Demokratų dė šią šalį į kairų radikalizmą,
mą pusmetį 1947 metais.
Lietuviai
tremtiniai
Europo
bininkų Pittsburgho srityje ga
Paruošimas plieno gabalų ir Adl. Ed. Vyzral, J. J. Kaza- pakviesta atvykti į tą kolegiją je reikalingi „dabar ypatingos partijos platforma. Kadangi pinigų neapsakomą mėtymą be
vo algų pakėlimo bendrai apie
mokslui tęsti, ir buvo suteikta
plieno liedinių per pirmą pus nauską, Adv. A. A. Olį ir kt. jai stipendija chemijos srityje. pagalbos.
Vokietijoje įvesta Demokratai savo konvenciją atsižvelgimo į taksų naštą, ir
$12 milijonų metuose.
Programos pabaigoje buvo P-lei Gaižutytei gerai seka nauja valiuta. Ta pinigų refor laikė po Rcpublikonų konvenci
metį šymet pasiekė jau 43,060,įtraukė šalį į didžiausią skolą
Pirmutinė algas pakelti suti
403 tonų. Tuo remiantis, gali perstatyta Kapt. S. Dariaus se si chemijos studijos ir ja taip ma labai palietė tremtinius, nes jos, jie iš Republikonų paėmė visoje istorijoje.
ko didelė U. S. Steel Corp., ku
ma spėti kad per visą metą bus suo. Po kalbų buvo atlikta mi- susidomėjo Amerikiečiai kad jie atsidūrė prieš visišką skur kaip ką naudingo, o viską kitą
Tas ir visi kiti Demokratų
riai dirba diduma tų darbinin
dą. Jie neįstengia nusipirkti
pagaminta apie 86,000,000 tonų litarinė apeiga; pirmiausia bu Des Moines Tribune korespon nei mažiausio kiekio maisto, ką Republikonai įvedė dabar nenuoseklumai yra ženklai perkų. Algų pakėlimo pridėta po
vo padėtas vainikas prie pa dentė Lillian McLaughlin pa nes jie yra visiškai be pinigų. tiniame Kongrese, arba ką nu
ilgo vienos partijos valdymo.
rašė net trijų kolumnų straip
13 centų valandai, vidutiniai. plieno.
minklo, aštuoni Legionieriai iš snį apie ją, kartu įdėdami ir Visa jų viltis gludi tik brolių mato daryti ateityje, Demokra
Labai naudinga bus šaliai
Kitos plieno kompanijos da
šovė į orą tris kartus, pagerbi didelį jos atvaizdą nuimtą jos Amerikiečių pagalboje. Be tos tai pasiryžę griauti, ardyti, ir
padaryti
pamainą.
rys tą patį.
mui žuvusių didvyrių, ir visų studijų laboratorijoje. Kores pagalbos juos laukia tikras ba naudodamiesi Republikonų nie
Republikonai
pasiryžę atida
Tuo pačiu laiku paskelbta LIETUVIAI I U.S.Ar
atsistojimu su malda pagerbta pondentės nusakymu, aišku, su das.
kinimu daryti savo pažadus vi ryti visas kanuoles prieš Tru
ir plieno kainų pabranginimas.
Greta
organizuotos
pagalbos
IR KANADA
Darius ir Girėnas ir prieš ke Onutės informacija, pasirodo Amerikiečiai visuomet duosniai suomefiei, kurių išpildyti nepa
maną ir jo valdžią. Iki nomi
lias dienas miręs I Pasaulinio kad Onutė buvo įstojus į Kau šelpė tremtinius ir pavieniais jėgs.
nacijų jie dar laukė, nežinoda
no
Universitetą,
bet
Rusai
ir
NORI BRANGINTI PIENĄ
Vieną Demokratų keisteny mi ar Truman bus nominuotai.
Liepos 18 d., laivu MARINE Karo vadas Gen. John J. Per paskiau Vokiečiai jai mokslą siuntinėliais. Ta pagalba da
Iš Harrisburgo praneša kad SHARK atvyko Antanina Asa- shing, kuris buvo Amerikos sutramdė, ji atsidūrė D. P. ei bar turi ypatingai pagyvėti. bę galima paimti iš jų pasmer
Kiti sako, Republikonai tik ir
valstijos Agrikultūros Depart- bergienė ir sunus Česlovas, Lie aukščiausio laipsnio generolas lėse Europoje. Dabar jai sva Detroitiečių patogumui žinoma kimo Taft-Hartley Darbo įsta meldėsi kad butų nominuotas
jonės, chemijos ' mokslo atsie- maisto siuntinių paruošimo fir tymo. Demokratų konvencija
mentas rengiasi duoti sutikimą tuviai iš Austrijos. Apsigyve iki savo mirties.
Trumanas, ne kuris kitas.
kimas,
pildosi čia, taip netike- ma SEND įkūrė savo skyrių
pabranginti pieną Pittsburgho no Long Island City, N.Y. Pasi Programa buvo įdomi, trumJaunas, 46 metų amžiaus Retai, William Penn Kolegijoje, Detroite ir pavedė tą Detroito veidmainingai nutarė siūlyti tą
ir kitoms Pennsylvanijos sri tiko BALF'o vardu Jonas ir P a
žmonių prisirinko daugy
U. S. A.
, skyrių tvarkyti T. Dambraus aktą atmesti sekančiame Kon publikonas Dewey ir nepersetims. Aukščiausias pakėlimas Ona Valaičiai.
bė, kurie laukė Legionierių _at
Mums tenka pasidžiaugti kad kui, 955 Wildwood Ave., tele grese, jeigu į Kongresą bus iš nas jo vice prezidentas WTargali buti iki 22 centų kvortai.
Tuo pačiu laivu atplaukę Ha- maršavimo prie paminklo. Pa- musų tautos mergaitės atvyku fonas TO 5-3726.
rinkta Demokratų dauguma, o ren tikrai įneš naujo kraujo ir
Todėl dabar siuntėjui atpuo į to akto vietą siūlo štai ką:
Gegužės ir Birželio mėnesių lifax'o uoste Kanadoje išsėdo į ra< ^° vadas buvo Larry u Jis sios į naują kraštą^ taip gra
gyvulio ne tik namie bet ir vi»
laikotarpyje pieno buvo dau šie Lietuviai, jauni ūkio, namq;* a proglamos, visi para o žiai sugeba, tvarkytis ir kelia la visas siuntinio supirkimo bei
"Pravesti
tokį
įstatymą
ku
satii© pasaulyje.
paruošimo darbas.
Pakanka
giau ir kaina buvo nupiginta 1 ruošos darbininkai, a m a t i n i n - ' daly viai susirinko Į Dariaus musų tautos garbę.
tik duoti žinia T. Dambrauskui kis reikalingas įvedimui teisin
centu kvortai. Bet Liepos 1 kai ir kitų profesijų specialis Girėno Posto patalpas, kur at
kad siuntinį išsiųstų ir išsirin gų taisyklių užtikrinimui lais
J. Jakubs. JI SMERKIA KOMUNIZMĄ kti siuntinio rūšį. Siuntinių vo ir veikmingo darbdavių su DĖL ORO PALIKO ČEIMĄ
kaina vėl leista pakelti.
sibuvo
vaišės.
tai:
Mineola, N. Y. — Čia galiaus
Savo pasikalbėjimuose su ta y r a
kurie kaštuoja unijomis susitarimo, nustaty
Dabar, Rugpjučio 3 d. Val Petras Kovelis, Steponas Par u §^
tapo
areštuotas Conrad Šimo
korespondente Onutė Gaižute- n u o 2 dolariu iki 8 dolariu.
stijos pieno kontrolės komisija
mui, visuomenės gerovei, ko nis, 43 m. amžiaus, apkaltintas
kalnis, Jurgis Puodžiunas, An-jGaj Į,ug Grąžinta* Mė- tė drąsiai pasireiškė pries ko
Ten sudėta visos tremtiniui
darys apklausymus dėl pieno tanas Kaveckas, Juozas Bumunistus ir sovietus. Ji, klau reikalingos gerybės. Siuntiniai kios teisės priklauso darbda palikimu savo žmonos ir ketu
pabranginimo ir tikima sutiks dreika, Silvestras Čepas, Anta
sos Racionavimas
siama apie Rusiją, pasakė:
siunčiami į visas Europos ša viams ir darbininkams; suma rių vaikų Kalifornijoje du me
leisti pakelti pieno kainą iki nas Diržys, Kazys Girnys, An
"Jusų Mr. Wallace sako jis lis, išskyrus tas kurios kanki žinti iki minimumo jų savitar
lankėsi 'Rusijoje. Jis matė tik namos už 'geležinės uždangos'. pinius nesusipratimus, ir pa tai atgal. Jis teisme aiškinosi
22 centų kvortai.
tanas Grigas, Marcelijus Meš
kad vienodas, nuobodus šiltas
Kai Kongresas susirinks, sa ta ką jis norėjo matyti. Aš
Birželio mėnesį pieno gauta kauskas, Vytautas Narušis,
BALF'o Detroito skyrius sa gelbėti unijoms palaikyti savo
Kalifornijos
oras privertė jį iš
visoje valstijoje -521 milijonas Juozas Pakalnis, Adolfas Pavi koma jo specialiame posėdyje nežinau ką jis norėjo matyti. vo pastarame posėdyje svarstė narius nuo komunistų įtakos .
Tačiau
aš
turiu
pasakyti
kad
ten grįžti į rytus.
svarų, apie 4 nuoš. mažiau ne lionis, Jurgis Suscevičius, Ig busią bandoma įnešti sumany pažinti kurią nors šalį turi nu atvykstančių į Detroitą trem
Taft-Hartley įstatyme kaip
žmonai matyt ten patiko gy
tinių
Lietuvių
apgyvendinimo
gu buvo gauta rekordinį Birže nas Tamošiūnas, Juozas Urbo mas vėl grąžinti mėsos raciona- vykti ten ne kaip svečias, bet
tik
šie
visi
dalykai
randasi.
venti.
Vyrui prisieis teisme
klausimą.
Buvo
išrinktas
or
lio mėnesį 1947 metais — tada nas, Juozas Vilkas, Jeronimas vimą.
kaip tarnas. Tada tik pama ganizacinis komitetas TremtįNesusipratimų
esti
su
kiek
atsakyti už šeimos apleidimą.
Kam racionavimas reikalin- tysi kaip ten ištikro yra."
pieno buvo 540 milijonai sva Vingilis, Magdalena Kasperaviniu įkurdinimo Komitetą suda vienu nauju įstatymu, taip ir
ga jeigu mėsos yra perdaug, Kaip atvirai ji pareiškė! Šis ryti.
:
rų.
A
čiutė, Veronika Knyvaitė, Zita
su Taft-Hartley įstatymu. Jų
CHICAGOJ jau septyni mė
pareiškimas atitiktų ir dauge
Organizacinis komitetas kreiŠymet melžiamų karvių tu Li'iiarta's"* Antanina" Morkūnai'-j ^ j o s k a i n a žmonėms nepa.siebuvo
ir
su
Wagnerio
Aktu,
ku
liui
kitu
Amerikonų.
nesiai
kaip streikuoja A. F. L.
nfasi i visa organizuotą Detroi
rima 949,000. vienu nuošimčiu tė, Marija Narušis, Ona Pe kiama.
P-lė Gaižutytė turės mėnesi to Lietuvišką visuomenę, kvie ris New Dealerių laikais šutei nariai laikraščių
spaustuvių
Pastaromis dienomis vii pa laiko atostogų. Ji yra našlai
mažiau negu turėta pernai.
trauskaitė, Elena Undraitis,
čia
Liepos
24
d.,
nuo
7
vai.
vaj kė unijų raketieriams visas tei- darbininkai ir streiko baigimas
tė, neturi Amerikoje nei gimi kare atsilankyti i šv. Antano j s, o atėmė teises darbininJadvyga
Aleksandraviči u t ė, plito žinios kad šeimininkės
.
tebėra taip pat tolimas kaip
nių, nei draugų nei pinigų. Ji narapijos mokyklos patalpas, | se ^
auKel v e Vlet
tie
10
ljoll
Ema Bajoraitė, Marija Dubi -;f
-J
<i -? S
«r norėtų atvykti į Detroitą pas l r i l M l l n i - i * t t n i l r n 1 i < n * 4k
u n i j u na riams, ir darb- iki
ARKLYS SUGRIOVĖ
šiolei buvo. Penki didieji
'
*
sumaz.no mėsos pirki- Lietuvius atostogas^ praleisti, kur bus tuo reikalu pasitari I daviams.
KASYKLĄ
ninkaitė, ' Aleksandras Paleckis.
dienraščiai
kuriuos streikas pa
Didesnis tremtinių transpor mą, kovojant pries aukstas mė bet neturi kelionei lėšų. Aš su mas.
liečia,
išeina
paruošiami tam
Prie Whitsett, Pa., angliakaPietinių
valstijų
Demokratai,
Kviečiama
atvykti
visu
Detsos kainas.
tinku -p-lę- • Gaižutytę
pakviesti
r
sykloje arklys išvertė kasyk tas pasieks New Yorką kitą
•
4°it° Lietuviškų organizacijų pasipiktinę Trumano ir jo ša tikru budu. Unijos vadai irgi
f io„
pas save, jeigu a s >
valdybos (bent po du asmeniu), lininkų Demokratų užsimojimu užsikirtę laikosi, nors iš laikra
los lubas laikančius stulpus, pirmadienį, Liepos 26 d.
giau Detroitiec
Detroitiečiųu kurie pr
KERŠTINGAS
VYRAS
oriau
l
Lietuviškų
parapijų klebonai,
lubos užgriuvo ir užmušė vie
tų prie jos kelionės apmokėji visuomenės veikėjai ir visi ku suteikti negrams visas lygias ščių leidėjų pusės buvo daro
San
Francisco
mieste,
prie
ną darbininką, Clarence John
ma pasiūlymų susitarti naujų
rie sutiktu bent kuo prisidėti teises su baltaisiais, privilioji
Pacifiko pajūrio, policija sura- mo čia ir atgal.
son, 62 m. amžiaus., 13 vaikų NUŽUDĖ MERGAITĘ
algų
klausimu.
mui
negrus
balsuoti
už
Trųmaprie šio klausimo svarstymo.
Cincinnati, O. — Liepos 16,|do ir suėmė Eugene Gambettėvą, kurių jauniausias tik tri
Pagal
naujai
priimtą
tremti
BUVO IŠVYKĘ f TORONTO
jų mėnesių. Arklis nebuvo nei 8 metų mergaitė, eidama per!ta, kuris buvo besvajojąs nusinių įleidimo bilių numatoma
aukštą tiltą, sustojo užsirišti! žudyti. Jis sėdėjo savo auto- Pereitos savaitės gale maža kad ir Detroitas sulauks nema
sužeistas.
sau batuko šniūrelį, o už kelių mobilyje, su karišku revolve Detroitiečių ekskursija: Dr. E. žai naujų imigrantų Lietuvių.
Gurskaitė, Stephania Douvan,
sekundų ji jau buvo pagrobta riu greta jo ant sėdynės.
Tomas Dambrauskas su sunum Musų pareiga pasirūpinti nau
milžino vyro, kuris ją iškėlęs
Policija paklausė kur randa Vincu, ir Povilas čečkauskas, jai atvykstančiais, rasti jiems
į orą numetė nuo to tilto, 125 si jo buvus žmona. Jis atšaki, automobiliu buvo nuvykę į To darbą, pastogę, ir suteikti, rei
NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
Skaitykit "Margutį", komp pėdų žemyn, ir mergaitė buvo ji yra automobilio užpakalinė ronto, Kanadoje, aplankyti Lie kalui esant ir kitokios pagal
bos.
Delsti
tuo
klausimu
nega
A. Vanagaičio leidžiamą mu užmušta.
tuvių. Jie ten dalyvavo_ Toje daiktų sudėjimo dalyje.
Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer
zikos ir juokų žurnalą. Ei«
rontiečių
piknike ir aplankė ke lima. šiame susirinkime bus
Pro šalį važiavę motoristai
Tą dalį atidarius, policija su
išrinktas
Detroito
tremtiniams
na kartą į mėnesį. Kaina
lias šeimas.
7321 Puritan
Detroit 21, Mich.
metams $2. Užsisakant sių tą žiaurų darbą matė ir pagel rado jos lavoną.
Ekskursantai sako kad jau Įkurdinai komitetas.
Organizacinis
Komitetas.
Telef.
University
4-4877
Namų:
HOgart 8100
bėjo policijai tą vyrą suimti.
skit ir pinigus.
Jiedu buvo persiskvrę su di- Toronte yra atvykusių daug
Jis pasirodė yra 33 metų am vorsu Liepos 5. Tačiau vynu- naujų Lietuvių iš Europos. Ta
MARGUTIS
^>HUWPUiilllUUIIUIIIIIIItllllUtlllllllUllt31ll»IIIIIIIUIIIIUIIIIIIE]lllllllllllltlllllllllllllUUIIIUUIUUIUIIIIIl!liUIIIIUIUUlUUiUUiUIIUIUU'J
žiaus, tarnavęs kariuomenėje, ir toliau nesutiko palikti ją ra me piknike, sako, gal but daly AUTO GAMYBA DIDĖJA
6755 So. Western Ave.
ir buvęs karinėje proto ligų li mybėje ir pasakė ją nužudys vavo dešimt naujai atvykusių
Chicago, III.
Per Liepos mėnesį automobi
jeigu matys ją m kitais vy jų ant vieno senai čia gyvenan
goninėje.
čio Lietuvio.
lių tikima bus išdirbta 357,000,
rais susidedant.
Lietuviai kaip Lietuviai, su jeigu nekils vėl kokių kliūčių.
|
NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ
Reno mieste, Nerado j, jisai siėję groja akordeonu, šoka,
Pereitą savaitę vieną paga
1
dainuoja, linksminasi, judrus.
ją
prisivertęs
pasiėmė
į
savo
Geriausias
9
Žurnalas
Naujai atvykę Lietuviai vi minta 118,999 automobiliai ir
automobilį, ir automobilyje nu
S
suomet
gyvi, bet po kokių de trokai U. S. ir Kanadoje.
žudęs, naktį sukišo jos lavoną
šimt metų šioje šalyje pagyve
Liepos paskutinėmis dieno
9
į automobilio užpakalį ir važia- nimo, judrumas kaip tai ding
mis bus pasiekta šių metų au |
— LIETUVIAI —
«
įvo į San Francisco. Rasti jos sta, žmogus sulėtėja, kunu ir
Paveiksluotas
32-jų puslapių
9
tomobilių
išdirbįmo
dviejų
mi
i
E. M. CHARNES, Savininke
batukai ir piniginė prie kelic. mintimis; išmoksta lai k y t i s
lijonų skaičius.
9 Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta.
ir ant kelio kraujo žymės da nuošaliai, pasidaro šaltas, ne T
Ford Motor CS. liepos 16 d.
9
Apartmentai ir pavieniai kambariai
Insteigfos Gegužio 15, 1938.
vė policijai jį susekti, nes ji bu draugiškas. Kodėl taip buna,
Gal! paskelbė sutikimą pakelti savo
9
Miegami
kambariai su Virtuvės privilegija.
kartais
klausiame
savęs,
vo sutarus su savo seseria, jei
but užtat kad demokratiškoje darbininkams algas 9 nuoš.
9
UETUVIŲ NAUJIENOS
Didelis
kiemas.
Gražioje Reawjsadneje dalyje.
gu jai gręs *iš buvusio vyro pa šalyje yra mada, kaip Ameri
9 332 N. 6th Street
Philadelphia «, Pa.
vojus, ji bandys išmėtyti savo konai sako, "Mind your own
KAS platina Dirvą, — tas I 538 PROSPECT
PHONE 5163
9
JglOHOOOUOIlOt^iJOt*
daiktus pakelėje.
business". Kas sugeba prisi- platina apšvietą.
A

CHARLES & SON
FUNERAL HOME
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Tegul meile Lietuvos
Dega mūsų širdyse — —
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Laisvę pažinus Tauta — ~ \į
Jungo Nevilks!

Lietuvių Moterų Rašytojų Vakaras
Tremtyje

sprogusių bombų. Dažnai pasiekdavo mus jų
skeveldros arba kulkosvaidžių kulkos iš oro kau
tynių ant musų galvų. Kartą buvo paliestas
(Tęsinys iš pereito nr.)
vienas pastatas, priklausęs prie "Hotel Dreesen"
f*agaliau dar tenka suminėti paprastesnį lai ir supleškėjo nuo padegamų bombų. Bet jis
ko užmušimo budą, kuris buvo iššauktas gyve stovėjo atskirai nuo vyriausiųjų rumų, kuriuose
nimo sąlygų, kokias tada teko pernešti. Tai bu mes buvome izoliuoti. Viešbučio savininkas bu
vo susirūpinimas, kaip pasitaisyti drabužius, su- vo nelaimingas, nes gaisras sunaikino jam daug
silopyjti baltinius ir susiadyti kojines, kadangi maisto produktų, kurie tame pastate buvo laiko
laikui bėgant visa tai apsidėvėjo, įro ir kiuro. mi. žinoma, mums tatai irgi neišėjo į sveikatą,
čia mums atėjo j pagalbą tos keletą ponių, ku kol p. Dreesen'ui nepavyko apsirūpinti naujais
rioms buvo lemta dalintis vienodu likimu su mu maisto rezervais.
mis: Mme Cailliau, p-lė Rechberg su sesele Anna
Lai skaitytojas atleidžia man už tai kad čia
ir vėliau Mrs Legendre. Jos pačios griebėsi dra- aukščiau paduotais nupasakojimais užėmiau jam
byžių tvarkymo drabo ir meiątriškai pamokyda daug laiko. Bet tų visų smulkmenų padavimas
vo generolus ir pulkininkus kaip lopyti ir adyti. buvo reikalingas tam kad parodyti pačiam skai
Kai dėl batų paremontavimo, tai šį amatą tytojui ir palikti istorijai duomenų apie sąlygas
monopolizavo vyrai, būtent Gen. Batiez su ke ir su kuo kartu teko Lietuvos atstovui anuomet
liais kitais. Iš pradžios jiems buvo nelengva, nes pernešti jo asmens laisvės ir diplomatinio imneturėjo nei kurpių įrankių, nei vinių, nei odos. muniteto pažeidimą iš nacių pusės, nežiūrint kad
Tačiau, pamažu prisikombinavo tų dalykų, nu jie patys, kaip Dr. Wolff pastebėjo laike arešto,
džiovė iš viešbučio plaktuką, žnyples, prisitrau- su juo dar skaitėsi kaip su svetimos valstybės
kiojo vinelių arba. prisikapojo nuo spygliuotų Pasiuntiniu. Kitaip, turbut, jie butų mane pa
vielų, gi odos prirankiojo kaip įmanydami, arba siuntę ne į pirmas, bet į paskutinės rūšies kon
panaudodami nebepataisomus senus batus..
centracijos stovyklą, kad tokį kuris išdrįso jų
Kai stovyklos komendantas įsitikino, kad piktai politikai Lietuvos atžvilgiu pasipriešinti,
Gen. Batiez suminėtų įrankių jokiems kitiems greičiau išleisti pro krematoriumo kaminą be
neleistiniems tikslams nepanaudoja, o tik savo pėdsakų šiam kriminaliniam nusikaltimui įrody
naujai "kurpio" specialybei visų internuotųjų ti. Tačiau, skaičiau jog izoliavimas mano as
naudai, tuo budu pozityviai "įsijungdamas' į mens už spygliuotų vielų manęs neatpalaidavo
III-jo Reicho ekonominio taupymo programą, nuo mano duotos savo kraštui priesaikos toliau
taip natūralią karo metu, tai net parūpino saky priežintis. Žinojau kad tuo savo padėties nepa
tam "kolaborantui" kurpiaus įrankių dėžutę ir lengvinsiu, kaip kad ir nieko savo kraštui nepadoresnės medžiagos "garbės kalinių" batams bepagelbėsiu. Bet buvau nuomonės kad kalba
pataisyti, ligi naujų puspadžių imtinai. Tokiu mo naujo pasipriešinimo reikalavo iš manęs Lie
budu batų remonto problema į galą išsisprendė tuvos garbės apgynimas.
Antra, kad neliktų Lietuvos Atstovo laiky
net visai neblogai. Gen. Batiez savo amate tiek
prasimiklino, kad, pav., vienus jo pataisytus ba sena be uzdokumentavimo prieš istoriją, nes na
cių smurtas buvo pavartotas ir įvykdytas tokiu
tus tebenešioju ir šiandieną.
Vaizdas apie tai, kaip mums ėjosi, butų ne laikotarpiu kada sprendėsi Lietuvių tautos liki
pilnas, jei nesuminėčiau dar dviejų dalykų, ko mas, t. y. kada ji darėsi antrą kartą bolševizmo
plytėlės ir rūsio. Koplytėlę įsirengė sau patys in auka ir kada šimtai tūkstančių jos geriausiųjų
ternuotieji, stovyklos komendantui sutikus ii sunų ir dukrų, gelbędamies nuo sakyto pavojaus,
Dreesen'ui užleidus tam tikslui buv. orkestro pa bėgo iš savo krašto į užsienius, ypač į Vokieti
viljoną viešbučio sodelyje. Tai buvo originalu: ja kaip artimiausį kaimyną, nors žinojo kad nuo
ant scenos iš kurios savo laiku muzikos garsai vilko bėgdami patenka į meškos nasrus. Tomis
linksmino publiką, o gal ją net demoralizuodavo aplinkybėmis III Reichas, laikydamas mane įzo^
pikantiškiausi kupletistai ar kupletistės, atsira liuotą, vykdė nebe vien politinį nusikaltimą, bet
do altorėlis. Jis buvo labai paprastas, iš sudurtų ir nei kuomi nepateisinamą nusikaltimą elemen
humaniškumui, kadangi sukliudė man,
vienas prie kito dviejų stalų ir ant jų pastatytų
kaip
Lietuvos
Atstovui, rūpintis suminėtų mano
taburečių, visa tai apdengus paprasta balta pa
nelaimingų
tautiečių
likimu bei juos tuo ^ u
klode, po to pora liktorių, kuriuos kas kartą atsinešdavome iš viešbučio, pora puokščių gėlių, imti konsularinėn globon, kaip Lietuvos piliekurių priskindavo Mme Cailliau čia pat sodelyje,
US
Atsižvelgiant į tai kad Vokiečiai nesiskaitė
rūpestingai prižiūrėtame kelių draugų nusima "
su
mano
protestu, pareikštu
pat laike
niusių gėlių auginime ir dėžutė, su švenčiausiuo
arešto,
nei
su
jo
pakartojimu,
kada Birželio 12
ju ir Kryžium, kuriuos globojo pas save Pulk.
Panaget, buvęs pulko vadas, o prieš tai Angers d tapau faktinai izoliuotas uz spygliuotų vielų,
katedros kanauninkas. Vienintelis papuošimas, tai nusprendžiau pareikšti formalų protestą pa
Ministrui von Ribben— tai meniškai pačių internuotųjų padaryti ir čiam Reicho Užs.
trop'ui.
Protestą
pasiunčiau
per Hotel Dree
prisegti ant paviljono sienų Kristaus kančios pa
sen" stovyklos komendantą Rautenbergą Liepo
veikslai.
6 d, kada Rusų raudonoji armija, atstumdama
Nors koplytėlė buvo kuklute, bet ji visų bu
Vokiečių jėgas, jau artėjo link Lietuvos rytų sie
vo labai mėgiama ir pamaldų metu būdavo per nos Tai buvo ilgesnis, stipriai motyvuotas, ras
pildyta besimeldžiančių. Pamaldos gi buvo kelis
tas kurio svarbiausias, principinio pobūdžio vie
kartus į dieną: iš ryto, po piet ir pavakaryje, o
tas' leisiu čia pacituoti ištisai, išvertęs jas 1 Liesekmadieniais — šv. Mišios, kurias atlaikydavo
Panaget, patarnaujant dviem Prancūzų genero tuvių kalbą:
"Jusų Ekscelencijai išgalėtų buti nežinoma
lais, kurie atlikdavo klaupčiukų pareigas ne
kad
š m Birželio 10 d. aš tapau Vokiečių Val
paprastai gražiai ir pamaldžiai. Kiekvieną sek
stybės
Saugumo policijos
ode^W
madienį galėdavome išklausyti neilgų, bet labai
patalpintas internuotųjų stovykloJe Godesberge
gilių savo mintimis Panaget pamokslų, kuriuos
"Aukštesnis Vyr. Saugumo Valdybos parei
jis visados gerai priruošdavo ir gražiai pasaky „unas kuris mano areštavimą jvykde, Į mano
davo. Netruko ir choro, nors jis tebuvo vien vy paklausimą apie šios, mane nustebinusios prieSstis atsakė man kad ji vykdoma Reicho SS
rų.
1 34
ftioje „koplytėlėje, prie kuklaus altorėlio «i» vado 'ir Reicho Vidaus Reikalų M "' ™
ler parėdymu, iš tos priežasties buk as nesiiai
stovėjusiu ant jo Kristaus palikimu, kiekvienas
kąs prideramo rezervuotumo P° lltlko j e .;•. .. ,
internuotas galėjo sau surasti Dievo paguodą,
"Sąryšyje su tuo leidžiu sau patiekti Jūsų
kurios kiekvienas j ieškojo, kad pasidarytų len Ekscelencijos, kaip Reicho Užsienių Reikalų Mi
gviau pernešti sunkią belaisvio dalią ir paprašyti nistro, žiniai kas seka:
. _ .,
Vv
<r
Kaip nustatyta tvarka prie Reicho Vy
Aukščiausiojo apsaugos nuo dar didesnės nelai
mės, nes niekas iš musų negalėjome žinoti, ko riausybės akredituotas Lietuvos Diplomatinis
Atstovas jaučiausi priverstas padarytą man
dar galime iš nacių susilaukti..
priekaištą atmesti. Laike mano suareštavimo
Kontrastą koplytėlei sudarg viešbučio rūsys. jis nebuvo pagrįstas jokiu konkrečiu faktu nuJis buvo paverstas slėptuve, bet tokia, kurią nusikaltimo iš mano pusės prieš diplomato prie
kiekviena kiek didelesnė bomba butų galėjusi pa voles. Panašų bendro pobūdžio priekaištą butų
siekti. Į ten būdavome kas kartą nuvaromi, kai galima padaryti ir kiekvienam kitam diplomatui
kuris atlikdamas savo funkcijas, atsiduria pries
tik pasigirsdavo oro pavojaus sirenų garsai, vis- nuomonių skirtumą su Vyriausybe prie kurios
tiek, dieną"ar naktį. Eidavome, nes įsakymo ne jis akredituotas. Tačiau, tatai padarytų bent
buvo galima neklausyti, nors kiekvienas iš mu kokį diplomatinį santikiavimą nebeįmanomu dasų, kaip kariškiai, nusimanėme, kad tai musų
lykU
"Dabartinę mano Tėvynei ir Lietuvių tau
nuo nelaimės nei kiek neapsaugo. Juo frontas
tai gręsiančią militarinę padėtį aš buvau teisin
daugiau artėjo prie musų, tuo darėsi mums "Ho gai numatęs. Bolševistiniam puolikui jau yra,
tel Dreesen" labiau pavojinga. Vienintelė viltis, atstumiant Vokiečių divizijas viduriniame Rytų
kuri mus ramino buvo ta, kad gal sąjungininkų Fronto bare, pavykę prasiveržti iki Lietuvos ry
lakūnai bus kokiu nors budu įspėti, kad musų tų sienos. Atitinkamai aš bandžiau pakartoti
viešbutis yra ne Vokiečių kareivinųs, bet be nai atkreipti kompetetingų Vokiečių vietų atylaisvių stovykla ir todėl vengs paberti bombų dą į reikalą leisti atstatyti Lietuvoje konstitu
cinę padėtį, kad padarius įmanoma Lietuvių tau
ant musų galvų. Frontui priartėjus, aliarmai pa tai, pagal jos teisę turėti savą tautinę valstybę
sidarė taip dažnus kad ištisas dienas tęsdavosi ir atsižvelgiant galiojančių tarptautinių nuosta
be pertraukos, o mes tik turėjome rūsyje be tų, laiku militariniai pasiruošti gynimuisi nuo
gręsiančio jai iš Rytų raudonojo pavojaus Lieprasmiškai dusti nuo tvankaus oro.
tuvių tauta turėjo buti tikra jog ji kovos už sa
Bet laimė: bombos birėtjavo visur aplink vo
laisvę ir Lietuvos nepriklausomybę.
* mus, bet vis tik dar ne ant musų. Tačiau stik
lu
nemažai "
ir "Hotel Dreesen"
nuo oro*
ju neiua&ai
— išbirėjo
—
--"Kad Jusų Ekscelencijai butų aiškus trtfino
drebėjimų pasėkoje visai netoli nukritusių ir[teisinės padėties supratimas, aš leisiu sau visų
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Lietuvės moterys rašytojos kas Dukteriai", it poemą "Vie
rankų nenuleidžia, ir kur jos nos šalies Legenda".
bebūtų, nors apkrautos ir ki
Poetė Gražina Tulauskaitė tais darbais, be šeimos liuobos, Babrauskienė ir beletriste Karanda laiko ir kūrybai.
rolė Pažėraitė novelę "Vaidilos
Tremtyje jos nėra atskirai Palikimas", kurią paskaitė mo
susiorganizavusios, bet yra na kinė D. Vėlavičiutė.
riais Lietuvių Tremtinių Rašy
Beletriste Petrė Orintaitetojų Draugijoje.
Janutienė pati neatvyko, bet
Pirmas viešas jų toks pasi atsiuntė novelę "Dievui Dėkui",
rodymas, ir net pirmas tokio kurią paskaiti skaudi O. Toliplataus masto, Lietuvių mote šiutė.
rų rašytojų vakaras, kokio dar
Be to buvo kviestas, bet ne
taip ir laisvoje tėvynėje Lietu galėjo atvykti rašytojos-poetės
voje nebuvo (nors porą pana Elena Žalinkevičiutė-Petrausšių vakarų buvę) įvyko trem kienė-Alė Sidabraitė (Lietuvos
tyje, Bavarijoje, Eichstaetto - operos tėvo Kipro Petrausko
Rebdorfo Lietuvių stovykloje, žmona, kuri ruošėsi grįžti raudonojon Lietuvon ir suvaidinti
Balandžio 25 d.
Šį vakarą suruošf fllinimos išdavikės rolę. Tai bjauru!),
stovyklos "Vilnelės" s k a u čių Ona Balčiūnienė - Audronė ir
t u n t a s , k u r i a m v a d o v a u j a Julija švabaitė, ir beletriste
tuntininkė Teresė Reizgienė. Ji Nelė Mazalaitė-Kruminienė.
Vakaras nusisekė puikiausia
atidarė šį vakarą ir garbės prezidiuman pakvietė dalyvavusias ir rašytojos apdovanotos tau
tinėmis juostomis.
Lietuves rašytojas.
Dar paminėtina kad pasiro
Platesnį sveikinimo žodį ta
rė Lietuvių Skautų Sąjungos dė ir jaunosios rašytojos: Da
pirmi jos ir skaučių sekcijos nutė Toliušytė, žibutė Sadaus
vardu vyriausia skautininke kaitė, Dabulevičiutė, Laimutė
Dr. D. Kesiunaitė. Dar sveiki Zujutė, Vida Butėnaitė ir Da
no vietos komiteto vardu St. lia Ivanauskaitė, kurios paskai
Krosniunas, Ingolstadto stovy tė prozas ir poezijas, kuriose
jautėsi bręstantis kūrybos žo
klos moterų vardu Blažienė.
Dar kalbėjo Liet. Tremtinių dis.
Rašytojų Draugijos pirminin
šis parengimas buvo įamžin
kas Stasys Santvaras, ateiti tas kino filmoje, ką atliko
ninkų sandraugių vardu gimna Dirvos nuolatinis bendradarbis
zijos inspektorius St. Barzdu- žinomas rašytojas Balys Gaibas, Prof. J. Brazaitis. Daug džiunas. Ta filmą pasirodys ir
Amerikoje, su laiku.
buvo sveikinimų ir raštų.
Pirmas Lietuvių moterų lite
Paminėtina kad gražiai pa
sveikino rašytojas-filosofas Dr ratūros vakaras, nusisekęs ir
Vydūnas ir net, iš Amerikos įnešęs gražaus skonio atsiliepė
buvęs Lietuvos prezidentas Dr. ir senuose rašytojuose, be to ir
K. Grinius ir Lietuvaičių Me gražus įnašas ir musų trejnties
no ir Kulturos Draugijos Det kulturos istorijon.
A. Mantautas.
roite pirmininkė rašytoja Alė
Nakaitė-Arbačiauskienė-Ruta.
Vokietijoje gyvenančių Lie
tuvių moterų rašytojų yra apie
Nera Tarpmiestinio
20, bet rašytojų vakare dalyva
Autobusų Susisie
vo tik šešios. Literatūros va
kimo
karą pradėjo poetė Juozė Augustaitytė - Vaičiūnienė (prieš
kelioliką metų mirusio žinomo
Nepriklausoma Lietuva turė
muziko kompozitoriaus Antano
Vaičiūno žmona). Ji paskaitė jo labai stiprų tarpmiestinį su
savo eilėraščius, "Dvi Mirtys", sisiekimą autobusais, šauniuo
"Dienos", "Nurims Pamaži", ir sius Lietuvos automobilius ir
autobusus Rusai iš Lietuvos iš
"Išsilaisvinimas".
Poetė Katrė Grigaitytė-Grau- grobė ir į Maskvą bei Lenin
dušienė — "Partizanui", "Pau gradą išsigabeno jau pirmosios
kšteli", ir "Į Rytus ir į Vaka okupacijos metu. Vokiečių oku
rus". Poetė Magdalena Myko pacijos metu dėl to susisieki
mas autobusais buvo labai
laitytė (poeto Putino sesuo)
"Pasaka apie Tremtinę Mergai menkas. Gi dabar visai nėra
tę", "Vėjelio šnibždesys" ir autobusais susisiekimo visoje
"Išvykstančiai į Australiją". eilėje svarbių ruožų Žemaitijo
Poetė Vlada Prosčiunaitė- je, Klaipėdos krašte, Vilniaus
Brazaitienė — eilėraštį "Laiš srityje ir kit.
pirma formališkai konstatuoti kad pavartota
prieš mano asmenį policinė priemonė nors ir
kliudo man vykdyti oficialines diplomatines fun
kcijas, tačiau nuo šių funkcijų jokiu budu nepaliuosuoja, kadangi jokios konstituciniai-teisetos
Lietuvių Vyriausybės aš nesu iš Lietuvos Pa
siuntinio ir Įgalioto Ministro Vokietijoje posto
atšauktas. Be to, Lietuva nėra kare prieš Vo
kietiją. Taip pat tebeguli mano akreditavimosi
raštai Reicho Kanceliarijoje.
#
"Kada Lietuva buvo 1940 metais Sovietų
Rusijos okupuota, buvau aš, trumpai prieš Lie
tuvos Pasiuntinybės uždarymą, apie 1940 metų
Rugpjūčio mėnesio vidurį atsilankęs, kaip Lie
tuvos atstovas, pas Protokolo Šefą, Pasiuntinį
von Dornberg, pasiteirauti ar aš neturėčiau pa
prašyti atsisveikinimo audiencijos pas Jusų Eks
celenciją, kaip kad ir padaryti protokolarinius
atsisveikinimo vizitus Valstybės Sekretoriui ir
kitiems aukštiems asmenims Užsienių Reikalų
Ministerijoje. Pasiuntinys von Dornberg tada
davė man konkretų atsakymą jog nei prašyti
atitinkamos audiencijos, kaip ir daryti atsisvei
kinimo vizitus Užsienių Reikalų Ministerijoje ne
privalau, kadangi santikių su Užsienių Reikalų
ministerija nenutraukiu ir toliau pasilieku Vo
kietijoje.
.
*
4J
Taip pat ir vėliau, net iki paskutinio mo
mento, U. R. M. nesiteikė prisiųsti man jokio,
rišančio prasme tarptautinės teisės, pranešimo,
kuriuo man butų buvę duota suprasti kad U. RM. butų pakeitus savo nuomonę apie mano legi
timumą kaip diplomatinio Lietuvos atstovo prie
Reicho Vyriausybės.
*
"Tas faktas kad Lietuva bėgyje šio karo
pateko po okupacija jos didžiųjų kaimynų — iš
pradžios Sovietų Rusijos, o po to Vokietijos, —
negali panaikinti mano legitimumo kaip diplo
matinio Lietuvos Atstovo, kaip kad pati sveti
ma krašto okupacija nepajėgia, prasme tarptau
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UNDER NEW MANAGEMENT

NOW OPEN

Buddy's Tavern
Finest Choice Foods
Wine

Beer *
*

*

5829 Superior Avenue

Cleveland

Demokratai Kabinasi
Prie D. P. Biliaus
Prezidentas Truman ir De
mokratai kongresmanai pakėlė
trukšmą dėl DP biliaus, kurį
Kongresas priėmė. Dabar kai
prezidentas sušaukia Kongresą
specialiam posėdžiui, ten bus
išnaujo pakelta ir DP bilius.
Demokratai ir kiti kurie tuo
bilium nepatenkinti rėkia kad
jis uždarąs duris Katalikams
ir žydams. Katalikai čia pri
dedami taip dėl visko, svar
biausia tai kad Demokratai no
ri gauti New Yorko ir kitų did
miesčių žydų balsus, jie ir su
ganė keisti Republikonų kon-

tinės teisės, panaikinti Lietuvos valstybės, kol
jos likimas nebus sureguliuotas atitinkama Tai
kos Sutartimi po karo. Jokia valstybė pasauly
je nėra pripažinus mano krašto priverstino į jun
ginio į Sovietų Sąjungą sau privalomu dalyku:
To nebuvo padarius ir Vokietija, kaip tatai seka
iš Fūhrerio ir Reicho Kanclerio Birželio 22 d.
1941 metų atsišaukimo j Vokiečių tautą išvaka
rėse karo su Sovietų Sąjunga.
"Kai dėl pačios Lietuvių tautos, tai gi —
apart Lietuvos Diplomatinių Atstovų formalinių
protestų visur užsieniuose prieš Sovietu Rusi
jos jėgos aktą — stvėrėsi ginklo proga Vokiečių
žygio pr.eš Rusų raudonąją armiją Lietuvoje.
Jau 1941 m. Birželio 23 d., t. y. tik vieną dieną
po to kai karas prasidėjo, Lietuvių tauta visa
sukilo Rusų raudonosios armijos užnugaryje. Ji
likvidavo kraštui jėga užkergtą ir neapkęstą So
vietų santvarką, proklamavo atstatymą Lietu
vos suverenumo ir valstybinės nepriklausomybės
ir paskelbė sudarymą tautinės Lietuvių Vyriau
sybės. ši Vyriausybė tuojau perėmė krašto val
dymą. Todėl Vokiečių kariuomenės daliniai, žy
giavę per Lietuvos teritoriją, galėjo rasti jau
visur, daugiau ar mažiau, atstatytą viešąją tvar
ką.... Nors Vokietija šios Vyriausybės tada
formališkai ir nepripažino, tačiau ji praktiškai
išsilaikė priešakyje naujai atstatytos Lietuvos
valstybės ir valdė kraštą pusantro mėnesio, kol
Reicho vyriausybė neoktroavo Lietuvai Vokiečių
Civilinės valdžios. Sustabdydama savo veikimą,
sakyta Lietuvos Vyriausybė Rugpjučio 5 d. 1941
m., įteikė Generalkomisarui von Renteln išsamų
memorandumą, kaip aukščiausiai Vokiečių poli
tinei ir administracinei instancijai Vokietijos
okupuotoje Lietuvoje, šiame memorandume bu
vo išreikštas Lietuvių nusistatymas, būtent, kad
Lietuvių Vyriausybė neskaito savęs paleista, bet
tiktai,priversta suspenduoti savo veikimą...."
(Bus daugiau)

gresmanų pravestą DP bilių.
Skirtumas štai koks: Dabar
tinis bilius nustato įleidžiamais
tuos DP kurie atbėgo į Vokie
tiją iki Gruodžio 22, 1945 me
tų. Tada atbėgėliai buvo dau
giausia krikščionys, katalikai.
Žydai iš Rusijos, iš Lenkijos
ir kitur pradėjo atbėgti pra
džioje 1946 metų ir jų daug
pribėgo iki 1947 metų. v
Taigi žydų draugai nori kad
data butų nustatyta 1947 me
tai, kad į Ameriką galėtų įsi
gauti daugiausia vien žydai.
Tada ir Truman ir kiti jo
dragai visai užmirš apie Kata
likus. ...
Ir iki šiol Žydai sunaudojo
kitų šalių kvotas, pasidaryda
mi piliečiais Lietuvos ir kitų
šalių, nors jie atsirado iš Ry
tų Europos.
Senatorius Revercomb, kuris
darbavosi ant dabartinio DP
biliaus, sako, "State Deparmento rekomendacija kad data bu
tų nustatyta 1947 metai, yra
žydų darbas. Tas departmentas yar pilnas žydų".
Senatorius Revercomb žino
ka kalba.

Teisingi Bolševikų
Majoro žodžiai

1947 m. Liepos 15 d. pas vie
ną Kauno miesto gyventoją
užėjęs bolševikų demobilizuo
tas (paleistas iš kariuomenės)
majoras tarp kitko paklaustas
kodėl jis taip skurdžiai atro#^
pasakė:
— Kariavau kiek galėjau,
valgiau kiek pavogiau, meda
lių negaliu panešti, nes nuo ba
do kojos linksta, o už tuos me
dalius nieko negaunu, nes apie
kokį nors atlygininmą rašo tik
laikraščiai..

O*

uty?

*>« ^ f -flt tįW

""v'

'•r

i ->4"

0

>f\

Liqueur

p

f

%

** '* ' '

•v,

i

M

^

f

K
*&K.

'^

~*-~r

V

«•«

** n^iv.-.*,

1

-•.«.. s .
'•ft '

•**."»• • <%v "OQV" -•s«Bp- "fte"-ONCC••"7SBs*-

m>

i** "*-'<$&¥•"' '•

"L*

-am**

- ww- • **"

-%•'

4* <4Į|te#•'-^H*'-*S*'w**i •W-'<Sll^.^'e»l'#*,W<.si|kf'•*&.?& **:*$$ rį^yy^ijįĮiiif

|^|>M a^'

i^1

>, - ^Fvwrw-v-t.

-„I- /^'»»,f^<ji^

D

I

R

V

nn 1 j

jj

W#**

i>r|n*-iff iirirvi
" "V

A

7. Praplėtimą social securi
ty.
8. Vielos jėgos ir pigios elek
tros projektus.
Paskui, toliau savo kalboje,
Truman ėmė vėl kolioti ir kal
KARPIUS Editor
Redaktorius
6820 Superior Ave., Cleveland, O
tinti Republikonų kongresą už
visokius nusikaltimus ir nebutus dalykus.
Konvencijoje jis darė tą pa
Trumano Paskutinę
Nuo Kauno iki Vladivostoko...
tį ką ir prieš kelias savaites iš
Korta
važiavęs į vakarines valstijas.
Ą MUŠIS- piktosios Maskvos tžttHas Gedvilą 1940 mePiliečiai jo laukė ir pasitiko
tais Liepos 21 dieną "Liaudies Seimui" paskelbus Nominuotas Demokratę par kaip prezidentą, o preziden
lar". Tokioje byloje paprastai galima buvo užtik
Lietuvą Socialistine Tarybų Respublika ir prašant Stali tijos kandidatu į prezidentus tas savo kalbose dergė-koliojoSlaptasis
Karas
Lietuvoje
ti rezoliuciją: "podverbovat kvartirnika", atseit,
ną priimti ją į didžią Sovietų Sąjungos šeimą, kalbėjo į Philadelphijoje pereitą savai kaltino pačių piliečių išrinktą
pastatyti
sekėją aukos namuose. Paprastai juo
"Seimo narius" tarp kita ko šitaip:
tę, Mr. Harry Truman pasiry kongresą.
SOVIETŲ AGENTŲ VEIKLA VOKIEČIŲ
būdavo
namų
sargas ar koks kitas asmuo, gyve
"Birželio 15 dieną buvome Smetonos vergai, o jau žo laimėti prezidento rinkimus. Pačioje konvencijoje, kai jis
nąs
tuose
pačiuose
namuose ar net bute, gražu
OKUPACIJOS METU
Liepos 21 esame laisvos Tarybų Socialistinės tėvynės pi Prez. Truman, atvykęs į De įsikarščiavo kongresą niekinti,
mu
ar
prievarta
pritrauktas
tam darbui. Papras
liečiais .. Dar prieš penkias savaites mes, buvę plutokra- mokratų konvenciją priimti sa nekurie Demokratai ėmė rėkti,
tai
kartu
būdavo
ir
prierašas:
"ustanovit počtotinės — kapitalistų valdomosios — Lietuvos vergai, ne vo kandidatūrą, beveik tuo pa "Tepk, Harry, tepk daugiau!"
1941
m.
Birželio
22
d.,
prasidėjus
Rusų-Vovoj
kontrol".
Pagaliau
prieš
pat
suėmimą auką
turėjome jokių teisių, tik pareigos mums buvo užkrau čiu ypu paskelbė jog jis su šitaip Truman sugalvojo pa
kiečių karui, sovietų kariuomenė paskubomis pa sekdavo kiekviename žingsnyje specialus* sekė
tos. Dabar kiekvienas Lietuvos Socialistinės Respublikos šaukia specialį Kongreso posė demonstruoti ir pasidaryti sau
sitraukė, kartu su ja bėgo ir NKVD su visais
pilietis turi teisę i darbą, į poilsį, j nemokamą medicinos dį.
daugiau balsuotojų. Jis nori skaitlingais skyriais bei poskyriais, kaip antai jai, kurių tikslas JJUVO žiūrėti, kad auka kur ne
pabėgtų. Tokiu atveju, t.y. pastebėjus, gyvenant
pagalbą, i socialini aprūpinimą. Tai visa mums duos di Kadangi Kongresas vasarai kad Kongresas skubiai praves
OO (osobny odiel —" kariuomenės reikalams), sovietų sistemoje, kad esi sekamas, reikia tuo
džioji Stalino Konstitucija.. Ir štai dabar, kai mes in- išsiskirsto, o jeigu esti reika tų įstatymą aprūpinti Ameri
ėjome į šią didingą šeimą, mes pasidarysime ne tik savo las sušaukti Kongreso specia kos gyventojus namais, kad su DTO (geležinkelių skyrius), PO (pasienio apsau jau bėgti, nes tai reiškia jau tikrai besiartinan
mažos Lietuvos šeimininkais, bet visos Sovietų Sąjungos: lį posėdį, praeityje prezidentai laikytų šalyje infliaciją, kainų ga, EKO (ūkio priežiūra), OOS (odiel osoboi se- tį suėmimą. Aišku, kad nevisados buvo laikoma
kretnosti, kurio uždavinys buvo sekti pačius en si tokios ilgos procedūros. * ,
nuo Kauno iki Vladivostoko, nuo Juodosios Juros iki posėdžius šaukdavo pasitarę su kilimą ir kitus dalykus, kuriuos kavedistus)
ir kt.
Kaip jau sakėme, pirmą karo dieną, tos vi
Kongreso vadais. Ir šaukdavo lengva žodžiu pasakyti, bet ne
Šiaurės Ledinuotojo Vandenyno.."
Atrodo, kad visos šitos įstaigos turėjo ge sos rūpestingai vedamos bylos, pabėgus opera
ne tą pačią dieną kada būda lengva padaryti.
Anuo metu klausant tų žodžių galėja kas nors pati vo nominuoti į prezidentus vėl. Kadangi šie dalykai negali riau už kitas žinoti, kad Vokietija ruošiasi karui tyviniams darbuotojams virto tik milžiniškomis
kėti kad nuo dabar Nemunu tekės riebiausias pienas, Tas parodo kaip Truman at mi išrišti taip lengvai, Demo su Sovietų Sąjunga. Jos negalėjo nepastebėti Vo seno popieriaus krūvomis. Sovietai liko be savo
kad visi Lietuvos laukai žydės amžiną poilsį nešančiais sidūrė desperacijoje ir, norė kratai ir jų prezidentas nori kiečių kariuomenės telkimo pasienio rajonuose, žvalgybos aparato, o žinių iš Lietuvos buvo labai
turtais ir kad per Stalino malonę kris iš dangaus palai damas dar likti prezidentu sa panaudoti tą kaip priežastį Re- tuo labiau, kad turėjo savo agentų tinklą ir pa reikalingi.
minta manna. Gi dabar prisimenant Lietuvos vaikams vo vardu, pasiryžo imtis keis publikonus apkaltinti ir patys čioje Vokietijoje. Todėl, jos turėjo pakankamai
(Bus daugiau)
laiko pasiruošti laukiamam užpuolimui, bet, ka
išgyventus "sovietinės laisvės ir laimės" metus, visi vie tų ir nerimtų priemonių.
žadėti tą padaryti — jeigu Truningai šaukia pasaulį pagalbon, kad jis apsaugotų nuo Jis neturėjo ką konvencijai maną vėl išrinks prezidentu. rui prasidėjus, pasirodė, jog NKVD pasitrauki
"didžiosios Stalino Konstitucijos", kad jis apvalytų Lie daugiau pasakyti, taigi sugal Bet ką Truman ar Demokra mui nebuvo pasirengusi. Gal but todėl, kad kaip
tuvą nuo šeimininkų, viešpataujančių nuo Kauno iki Vla vojo sušaukti Kongresą specia tai galėjo iki šiol tais klausi ir kituose totalitariniuose kraštuose jiems buvo
SAVAITĖS VEIDAS
divostoko, ir kad sugražintų Lietuvių Tautą į "Smetonos liam posėdžiui.
Rašo DŽIM-BIM.
mais padaryti parodo jų dar uždrausta net galvoti apie galimus nepasiseki
vergiją", nes ji buvo tūkstantį kartų geresnė negu "Sta Kadangi po kiekvieno Kon bai: Per 16 metų valdymo De mus ar pasitraukimus.
Kaip bebūtų, faktas, kad tokiam atvejui ne
lino laisvė".
greso posėdžio baigimo vis lie mokratai privedė šalį prie to
buvo
pasiruošta. Tenka pastebėti, kad tas pats
EARL WARREN
Melas, apgavystė ir prievarta buvo, tebėra ir pasiliks ka nebaigtų reikalų, tų nebaig kur ji dabar stovi. Nors Tru
vėliau
atsitiko
su
Vokiečiais.
Už
poros
metų,
be
vienintelis komunistų ginklas, kuriuo jie muša visus be tų reikalų daugybė liko ir da man prezidentauja jau ket
THOMAS DEWEY, apie kurį mes Dirvos
skirtumo: ir darbininką ir darbdavį, ir mažažemį vals bar.
virtas metas, jie nei planų ne sitraukiant Vokiečiams iš Rusijos, Vokiečių ko 3 nr. rašėme, kaip apie Republikonų partijos tik
tietį ir. "nusipenėjusį buožę", ir šviesuolį ir beraštį, ir Bet tiems nebaigtiems reika patiekė infliacijai sulaikyti, o mendantas Lietuvai Gen. Just'as, norėdamas su rą kandidatą į Baltųjų Rumų šeimininkus, pasi
bažnyčią ir mokyklą. Lietuva ir kiti Baltijos kraštai bu lams atlikti specialus posėdžiai namai visai šaliai aprūpinti siorientuoti padėtyje buvo priverstas klausyti rinko saux pavaduotoju asmenį, kuris mažai kuo
vo pirmieji kurie patys patyrė to ginklo smugius ir pir nebūnu šaukiami vidurvasarį. nebus pastatyti nuo dabar iki Maskvos radijo pranešimų, kas buvo griežtai 'l )ana šus j jį patį. Aukštas ir šviesus, linksmas ir
vos pora šimtu! ! ca ^ l J. s v Earl Warren sudaro beveik juokingą
mieji kurie skelbė jog komunistų "tiesa" yra ne kas kita Posėdį sušaukti turi teisę pre rinkimų dienos, Lapkričio 2. draudžiama. Visoje Vokietijoje
,,
,. v . .
t" įspūdį salia mazo ir bruneto, rimto ir tylaus Dekaip sudarkytas melas. Lietuvos žmogus — butų jis dar- zidentas tik susidarius kokiai Truman vetavo Republikonų zmomų turėjo leidimus klausyti užsienio radi- w e v g e t ^ a j p g a m t a , taip ir žmonės mėgsta
binikas ar darbdavys, smulkus ar stambus ūkininkas, nepaprastai padėčiai.
pravestą taksų sumažinimą, no jo stočių. Net toks aukštas pareigūnas kaip Vo priešingumus. Ir tie ugio, nuotaikos ir laikyse
tarnautojas ar amatininkas — kiekvienas, piaėjus pir Truman šaukia Kongresu su rėdamas kad mes ir toliau mo kietijos Reichsbanko valdytojas Dx. ,H. Schach- nos priešingumai galės laimingai patarnauti rin
kiminėse rungtynėse. Kaip Dewey, ir Warren
majam Liepos mėnesio kvaituliui suprato jog buti šeimi sirinkti Liepos 26 d., ir ap k ė t u m e D e m o k r a t ų m a š i n a i tas tokio leidimo neturėjo..
Logiškai galvojant, NKVD ir visos kitos pa yra pagarsėjęs gubernatorius, kurs, vadovauda
ninku nuo Kauno iki Vladivostoko reiškia tą patį kaip graibomis paminėjo kad Kon didelius taksus. Republikonai
mas Kalifornijos valstijai, yra parodęs daug
buti paklusniu nusižeminusiu, išniekintu, suubagintu ir gresas turis atlikti sekančius jo veto atmetė, ir taksus vis- našios įstaigos, numatydamos visas galimybes, praktiškos išminties ir paprastumo.
turėjo Lietuvoje palikti savo agentų tinklą, ap
bevaliu komunistų partijos tarnu.
dalykus:
•
tiek sumažino.
Warren priklauso prie tokių žmonių, kurie
Tas karnavalas, kurs buvo suvaidintas "Liaudies 1. Pravesti jstatymą sulai Republikonai turi planus ša rūpinti jį radijo siųstuvais, ginklais, pinigais gyvenime daugiau vertina kitus ne pagal tai, ko
Seime", yra aiškiausias įrodymas kad keliasdešimt ko kymui kylančių kainų. (Gal lies reikalams sutvarkyti ir ir kitkuo, kad, reikalui esant tuojau' butų galima kiai x>artijai jis pritaria ir kokios partinės pro
munistų partijos batlaižių, apgautųjų ir išprievartautų but nori sugrąžinti vėl "black tarptautiniams klausimams iš- P ra( Iėti sabotažą ir špionažą. Tuo labiau, kad to- gramos laikosi, o pagal tai, ką jis gali, ką moka
spręsti. Truman, Stalino su-!
tinklo užuomazga jau buvo, nes vos tik Lie- ir kiek vertas jo sugebėjimas dirbti ir vadovauti.
"deputatų" kalbėjo ir darė nutarimus ne pagal Lietuvos market" biznj).
Prieš tapdamas Kalifornijos gubernatoriumi,
gyventojų valią, o pagal Maskvos nurodymus. Suvaidin 2. Pravesti namų statymos žavėtas ir apgautas, įtraukė tUvą užėmę, sovietai pradėjo organizuoti savo Warren visur gynė ir atstovavo pažiūrą, kad vi
ta rinkimų komedija pridengė komunistų planus ir padė įstatymą.
Ameriką ir visą pasaulį į to saugumo įstaigas.
sa Amerikos administracija turi buti sudaryta iš
Negalima nutylėti, kad tam tikslui jie jau dviejų partijų atstovų: iš Republikonų ir Demo
jo įtraukti į sceną net tokius "artistus" kurie išdalies ga 3. Parūpinti pinigų mokyk kią padėtį kad be kito karo ne
lėjo naudotis ir nuoširdžių Lietuvių pasitikėjimu. Toks lų ir mokslo parėmimui.
bus galima su Sovietais tvar iš seniau turėjo bendradarbių kadrą, pav. Slavi kratų. Ir kai jis pats atėjo į gubernatorius, tai
nas, Sniečkus, Stromas, Dolskis ir keliasdešimt apsisupo ne savo partiniais draugais, o asmeni
rašytojas Krėvė-Mickevičius, toks Dr. Garnius, toks ra 4. Pravesti visuotiną sveika kos rasti.
mis, kurie jo laikomi specialistais, nors nešioja
kitų. Bet to "normaliam" sovietiniam gyveni si
šytojas Dovydėnas ir keletas ar keliolika kitų "Liaudies tos programą.
§ t t
ir Demokratų partijos tikietą.
Seimo" narių, įmaišytų tik apgavystei ir klastai, tebuvo 5., Pravesti civilinių teisių SUV. VALSTIJŲ miestuose mui, kuris turėjo prasidėti Lietuvoje, buvo parKaip Dewey New Yorkc, taip Warren Kali
apsauga nuo ugnies atsieina maža. Prasidėjo sovietinių pagrindų stiprinimas. fornijoje pirmuoju rupesčiu laikė sumažinimą
tik partijos kaliniai, tiktai iškabos su melagingais užra praplėtimą negrams.
6. Padidinimą minimum al- bendrai po apie 3$70 nuo gal Tam tikslui NKVD turėjo savo žmones visuose mokesčių, padidinimą pensijų, kovą prieš gangsšais.
gyventojų sluoksniuose. NKVD idealas — kas terizmą ir taupų valstijos tvarkymą. Tokia vi
sųvos.
penktas civilis gyventojas turėjo buti jos agen siems lengvai suprantama programa Warren
Liepos 22 ir 23 dieną "Liaudies Seimas" nutarė Lietuvo
greit įsigijo gyventojų pasitikėjimą ir pasidarė
tas, kariuomenėje — kas dešimtas karys. Pirmo Kalifornijos "favorite son".
je suvalstybinti (nacionalizuoti — iš žmonių atimti)
sios okupacijos metu bolševikai to savo idealo
J Amerikos tarptautinį vaidmenį nuo senai
žemę, miškus ir vandenis, bankus ir stambiąją pramonę.
dar
nepasiekė, nors verbavo įvairiausiais budais. Warren žiurėjo ir tebežiūri plataus visu tautu
Ta proga Paleckis kalbėjo "seime" apie didelę sėklą, "ku
Su priemonėmis nesiskaityta. Dauguma agentų bendradarbiavimo akimis. Izoliacionizmą jis
rią pasėjo Liaudies Seimas ir kuri išaugs į didelį ga
buvo sutelkta vienokia ar kitokia prievarta, gra smerkia, kaip kelią, kuris neišvengiamai veda į
lingą medį".
sinimais, tačiau netruko ir savanorių. Žinoma, vis didėjančius pavojus taikai ir kuris tuo pačiu
Ta sėkla per vienus metus ir davė Lietuvai medį,
atima iš Amerikos jos didžiausią svorį pasauli
kad vieno raitelių pulko vadą pasisiūlė sekti to nės gerovės siekime. Kai 1945 metais San Fran
kurio mes niekad nepamiršime. Tai medis ant kurio ša
paties pulko kapitono M. žmona. Ji pranešinėjo cisco buvo išdirbamas UNO įstatymas, Warren
kų kyboja kalėjimai, graudus ištrėmimai, tik su mirti
ir apie kitus savo vyro bendradarbius. Jos "dar aktingai dalyvavo komisijoje ir visur kalbėjo,
mi besibaigiantis vargas ir nuolatos persekiojanti baimė.
bą" tiesioginiai viršininkai labai vertino. Vienas kad visų tautų gerovė priklauso nuo visu geros
PAVERGTAI LIETUVAI
Ji ir šiandien tarnauja Lietuvių tautos vargui ir vergy
iš aukščiausių NKVD pareigūnų, kurio žinioje valios ir nuo vienybes.
stei didinti. Labai gaila kad anuo metu permažai pa
Bet kaip daugelis Amerikiečių, taip ir War
(Petras Babickas)
buvo viso Pabaltijo sekimas, ant Jos vieno ra ren jaučiasi nusivylęs cavo norais pagristi pa
saulis tesidomėjo kokios sėklos sėjamos Maskvos vieš
porto uždėjo tokią rezoliuciją:
saulinę taiką širdingu visų tautų bendradarbia
pačių įtakoue atsiradusių tautų tarpe. Gal butų buvę
Niūri naktis nun dengia tavo veidą,
"Kto
etot
"Ideal
2"
(tokia
buvo
p.
M.
slavimu. Nemažai Amerikiečių, nusivylusių dėl pa
padaryta mažiau klaidų, duodant tai piktai sėklai ma
Tu tai)) toli, nors, kaip kančia — arti.
saulio ateities, lengvai apleido savo tikėjimą į
pyvardė),
"očen
tolkovny
čeloviek".
(Skaitė
ją
žiau drėgmės ir mažiau šilumos!
Nutilo kanklės, laisvės saulė leidos,
pastovų tarptautinį bendradarbiavimą ir perėjo
labai veikliu žmogum.)
Paliko tik grandinės ir mirtis.
Uždarant "Liaudies Seimo" Karnavalą, prezidiumo
prie
izoliacionizmo politikos. Gi Warren, nežiū
Net to paties pulko kapelionas kun. P. atlik rint didelės
ir nesibaigiančios maišaties' pasau
pirmininkas Adomauskas baigė šitokiais žodžiais:
davo panašias funkcijas, nors jo veikimo sfera lyje, pasiliko ištikimas savo įsitikinimui, kad be
O, Lietuva! Mes kieti kaip granitas,
"Liaudies Seimo atstovai, per tris dienas nudirbo
buvo daugiau dvasiškių sekimas. Tuo pačiu ver Amerikos jėgų, išteklių ir pagalbos pasaulis ne
Negynėme tavęs kaip protėviai, oi ne.
me daug darbo, atskleisdami naują Lietuvos istorijos la
tėsi
ir jo meilužė ponia P. Tenka pastebėti, kad galės greitai atsitiesti iš po sunkių antrojo karo
Niūri naktis.. Neaušta lauktas rytas.
pą. Šis naujas istorijos lapas atskleidžia visiems Lietu
NKVD
buvo užverbavusi ir daugiau kunigų, ta naštų. Už tai jis karštai remia Maishall'o planą
vos darbo žmonėms dar nematytus horizontus. Nepa
Tu — pasmerkta, našlaitė, kalinė'.
čiau jų dauguma sugebėjo išsisukti per daug ne Europai atstatyti, remia ir Amerikos karinį pa
prastos darbo galimybės, nepaprasti laimėjimai laukia
siruošimą ir atstovauja nuomonę, kad Amerika
pakenkę kitiems. Jų visų tiesioginis viršininkas turi energingiau kalbėti i pasaulį ir skubiau
musų visų. Musų šios sesijos paskutinis žodis — karšta
buvo NKVD pareigūnas tūlas Martavičius.
spręsti visus taikos klausimus.
padėka tiems kurie davė mums laisvę. Tegyvuoja Rau
Karui
prasidėjus
tas
rūpestingai
megztas
Earl Warren yra kilimo Skandinavas. Per
donoji Armija. Tegyvuoja draugas Stalinas."
parpuolus,
savo penkiasdešimt septynius metus Warren
tinklas
staiga
pasileido.
Vadinami
"op2ratyviniai
tavo sunųs laisvės žygin eis.
Tikrai, tai buvo naujas istorijos lapas, atskleidęs
darbuotojai', atseit valdininkai, pabėgo kartu perėjo visokių karjeros laiptų. Nuo laikraščių
pardavėjo iki advokato jis turėjo progos prisi
horizontus nuo Kauno iki Vladivostoko arti šimtui tūk
su kariuomene. Jų sąžiningi agentai, bijodami žiūrėti į gyvenimą, jį suprasti ne vien iš knygos,
Žygiuojame į švintanti rytojų,
stančių tremtinių Rusijon, keliems tūkstančiams geriau
keršto ar suėmimo pabėgo kartu arba išsislapstė, bet ir iš kasdieninio patyrimo. Ir šiandien jis nė
Skambės laukai nuo pergalės dainos...
sių Lietuvos sunų kalėjiman, kelioms dešimtims tūkstan
o
prievarta sutelkti agentai džiaugėsi nusikratę ra ypatingas knygos mėgėjas: jis visą savo iš
Šventoj šalyj Lietuviškų artojų
čių išguitų iš tėvynes badui ir vargui, ir visai Lietuvių
nuolatinio
slogučio. Pačią NKVD, bebėgant, išti mintį yra ištraukęs iš gyvenimo pamokų ir nie
Greit laisvės saulė amžinai dienos!
tautai — aklam, beprotiškam ir kankinančiam persekio
ko keletas didelių nelaimių. Ji pametė dėžes su kados nesivadovavo jokia kita teorija, kaip tik
jimui.
archyvais, tarp kurių buvo rastos knygos su ta, kurią jis surado praktikoje.
šešių vaikų tėvas, Earl Warren gali tarnau
Tokiais žodžiais yra prirašytas tas "Liaudies Sei
daugumos agentų sąrašais, operatyvinių darbuo ti Amerikiečiams kaip pavyzdys šeimyniniuose
mo" pradėtas "naujas istorijos lapas". Ir už visa tai
EUROPAI
to jų užrašų knygutės, pasienio policijos dieny reikaluose
Pasakoja, kad ir įo dvi gražio
priklauso "karšta padėka" draugui Stalinui ir Raudona
nai
ir tt.
sios dukterys prisidėjo prie tėvo išrinkimo į vi
O nenustok tikėt, Europa, gėriu;
jai Armijai— viešpataujančiai nuo Kauno iki Vladi
Sovietų biurokratizmui nieko negalima pri ce prezidento kandidatus, aktingai dalyvauda
savęs kovoj beprasmėj nekankink;
vostoko.
kišti,
— viskas buvo taip smulkiai surašyta, kad mos Philadelphi jos karnavale. Ir Republikonu
neik # nusilenkt Apokalipso žvėriui;
nebuvo jokios kliūties rekonstruoti buvusį tink partija noriijo Warren'o paskyrimu j tokią auk
didžių vaikų didžias mintis atmink!
štą vietą parodyti, jog šalia aukštos politikos
lą. Juk kiekvienam asmeniui NKVD stengėsi už žmonių, ji mėgsta dar ir tuos, kurie moka juok
RUSIJOJE, dirbtuvės darbininkas už savo visos il
Didi dvasia tegaubia tavo veidą,
vesti vadinama "učotnoje dielo", į kurią buvo tis, moka buti ištikimais ne tik aukštoms val
gos savaitės darbo algą gali nusipirkti 40 bakanėlių duo
tebūnie šiltas jo akių žvilgsnis —
Surenkamos atsitiktinės žinios. Operatyvinis įga- stybinėms pareigoms, bet ir savo šeimai. Dabar
nos. Amerikos vidutinis darbininkas už savo savaitinį
nebūki motina kuri vaikus apleido
^įottais tas bylas reguliariai peržiūrėdavo ir tam belieka tik laukti, ką pasakys Amerikos piliečiai
uždarbį gali nusipirkti 400 bakanėlių duonos.
del Warren'o dorybių: ar mažiukas Dewey išn^š
ir siekia to kas apgaulės ugnis!
W&m #k#įęiuj
įvestį
įom»ant savo pečių didelį Warren...,
.
•
Paris, France,
Kastytis Gliauda.

Dienos Klausimais
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Lietuva Amerikos "Baltojoje Knygoje
i.

Stalino - Hitlerio
Kryžkeleje

Vokietijos politika Ba 11 i j o s
karštuose dar nepakankamai
įtikinanti Molotovą dėl Vokie
tijos nesikėsinimo į tų kraštų
nepriklausomybę, tai Berlynas
esąs pasiruošęs derinti savo in
teresus su Sovietų Sąjungos in
teresais Baltijos kraštuose.
Nuo čia ir prasidėjo StalinoHitlerio mainai dėl Baltijos
kraštų, kad nuramintų Sovietų
Sąjungos plačiai ir dirbtinai iš
augintą baimę jog tie kraštai
sudaro koridorių mirtingiems
pavojams.

Apetitas Atsiranda
kraštų ir Rumunijos nepriklau
somybę ir kaip Sovietai supran Valgant
ta savo saugumą Baltijos kra SCHULENBURG'O pareiški

štuose ir Rumunijoje. Taigi,
kiekviename Sovietų - Vokiečių
susitikime kartojosi Baltijos
kraštų ir ypatingai Lietuvos
vardas nepaliaujamai, lyg tai
butų koks šventas žodis kas
dieninėje maldoje.

" ^

Dailininkas Adomas Varnas, vienas geriausių portretistų, siuo metu gyvenąs tremtyje, Vokietijoje, atsvente savo 70
metu amžiaus ir 40 metų visuomeninio darbo sukaktį. Jusų atstovas apsilankė pas dailininką A. Varną ir padare sios
nuotraukas. Iš kairės: 1. Dailininko nesenai padaryti trijų Lietuvos prezidentų portretai. 2. Dail A. Varnas su po
nia kuri pagarsėjus Montensori sistemos vaikų auklėtoja. 3. Dail. ^Vainas prie naujausio savo darbo
poeto Fausto
Kiršos portreto. Malonu pažymėti kad dailininkas pilnas energijos ir naujų sumanymų.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)

mas kad Vokietijos vyriausybė
dyti tik mažą dalį to, ką trem
esanti pasiruošus suderinti sa vu pasirašė deklaraciją, kurio
tyje sunkiausiose sąlygose yra
LIETUVOS vardas parute#je pasisakė atskiru susitarimu
sukurę. Tačiau ir ta maža da
vo
interesus
su
Sovietų
intere
tas apie dvidešimt kartų do
lis jų kurinių vaizdžiai ir įtiki
sais Baltijos kraštuose, sukėlė galutinai sutvarkę "išnykusios
kumentuose kuriuos surinko ir
namai
byloja apie didį jų ir vi
Lenkijos"
klausimą
ir
nustatę
Molotovo apetitą. Iki šiol jam
išleido Amerikos State Departsos musų tautos kūrybinį pajė
pastovios
taikos
pagrindus
Ry
užteko įrodymų kad Vokiečiai
gumą ir gausius musų tautos
mentas su užvardymu: "Nazinesikėsina
į Baltijos kraštų ne tų Europai. Paties to susita
BENT DALĮ TO ką musų skulpt. Teisutis Zikaras (2).
kurybinius lobius.
Soviet Relations 1939-1941".
Šioje'parodoje
gausiai
atsto
rimo dokumentų rinkinyje nė dailininkai tremtyje yra sukupriklausomybę,
o
dabar
—
po
A. Merkelis,
Tame dokumentų rinkinyje
vaujama ir taikomasis menas
ra.
Suvienytose Amerikos
rę, ruošiamasi parodyti Ameri (siuviniai, nėriniai, medžio dro
tokio
Schulenburg'o
pareiškimo
Baimes
Užvaldyta
surandame senai kartotą tiesą,
Valstijose Lietuvių Me
— Molotovas panorėjo Baltijos Iš vėlesnių Schulenburg'o te kos Lietuviams ir Amerikie žiniai ir kit.)
kad Lietuva guli pačioje Rusi- Politika
no
Parodai Rengti Komi
legramų
matyti
kad
Rugsėjo
28
čiams.
Dar
šį
rudenį
Suvieny
kraštus paimti savo globon.
Iš viso ruošiamoje parodoje
jos-Vokietijos interesų kryžke
teto Sekretorius.
Schulenburg'o pranešime Rug dienos susitarimas tarp Ribben- tose Amerikos Valstijose ruo bus išstatyta 369 kuriniai: 240
SOVIETAI, kaip žinome, sla
/ # /
lėje ir kad Sovietų - Vokiečių
tropo ir Molotovo buvo palietęs
dailės kurinių (tapybos, grafi
santikiuose ji užėmė labai rei ptai ruošdamiesi pasikalbėji pjučio 7 dieną randame infor ir Lietuvą. Ir palietęs taip kad šiamasi atidaryti Lietuvių dai kos, akvarelės, skulpturos ir
Lietuvių
Meno
Paroda, kuri
kšmingą vietą. Nors rinkiny mams ir susitarimui su Hitle maciją kad Molotovas buvo pa Lietuvą sutiko Vokiečiai per lininkų tremtinių kurinių ir kit.) ir 129 pritaikomos dailės dar šiais metais numatyta per
kelti į Ameriką, Birželio 27 d.
je nėra nei vieno dokumento rine Vokietija, vedė derybas su sikvietęs Latvijos ir Estijos mi leisti Sovietų įtakai, išreikalau Lietuvių tautos martirologijos kuriniai.
(kančių)
paroda.
Dauguma
šios
nistrus
Maskvoje
ir
su
jais
kal
buvo atidaryta Hanau Lietuvių
Savo
kulturinių
vertybių
kū
Anglais
ir
Prancūzai.
Ypatin
kuris liestų ištisai visą Lietu
dami sau prijungimą prie Vo parodos organizacinių darbų ryba, kurios gražiausias žiedas stovykloje. Dėl patalpų ankštu
bėjosi
apie
jų
kraštų
saugumo
gai
bijodami
Vokiečių,
Sovie
vos užsienių padėties klausimą,
kietijos tik Lietuvos žemių gu
yra menas, mes įgijome laisvės mo paroda teišstatyta vos pusė
bet tie "išmėtyti gabaliukai" tai norėjo iščiupinėti Anglų- klausimus. Tarp kita ko buvę linčių kairėje Nemuno pusėje. jau padaryta.' šiai parodai ku teisę, su savo kūrybiniais lo eksponatų, kurie numatyta ga
riniai
jau
surinkti
ir
paruošti
telpa į tokių klausimų rėmus Prancuzų planus. Matydami galima pajusti jog Molotovas Už kitas nuolaidas Lietuvoje
biais inėjome į kitų kulturinių benti į Ameriką.
tautų tarpą. Tai buvo nelen Geriausiems kuriniams buvo
jog nesunku suprasti jiems pri kad tie planai neduoda jiems nesijaučia patenkintas kad Es Vokiečiai iš Sovietų gavo Liub išstatymui.
pakankamai progų išnaudoti tija ir Latvija padarė nepuoli
Parodoje su 'savo kuriniais gvas kelias. Meno kūryba švie paskirtos premijos.
skiriamą svarbumą.
lino provinciją.
dalyvauja
net trisdešimt trys tė mums kelią į laisvę, kurios
mo
sutartis
su
Vokietija,
nes
padėtį
savo
įtakai
sutvirtinti,
Įsiskaičius į paskelbtus do
Vos pasirašius Rugsėjo 28 d. dailininkai: grafikas Paulius siekdami, dėl kurios kovodami,
jos
parodančios
tų
kraštų
pa
Sovietai
1939
metais
Gegužės
kumentus, galima butų paskir
sutartį, Molotovas skubėjo pa Augius (20 kurinių), kerami žuvo tūkstančiai geriausių Lie
Lietuvos Miestuose
styti Lietuvos klausimą Sovie- 3 dieną pakeitė užsienio reika lankumą Vokietijai. Esą Mo siimti Rusijai skirtą dalį. Tuoj kas Juozas Bakys (12), tapyto- tuvių. Tad, ruošiant Lietuvių
lotovas
pastebėjęs
kad
jis
jau
lų
komisarą
Litvinovą
Moloto
tų-Vokiečių santikiuose j tris
Riogso Apžėlę
pat iššaukė Lietuvos užsienių jas-dekoratorius Alfonsas Dar- meno parodą Suvienytose Ame
laikotarpius. Pirmas — nuo vu, kaip ištikimiausiu Stalino čiasi priverstas tuo klausimu reikalų ministrą Urbšį į Mas gis (9), skulptorė Elena Dočie- rikos Valstijose, nepamiršta ir
Griuvėsiai
1939 metų Balandžio mėnesio bendradarbiu. Tai buvo viešas giliau susidomėti. Schulenburg kvą ir jam pasiūlė savitarpinės nė-šidlaitė (2), tapytojas Ado jie: šioje parodoje įruoštas Lie
mas
Galdikas
(9),
akvarelistas
tuvių
martirologijos
(kanki
turįs
įspūdžio
kad
Sovietai
ne
žingsnis,
parodęs
jog
Anglųiki tų pat metų Rugpjučio pa
pagalbos sutartį ir pasakė kad -tapytojas Česlovas Janusas nių) skyrius.
baigos. šiame laikotarpyje Lie ^rancuzų - Sovietų pasikalbėji sutinką jei Vokietija pasiūlys Vokiečiai artimiausiomis die (5), dekoratorius Kostas JeMartirologijos skyriuje pa
Vilniaus komunistinio "Tė
tuva atskirai nesudarė nei So mai Maskvoje pasisuko kryp jiems duoti bendras garantijas nomis pareikalaus jiems perlei zerskas (4), tapytojas Vytau vaizduojamos Lietuvių tautos
Baltijos
kraštams.
vynės
Balso" žiniomis (Nr. 5.)
timi
kuri
baigsis
be
rezultatų.
vietams nei Vokiečiams jokio
tas Kasiulis (11), tapytojas gyvybinės aukos dėl laisvės,
sti teritoriją iki Nemuno....
gražus,
kurortinis Zarasų mies
Rugpjučio
16
d.
vėl
Schulen
Jau
Balandžio
17
dieną
So
Povilas
Kaufmanas
(5),
tapy
ypatingo rūpesčio, o buvo jun
Schulenburg'as, Urbšiui at tojas ir architektas Petras pradedant 1940 m. Birželio 15 tas, kurį 1941 m. tyčia sudegi- .
burg'as
rašo
Vokietijos
užsie
v
i
e
t
ų
A
m
b
a
s
a
d
o
r
i
u
s
B
e
r
l
y
n
e
d.,
kai
Lietuvai
laisvė
buvo
iš
giama su Latvijos ir Estijos
keliavus Maskvon, pasiuntė į Kiaulėnas (8), architektas ir plėšta, ir vėl buvo pradėta ryž no komjaunuoliai žydai ir vie
likimu, visur kalbant apie ben Merekalovas, apsil a n k ę s pas nių reikalų ministerijai kad jis Berlyną Spalių 5 dieną telegra akvarelistas
Mykolas Kovas
atkakli ir žūtbūtinę ko tos Rusai bei besitraukią rau
drą "Baltijos kraštų padėtį". Weizsaeckerį, įtakingą Vokie pasimatyme su Molotovu pa mą, kurtoj* jis .fcarp kita ko (7), grafikas Eduardas Kra tinga,
va
jai
atgauti.
stebėjęs
jo
ypatingą
draugiš
Antras laikotarpis prasideda čių užsienių reikalų ministeri
sauskas (4), tapytojas Euge Lietuvių martirologijos sky donarmiečiai, ligi šiol nei kiek
praneša:
nuo 1939 metų Rugpjučio mė jos sekretorių, plačiai kalbėjo kumą ir jo ypatingą norą su "Tuoj pat po pirmo telefonu nijus Kulvietis (4), skulptorius rių parodoje gražiai ir įspūdin neatstatytas ir nesutvarkytas.
Zarasai iki šiol skursta be
nesio pabaigos ir tęsiasi iki apie galimybes palaikyti "šil daryti su Vokietija nepuolimo pasikalbėjimo su pasekretorium Aleksandras Marčiulionis _ (4), gai įrengė dailininkas-dekorasutartį.
Tik
"nežiūrint
mano
elektros,
nėra patalpų mokyk
keramikė
Eleonora
arčiulionietus
santikius
tarp
Vokietijos
torius
Kostas
Jezerskas.
1940 metų Liepos mėnesio ga
Gaus,
šįryt
pranešiau
Moloto
n
ė
L
u
k
š
t
a
i
t
ė
(
5
)
,
t
a
p
y
t
o
j
a
s
pastangų,
nepavyko
aiškiai
su
Lietuvių meno paroda Suvie lai, nei vieno viešbučio ir labai
lo. Šiuo laiku du tironai — ir Sovietų Sąjungos" ir apie
vui kad mes jį prašome neati Bronius Murinas (2), tapytoja nytose Amerikos Valstijose di
Stalinas ir Hitleris — pasidali budus juos nuolat vystyti tiek žinoti ką nori Molotovas pada dengti Lietuvos užsienių reika Jadvyga Paukštienė (2), tapy džiai reikšmingas įvykis Lietu didelis butų trukumas. Labai
na Lietuvą taip kad abu lieka ūkinėje, tiek politinėje srityje. ryti su Baltijos kraštais", taip lų ministrui Vokiečių - Sovietų tojas ir grafikas Viktoras Pe vių tremtinių kultūriniame gy apleisti Dusetai ir Dūkštas.
Gegužės 20 dieną Schulen- baigia Schulenburg'as savo lai
(20), grafikas Vaclo venime. Ji dar stipriau ir glau Jokio miesto atstatymo nėra
dalybomis nepatenkinti.
susitarimo dėl Lietuvos. Molo travičius
šką Weizsaeckeriui.
vas
Ratas
(10), tapytojas An džiau Lietuvius tremtinius su Klaipėdoje. Vilniuje niekam
burgui
pirmą
kartą
atsilankius
Ir paskutinis laikotarpis —
tovas paprašė kad aš pas jį at tanas Rukštelė (2), tapytojas sies su broliais ir seserimis nerupi atstatymas ir darbo
Kitą
dieną
(Rugpjučio
17)
nuo 1940 metų Liepos mėnesio pas Molotovą, kaip užsienių
Schulenburg gavo iš Ribben- silankyčiau 5 valandą vakare Mikas J. Šileikis (4), akvareli Amerikiečiais, parodys jiems žmonių sunkios buities pageri
galo iki Sovietų-Vokiečių karo reikalų komisarą, Molotovas
tropo asmenišką informaciją ir man pasakė kad jis vakar stas ir skulptorius Kajetonas Lietuvių tremtinių kūrybines nimas.
pradžios (1941 m. Birželio 22). padarė priklausomą VokiečiųŠklėrius (7), menininkė audė
kad jis yra pasiryžęs atvykti buvo priverstas painformuoti ja Anastazija Tamošaitienė (1), pastangas ir laimėjimus. Tos Klaikus apžėlę, netvarkomi
parodos reikšmė juoba didesnė,
šitame laikotarpyje Lietuva iš- Sovietų prekybinį bendradar
Maskvon nepuolimo sutarčiai Lietuvos užsienių reikalų mini
griuvėsiai riogso kitados gra
naujo patampa paslėptu ginču biavimą nuo politinių aplinky sudaryti ir ją pasirašyti ir tarp strą apie įvykusį susitarimą. tapytojas Antanas Tamošaitis kad ji atidaroma tuo metu, kai
žiajame Kaune, šlykštus griu
(6),
grafikas
Adolfas
Vaičai
bių,
sukuriant
abiem
kraštams
Lietuviams
tremtiniams
pla
tarp Sovietų ir Vokiečių.
kita ko prašo informuoti Molo Lietuvos delegacija buvus la tis (5), tapytojas Adolfas Va- čiau prasivėrė vartai į didžio vėsių vaizdai Šiauliuose, Rasei
"palankią
politinę
bazę".
To
Skaitant dokumentus ir jau
tovą kad "Vokietija yra pasi bai nustebinta ir giliai sujau leška (2), grafikas Telesforas sios laisvės ir tikros demokra niuose, Vilkaviškyje, Alytuje,
ti kad visur Baltijos kraštai, o kios Sovietų diplomatų mintys
ruošus
garantuoti Baltijos kra dinta. Ji pareiškus kad tos sri Valius (20), tapytojas Adomas tijos kraštą — Suvienytas Marijampolėje, Tauragėje, Kel
Varnas (5), tapvtojas-tlekoraypatingai Lietuva, iškyla lyg davė pagrindą Vokiečių vyriau
Valstijas.
štų nepriklausomybę drauge su ties netekimas bus ypatingai torius Liudas Vilimas (13), ta Amerikos
Lietuviai dailininkai tremti mėje, Mažeikiuose, Telšiuose ir
kokia rodyklė Vokiečių-Sovietų sybei susidomėti galimais susi
sunkiai
pernešamas
dar
ir
dėl
Sovietų Sąėjnga".
pytojas Viktoras Vizgirda (6), niai šioje parodoje tegali paro kitur.
santikių kryžkelėje. Ir vieni tarimais su Stalinu.
Kaip Molotovas atsiliepė į šią to kad didelė dalis žymiųjų Lie
Nuo
Birželio
mėnesio
(1939)
ir antri, galvodami apie savo
informaciją, paskelbtuose doku tuvių tautos vyrų yra kilę iš
valstybių saugumą, sienų iš pradžios ir ima suktis griežtai
šios Lietuvos dalies. Valandą
mentuose nieko nerandame.
plėtimą ar įtakos sutvirtinimą, slaptų ir atsargių vis dažnėjanStaiga Baltijos kraštų klau vėliau mane Molotovas painfor 
vis užkliuva už Baltijos kraš- čių pasimatymų ir pasikalbėji
simas išnyko iš Sovietų-Vokie mavo kad Stalinas asmeniškai
v tų - su ypatingu susirupinimu, mų ratas tarp Berlyno ir Mas
čių pasikalbėjimų. Tik iš kitų prašąs Vokietijos vyriausybę
ar Lietuva priklauso prie jų kvos.
šaltinių žinome kad Rugpjučio šiuo metu dar nereikalauti Lie
skaičiaus.
Pranešime kurį Schulenburg
23 dieną, pasirašant Maskvoje tuvos teritorijos perleidimo."
(Vokiečių
ambasadorius
Mas
Molotovas 1939 met<§ Rug
nepuolimo sutartį tarp Vokie Visas žaidimas buvo puikiai
pjūčio 3 dienos pasikalbėjime kvoje) siunčia užsienių reikalų tijos ir Sovietų Sąjungos, buvo sukombinuotas: įstumti Lietu
su Vokietijos ambasadorium ministerijai randame jau gai pasirašytas ir slaptas protoko vos dalį į Vokietijos nagus, su
Schulenburgu pakartotinai jį res rodančias į kur galės pa las dėl Baltijos kraštų. Latvi vaidinti geradarį ir, kai Vokie Kaip žadėta — ištęsėta! ši knyga Lietu reikalinga visuomenės paramos — aukų,
klausia ar Vokietijos vyriau sukti Molotovo noras surasti ja ir Estija perėjo visiškai So tija truputį atleis, išplėšti tą vių kalboje išleista 312 puslapių didumo, nes yra numatyta šią knygą, taip kaip da
sybė, ruošdamasi pripažinti So tinkamą bazę politiniam ben vietų įtakai, o Lietuva buvo "ėriuką" ir jį praryti. Taip ir su priedu 16 puslapių atvaizdų, kurie ap ryta su "Timeless Lithuania", išdalinti vi
vietų interesus Pabaltyje, turi dradarbiavimui su Vokiečiais. palikta Vokiečių interesų zono vyko.
ima eilę Lietuvos valstybės vyrų dalyvavu siems žymiems Amerikiečiams, valdžios ir
galvoje ir Lietuvą. Ir tik ga Tame pranešime du' kartu pa je.
sių paskutinėse dienose musų tautos tra Kongreso nariams ir įvairių šalių diplo
vęs teigiamą atsakymą Moloto minėti Baltijos kraštai, pabrė
gedijos, kuomet bolševikai smurtu ruošėsi matams nemokamai. Mes patys privalom
ATOMO KONTROLĖ ir
vas laikė galima ir naudinga žiant kad Molotovas su malo
okupavo Lietuvą. Kiti atvaizdai parodo sudėti jos išleidimui reikalingus pinigus.
t o l i m e s n i ų V o k i e č i ų - S o v i e t y numu žiuri į visus Vokietijos Ėriukas Vilko
NEGALIMA
DAR
bolševikų
žiaurias masines žmogžudystes
veiksmus kurie sutvirtina Bal
santikių nagrinėjimą.
Kaip Lietuviškoje taip Ir Angliškoje,
Naguose
papildytas
Lietuvoje, ir taipgi vaizdai iš
Kitoje vietoje randame me tijos kraštų nepriklausomybę,
šioje
knygoje atskleidžiama pasauliui vi
UŽBAIGUS karą prieš Len Atomcf Mokslininkų Sąjun Lietuvių tremtinių gyvenimo svetimoje ša
morandumą Schnurrės, žinomo nes tuo budu sustiprinamas So
si
pasalingi
Kremliaus ir jo galvų —- Sta
Vokiečių užsienių prekybos di vietų Sąjungos saugumas. Ir kiją ir ją Hitleriui su Stalinu gos Taryba Londone praneša lyje, savo tėvynės netekus.
lino,
Molotovo
ir kitų — užsimojimai, pa
Lietuviškai ši knyga jau gaunama — siruošimai ir pagaliau patys žygiai Lietu
plomatinio atstovo, be kurio priešingai, kai tik Maskva pa pasidalinus, Lietuvos klausimas kad ji nustojo vilties susilauk
nebuvo pasirašyta jokia reikš mato kad Baltijos kraštai ir vėl buvo išvestas į sceną. Rug ti greito įvedimo tarptautinės prisiunčiant savo auką Lietuvai Vaduoti vą pavergti. Aprašoma ir kokiais meto
mingesnė prekybos sutartis. Ja Rumunija vienaip ar kitaip sėjo 25 d. Schulenburg'as pra atomo kontrolės, kuomet tarp Sąjungai, $3.00, $5.00 arba daugiau. Prie- dais bolševikai valdė Lietuvą, vesdami ją
me jis atpasakoja įspudžius iš slenka į Vokiečių įtakos lauką, nešė Ribbentropui trumpoje te Rusijos ir vakarų .pasaulio ei dinės aukos pagelbės LVS išleisti šią kny prie nuubagėjimo, kaip žudė ir naikino
gą Angliškai kalbančiam pasauliui, atida Lietuvos žmones, kurie Maskvos galvažu
pasikalbėjimo su įvairiais So Sovietų Sąjunga pasijunta grą- legramoje kad jį buvo pasi na šaltas karas.
vietų diplomatais Berlyne, ir soma ir ima ją persekioti bai kvietęs Stalinas ir Molotovas Ta sąjunga buvo įkurta 1946 rymui akių Amerikiečiams ir Britams ko
džiams išrodė neištikimi ir pavojingi.
aiškiai pabrėžia kad Baltijos mės jausmas (Schnurrės pra ir padarė šitokį pasiūlymą: vi metais. Dabar jos vadovybė kiais budais bolševikai pavergia savo kai
kraštai Sovietų politikoje yra nešimas Ribbentropui Lie p o s sa Liublino provincija įr dalis sako kad negalint sukontroliuo mynes tautas.
Šiųskit savo auką kiek tik daugiausia
tiek pat reikšmingi kiek Rumu 27, 1939). Tam jausmui už Varšavos provincijos, einančios ti atomo bombos ir kitų naiki
galit, tai knygai išleisti. Užsisakykit jų
Kaip
tik
pradėta
ši
knyga
leisti
Lie
nija su savo aliejų gausiais iš marinti Schulenburg'as atsilan iki Bugo upes, atiduodama Vo nančių ginklų gamybą, reikia tuviškai, kilo visuotinis pageidavimas kad po kelias, išdalinimui savo artimiems Ame
kė pas Molotovą Rugpjučio 3 kiečiams, bet už tai Vokietija tik dėti pastangas' karo veng ji butų išspausdinta ir Angliškoje kalboje rikiečiams kurie dirba šios šalies visuome
tekliais.
Visoje eilėje pasikalbėjimų dieną ir Berlyno pavedimu iš atsisako nuo savo pretenzijų ir ti, siekiant susitaikymo tarp — ir LVS tuoj ėmėsi to darbo. Angliškai nėje. Tuomi padėsite kovoti prieš bolše
Rytų ir Vakarų.
Vokietijos politikos įtakos į Lietuvą.
Sovietų diplomatai nuolat in- dėstė
vizmą, ir prisidėsit prie pagreitinimo Lie
Tie mokslininkai tačiau ne knygai tekstas jau paruoštas ir knyga pa
Ką
manė
Vokietijos
vyriau
pagrindus
su
ypatingu
pabrė
terasavosi ar Vokiečiai nuošir
tuvai
laisvę ir nepriklausomybę grąžinti!
duota
spaudai.
Tačiau
knygos
išleidimui
džiai laikysis nepuolimo sutar žimu, kad nepuolimo sutartys sybė dėl šio pasiūlymo, doku užsimena kad Rytai jokio susi
čių su Baltijos kraštais. Visas su Baltijos kraštais neginčija mentuose tiesioginio atsakymo taikymo ne j ieško, ir kad jie
6820 Superior Avenue,
dėmesys Vokiečių-Sovietų san mai rodo jog Vokietija yra pa nerandame. Tik sužinome kad panaudos savo atomines ^bom
Cleveland 3, Ohio
tikiuose buvo sukauptas į tai siryžus gerbti tų kraštų nepri- trims dienoms praėjus, Rugsė bas prieš Vakarus kaip greit
kaip Vokiečiai žiuri į Baltijos klausomybę. Jei pasirodytų kadh0 28, Ribbentropas six Moloto tik spės jas pasidaryt.

LIETUVIŲ MENO PARODA AMERIKAI
BUS ATIDARYTA ŠĮ RUDENĮ

Lietuva Tironu Pančiuose
LIETUVIŠKA JAU GATAVAI

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGĄ

KAINA TIK $3.00
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(M usu korespondento Vokietijoje pranešimas)

Perversmas! Taip šiomis die
nomis Vokietijoje vyksta di
džiulis ekonominio gyvenimo
perversmas.
Tai didžiausias
Vokietijoje įvykis nuo pat jos
kapituliacijos. Apie jį turi kai
ką išgirsti ir mieli DirVos skai
tytojai Amerikoje, ypatingai
tie, kurie pažinojo pokarinį gy
venimą Vokietijoje. Jei grįžtu
tie, kurie tik ka apleido šį kraš
tą, jo jau nepažintu: taip jau
viskas čia pasikeitė per keletą
dienų.
šiandieną Vokietis, kur jis
begyventų, nesidomi nei Berly
no įvykiais, nei Jugoslavijos
politika, nei kominformo suva
žiavimu nei visais kitais poli
tiniais reiškiniais su d ė j u s
drauge: 70 milijonų tautos dė
mesys nukreiptas tik į vieną
tašką — naująją pinigu refor
mą.
PER VALANDĄ — MILIJO
NIERIUS ARKA EL(JETA
Stebėtini dalykai vyksta šia
me krašte: valandos ar kitos
bėgyje apsukrus spekuliantas
lieka turtuoliu, beveik šių die
nų milijonierium, kitas gi tur
tuolis, tuo pačiu laiku praranda
viską ir netenka visų savo tur
tų. tai didžiulis gyvenimo bir
žos lošimas, kuriame gali lai
mėti arba pralaimėti, Jtik jau
labai retai išeiti lygiomis.

Vokiečių, įvyko visuotinas su
lyginimas — visi, girdi, tegavome po 40 markių..
Dirbantieji tikisi gauti al
gas naujomis markėmis ir iš
to prasigyventi. Bedarbiams
tikras vargas — neaišku, iš ko
reiks gyventi, kai pasibaigs tie
40 markių.

i

VASARINIS IŠPARDAVIMAS
Eina visu smarkumu

Vasariškų rubų — marškinių — kelnių — diržų
Šiaudinių Skrybėlių — Maudymuisi Kelnaičių
PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT• DYKAI!

Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu,
Čia Iškelsime Jūsų Stamp Books.

THE KRAMER & REICH (0.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

ic

V

A

Laikraščių leidėjai vargiai te- Tremtinių Gyvenimo
atgaus savo bankuose įšaldy
tus pinigus kad ir santikiu
Filmą "The Search^'
vienas prieš dešimtį. Vokiečių
Ohio Theatre
spaustuvininkai pareikalavo už
viską mokėti sena kaina, bet
naujomis markėmis. Prenume
ratorių skaičius nukrito ma M-G-M patiekia Amerikai di
žiausia per pusę. Redakcijos, delę įdomią filmą iš tremtinių
administracijos žmones ir ben gyvenimo Europoje, kuri pra
dradarbiai dirba nemokamai, dedama rodyti Ohio Theatre
kad tik kaip nors sutaupius ketvirtadienį, Liepos 29. Tai
pašto išlaidoms ir popieriui filmą kuri buvo pagaminta pa
pirkti. Ir dideliam ^ reikalui čioje Europoje, Amerikos oku
esai\t tremtiniai nebeišvažiuoja pacijos zonoje Vokietijoje, ir
iš savo stovyklos. Nerašo nei kurios vaidintojai didumoje yra
laiškų, nes tas kainuoja 24 pf., patys tremtiniai, jaunamečiai
kuriu nėra iš kur gauti. Niekas šio karo našlaičiai.
Vadovaujamas suaugusiu ro
neperka nei daržovių ar kito
maisto iš šalies, —- nėra už ką. les atlieka žinomi Amerikiečiai
Vokiečiai nebekeičia
maisto artistai, Montgomery Clift, Ali
POLICIJAI RUGIAPIUTę
produktų ant cigarečių, nes ti ne MacMahon, Jarmila NovotVokiečių policija dirba dieną kisi gauti jų laisvai krautuvė- na ir Wendell Corey. Kiti vi
ir naktį, darė kratas ir vykdė
. si vaidintojai buvo parinkti iš
suėmimus. Daug kur kalėjimai se.Už USA. dolari oficiali kai
tremtinių ir Amerikiečių karių
perpildyti spekuliantais. Spe na nustatyta 3 DM ir net juo gyvenančių ten pat, ypač tokių
cialus teisėjai čia pat bausdavo doje biržoje niekas nemoka uz žmonių kurie patys pergyveno
juos piniginėmis ir kalėjimo
audringus karo metus.
jį daugiau kaip 10 DM. ^ >
baudomis.
Tremtiniai gyvena naujosios
Ivan Jandl, 9 metų berniu
AR PAGERĖJO GYVENIMAS markės įvedimo — vargo ženk kas, yra Prahos gyventojas, ki
Į šį .klausimą šiandien dar le. Jų vargus praktiškai gales to berniuko rolę vaidina Leo
negalima atsakyti, reikia pa sumažinti tik skubi ir tiksli pold Borkowski, parinktas iš
K* Pelėkis. gabių berniukų Varšavoje.
laukti bent porą mėnesių, šian emigracija
Veikalo vadovaujanti tema
dien gi gyvenimas Vokietijoje Vokietija, Birž. 30, 1948.
apima karo metu likusios naš
labai pablogėjo. Nemažiau kaip
pusė visu Vokietijos studentų
DARBAI Clevelande eina ge lės, kurios vyras ir duktė bu
neteko galimybės studijuoti. rai kiek galima spėti iš pareika vo nužudyti, j ieškojimą savo
jauno sunaus po visas našlai
Miunchene per 300 studentų lavimų darbininkų. #
pasisiūlė tarnauti naktį tram
Šymet iš Darbininkų samdy čių stovyklas, nujaučiant kad
vajaus konduktoriais, kad ga mo biuro per Gegužės mėnesį į jis gali buti gyvas.
lėtų tęsti studijas. Teatruose, darbus pastatyta 4,595 darbi
kur vaidina 100 artistų tebėra ninkai, o per Birželio menesį —
tik 50 žiūrovų. Niekas daugiau 1,782 darbininkai.
negauna valgyti, kaip pirmiau.
Dar virš 2,300 darbų neužpil
Gal dar šiaip taip versis sveiki, dyta, dėl trukumo j tam tikrus
pajėgus dirbantieji žmonės, vi darbus specialistų.
sai gerai gyvens ūkininkai, nes
kainos už maisto produktus pa
lyginant su uždarbiu, yra labai
aukštos. Blogiausia padėtis yra
bedarbių, senių, vaikų, gausių
LOANS TO
šeimų ir pabėgėlių bei užsienie
čių tremtinių, o taipgi taupy
REPAIR, MAINTAIN)
tojų, rentininkų.
MODERNIZE YOUR HOME

SEND, Inc.
304 West ,63rd Street
Chicago si; ILL.
Tel. ENGLEWOOD 5U'.8 ,

JONAS G.

POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas
Popieriuotojas

NO BETTER
TERMS
ANYWHERE

OR BUSINESS PROPERTY

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

Memb'-r 1

t c!

i t! I>•

)h>: i l I d- u r . m c e

No. 2
0Q
.

No. 3
•i-gtįO

No. 4
$2-95

2 sv. bekono
2 sv. kenuofos jautienos
2 sv- pietų Afrik.. apeis.
marmelado*
1 sv. cukraus
1 sv. kavos pupelių
1 svl šokolado, • blocks
2
2
.2
2
1

sv. kiaulinių taukų
sv. bekono
sv. cukraus
sv^aukšč. rieb. sūrio
sv. kavos pupelių.

9 SVARAI CUKRAUS

Wo 5 ' •
*4.98 9 SV, KAVOS Pupelių
No. 6 4,5 sv. ęukrau.s
54.OO 4,5- sv. kavos pup<alių
No. 7 200 Chesterfield cigarečių
$2*00 (Išskiriant Vok. ir Italiją)
No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati$5- 95
nelč (Tik j Vokietijų)

EXTRA RIEBALV 6 SV.!!!
2 sv. kenuoto sviesto
No. 10 2 sv. bekono
2 sv. kiaulinių
taukų
'
1 sv. šokolado, blocks
1 sv. cukrauš
1 sv. kavos pupelių.
Čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos. •
ALskirai taria
draugijo
mis. komitetais ir pavieniais a*^meninils del didesnių užsakymų.
Nedelsdiami šiandien pasiųskite
savo giminėms, .draugams siunNinėlius?

Cash, balances with other banks, including reserve
balance, and cash items in process of collection $
United States obligations, direct
and guaranteed
Obligations of States and political subdivisions
Other bonds, notes, and debentures
'
Corporate stocks (including $13,500 stock of
Federal Reserve bank)
Loans and discounts (including '$None overdrafts)
Banks premises owned
$
21,000.00
Furniture and Fixtures
7,000.00
Real estate Qwned other than bank premises

2,351,186.79
4,438,000.00
3,010,991.29
584,268.58
13,500.00 '
8,558,548.85

28,000.00
9,500.00

$14,000,595.51

TOTAL ASSETS

LIABILITIES
Demand deposits of individuals, partnerships,
$ 3,561,863.93
and corporations
Time deposits of individuals, partnerships,
and corporations
8,766,641.13
Deposits of United States Government (includ
ing postal savings)
140.218.98
Deposits of States and political subdivisions —
550.240.99
Other deposits (certified and officers' checks, etc.)
280,007.80
TOTAL DEPOSITS
$13,3Q5,578.83
Other liabilities
'
28,128.36
TOTAL LIABILITIES (not including subor
dinated obligations shown below)
$13,337,707.19

CAPITAL ACCOUNTS
Capital*
Surplus
Undivided profits
Reserves (and retirement account for preferred
capital)

—$

200,000.00
250,000.00
116,888.32

100,000.00

TOTAL CAPITAL ACCOUNTS

$

666,888.32
TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL
'
ACCOUNTS
$14,000,595.51
*This bank's capital consists of:
Common stock with total par value of $200,000.00

MEMORANDA
Assets pledged or,assigned to secure liabilities
and for other purposes
$ 911,031.02
I, Harold Hammer, Secretary-Treasurer, of the above-named bank
hereby certify that the above statement is true to the host of my
knowledge and belief.
HAROLD HAMMER.
Correct—Attest: G. E. DICK
HAROLD CLARK

ELDONA SMITH,
Notary Public.

DIRVAI išsirašyti nereikia
VASARA visada rodos per- laukti pradžios metų. Išsiratrumpa. Nesutrumpinkit savo šykit dabar. Pusei metų $1.50.
vasaros smagumą ir savo gy
vastį pergreitai įvažiuodami j
trafiko nelaimę. Pergreitas va
žiavimas negalimose sąlygose
yra priežastimi dviejų iš pen
kių mirtinų nelaimių. Greitu
mas yra žudytojas! Stengkis
buti gyvas!
Važiuok rim
tai įsėdę į automobilį.

.OMERKKĄ
SECURIT

Siunčiant money order, . čekj 'ar
; kt. mok. priemonę, tiksliai rrtiro.
dykite gavjėjo adr,esą, ir užrako
m«Į siuntihčlit} 'tiįio numerius.
Gklima • uisakyti keli pakieteliui
tam pačiam gavėju i* . •

' .•

of Lorain, Ohio at the Close of Business June 30, 1948 a
State banking institution organized and operating under
the banking laws of this State and a member of the Fed
eral Reserve System. Published in accordance with a
call made by the State Banking Authorities and by the
Federal Reserve Bank of this District.
ASSETS

s
(My Comm. Expires March 26, 1950)
i
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PRISTATYMO LAIKAS: 8—21
DIENOS r l VISUS KRAŠTUS!
Geriausi eksportiniai 'produktai.
Pristatymas Vykdomas iš< sande
liq Europoje.

. '2 isv. taukų, kiaulinip
2 srv.įekon©
'2.'sv. salami dešros
2 sv. kenuutos jautienos
I sv. pieno miltelių.

The Lorain Banking Company

Corp.

SEND ERJIMA

No. 1
J U oo

4
State MOt 167X
REPORT OF THE CONDITION OF
\

District No.

DAN K. COOK, Directors.
St«i* of Ofeio, County of Lorain, ss:
Sworn to *nd subscribed before me this 7th day of July, 1948.

495 East 123rd 8t,
Telefonas: POtomac 6899

imiimMUiuHimiiiMinHiinimiiHiniittiHm

Reserve

J.

MAISTO SIutfTlNiy;UŽSAKV
MUS - f VISAS ^OfclETIJOS IK
AUSTRIJOS > ZONA? ANGLIJA.
PRAtfCC3UĄ, ITALIJA, OLAN
DIJA. BEtGIjĄ, ŠVEICARIJA
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA.
JUGOSLAVIJĄ.
Maisto siuntiiieŲiai APDRAUSTI
draudamo firntose, pristatymas
G ARABIJOJ AM A Sv Nesuradus
adfrcsatjU^pinlgai -grąžinami. Pa
kely ain^ siuntinys , pakeičia mas. kilu. •

No.. 9 10 sv. kvietinių miltų
$2.85 4 unc. kepimo miltelių

SPECIAL1S NUPIGINIMAS ŠIUO LAIKOTARPIU

R

— Kas tau yra? — klausia
kaimynas.
— Oi bėda, vargas! — at
sako pirmasis: — v turiu pusę
milijono senųjų markių ir ne
žinau, kas su jomis daryti.
Bet juodosios biržos žmonės
dar jaučia vieną skylę: Rusų
zonoje paliks seni pinigai. Va
dinasi, reikia čia juos supirki
nėti ir į ten siųsti. Už. Amer.
doleruką mokama iki 1500 Rm.
už cigaretes 300 Rm ir dau
giau. čemodanai pinigų jau pa
ruošti. žmonės parinkti: jie
perveš slapta. Bet vėl nelaimė:
radio praneša kad ir Rusai
įveda savo zonoje naujus pini
gus. Spekuliantai taip ir kren
ta ant pinigų maišų..

VIEŠBUČIUOS, TEATRUOSE
KINUOSE, RESTORANUOSE,
PAŠTE
Buvo 'manyta, kad ilgesni
laiką dar galios seni pašto
ženklai, nors ir reikės jų lipin
ti dešimteriopai, žmonės apgu
lė pašto langelius ir pirko, kiek
galėjo. Kai kurie jų nusipirko
u> 10,000 Rm ir daugiau. De
ja, kitą dieną buvo paskelbta
apie jų nebegalio j imą. Tūks
tančiai * ženklų liko beverčiais
popierėliais. .
Seniau geležinkeliuose buvo
didžiausia spūstis ir retas te
galėjo važiuoti sėdėdamas. Va
žiuodavo su visokiais reikalais,
o dažniausiai visai be reikalo.
Dabar gi, nebesant pinigų, ke
leivių kaip ir nebėra: dažniau
siai atskirojo vagono coupe tik
po vieną žmogų. Kasselvje per
3 dienas geležinkelio stotyje
tebuvo parduotas 1 bilietas.
Panašiai ir kituose didmies
čiuose. Ištuštėjo tramvajai: vi
si vaikšto pėsti. Teatre, kur
tilpdavo 2-3,000 žiūrovų, tėra
keliasdešimt. Kinuose, kur sė
dėdavo 800, dabar suskaitysi
nedaugiau 50-70. Visi Vokieti
jos kurortai ištuštėjo per vieną
dieną; net ligoniai išvažiavo.
Viešbutyje, kur telpa 100 lovų,
dabar tėra 2-4 svečiai. Šeimi
ninkai maloniai kviečia, net
SUNKIOS TREMTINIŲ
žada apnakvydinti kreditan,
DIENOS
deja, niekas neina, visi saugo
Tremtiniams ši reforma su
tuos 40 markių! Naudojamasis davė didžiausią smūgį. Jų supašto patarnavimais nukrito taupos nebuvo iškeistos į nauvisais trimis ketvirtadaliais ar ia~ markos, išskyrus 1a 10 "Rm.
net žemiau. Niekas nebenori
rašyti laiškų, nes jie labai daug
kaštuoja.

BALTOSIOS IR JUODOSIOS
BIRŽOS KAINOS
Vokietijoje buvo dvi rinkos:
oficiali ir' "juodoji". Ir viena ir
kita naudojosi Vokiečiai. Nebu
vo čia žmogaus iš visų 70 mili
jonų, kurie viena ar kita for
ma nebūtų pasinaudoję juodo
sios biržos patarnavimais. Mat,
truko prekių, jų nebuvo krau
tuvėse. Truko maisto, jo betgi
už gerą atlyginimą surasdavo
"juodosios biržos" perkupčiai.
Gaudė šiuos perkupčius Ameri
konai, Anglai, Rusai, pagaliau
Prancūzai ir patys Vokiečiai —
juodoji rinka kaip buvo, taip ir
liko. Ir kur gi nebus, kad štai,
koks didelis buvo kainų skirtu KRAUTUVĖSE YRA PREKIŲ
BET NĖRA PIRKĖJU
mas :
Iki šiol Vokietijos krautuvės
krautuvėj " juod. birž. buvo tuščios ir be kortelių ne
Sviesto kg. 8 Rm. 4-600 Rm. buvo galima nieko pirkti. Da
Mėsos kg.
3-4 Rm.
1-300 bar staiga atsirado prekių ir
Kavos kg. visai neb.
4-600 daugelis jų .parduodama be lei
Batai
15-20
800-1,500, diniu. Deja, krautuvės tuščios,
Kostiumas
1-120
3-8,000 niekas neina pirkti, nes "čėdo"
Amer. Cigar.
4 Rm.
100 pinigus..
1 doleris
10
2-300
Pirmiau, ineik į krautuvę, į
Krašte buvo perdaug pinigų. tave niekas nekreipdavo dėme
Jų niekas nevertino, nebrangi sio, neretai net apibardavo. Da
no ir žmonės pirko viską, ką bar gi — patarnavimas man
tik kas parduodavo. Tuo tarpu dagiausias, pardavėjai laukia
darbininko fabrike vidutinis prie durų, įveda į vidų, pasodi
uždarbis mėnesiui neprašoko na, lankstosi. Bet yra prekių, o
150 Rm. mėnesiui. Jo gyveni nėra markių. Niekas nebegeria
mas buvo sunkus, nes juodojoj alaus, nes jis perbrangus. Nie
biržoj jis pirkti negalėjo. Rei kas nesėdi restoranuose, nes
kėjo laukti, kad valdžia šį rei neturi kuo užsimokėti.
O visa tai vyksta dėl to, kad j
kalą sutvarkys. Ir tai buvo pa
keičiant
pinigus nebuvo sure
daryta.
guliuotos kainos. Kitaip sakant ;
taip baisiai smarkiai nuverti- j
NAUJI PINIGAI
Ko visi laukė — kartą įvyko: nus markes, kainos paliktos tos ;
Birželio 20 dieną atistojo visas pačios, kaip ir didžiosios inflia-1
senasis gyvenimas. Tą dieną ei jos laikais. Taigi sunku šian- i
buvo įvykdyta pinigų reforma. dien dar pasakyti, ar ekonomi
Vietoje ligšiolinių reichsmar nis gyvenimas po šios reformos j
kių atsirado Vokiečių markę, sužydės, ar sunyks. Jeigu ne- j
arba sutrumpintai DM. Ją įsi bus imtasi priemonių, greičiau
j
vedė Amerikiečių, Britų ir bus neigiamas rezultatas.
Prancūzų zonos. Kiekvienam
Vokietijos gyventojui buvo iš TURIU PUSĘ MILIJONO IR!
NEŽINAU, KAS SU JUO i
keista po 40 senų markių nau
DARYTI
jomis ir pažadėta iškeisti dar
Mažiausia dėl reformos jau
dar po 20. Labai nukentėjo
taupytojai, daugelis jų praktiš dinasi tie kurie nieko neturėjo.
kai neteko savo ilgų metų su- Daugiausia kenčia piniguočiai.
taupų bankuose, kurie pagal Prie jų reikia priskirti ir žyde
naują įstatymą arba nebus vi lius. Teisybė, iš koncentracijos
sai keičiami, arba keičiami la stovyklų jie išėjo beturčiai,
bai mažu kiekiu arba "Įšaldy dažnai ir be drabužių. Per tre
ti" tolimesniam laikui. Taip pat jetą metų, betgi, daugumas
ir fabrikai bei Įmonės (bizniai) jų buvo likę milijonieriais.
Štai vienas jų guli vos gyvas
neteko savo su taupų. Jie gauna
labai menkas naujų j u markių ir jau ne vieną valandą skaus
kiekius, kurių sunkiai užteks mingai vaitoja, neištardamas
algoms mokėti, žodžiu, anot nei žodžio.

I
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Mano Nešiojama Virtuve
Kalbant apie patogumą.... šis modernis Electric
Roaster atlieka viską, išskyrus kalbėjimą!
Jis yra nešiojamas. Tas reiškia kad galit jų var
toti kur tik prieinama elektros sujungimas. Juo
galima paruošti specialius valgius namie, ir išsi
vežti į pikniką ar išvažiavimą. Patogus kas nori
pasigaminti sau valgį kambaryje, vasarą stovyk
laujant, ir kaip priedas prie Electric Rangre.
Su pridėčkais, šis Electric Roaster kepina, kepa,
spirgina, šutina..-.. atlieka veik visokį valgio ga
minimą. Jis darbą atlieka greitai, švariai, ekono
miškai. Tinka moderninėms šeiouaiak&ais.

REPUBLIC Steel Corp., tre
čia didžiausia šalies plieno išdirbystė, kuri užlaiko virš 7,300
darbininkų savo dirbtuvėse Cle
velande, paskelbė kad ir ji pa
kels visiems 65,000 darbininkų
algas. Ta kompanija turi plie
no dirbtuves ir keliuose kituo
se miestuose.
Pirmutinė paskelbe darbinin
kams algų pakėlimą United
States Steel Corp., padaryda
ma sutartį su plieno darbinin
kų unija.

Pastaba Skaitytojams

Jeigu kada negaunate kurio
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet
pazymėkit aiškiai: Negavau
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47".
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti j urna
tą numerį kurio negavot.
DIRVOS Administracija.

BUY BONDS TODAY!
KAIP
ATNAUJINT
DIRVĄ
Kai tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi,
paimkite pas jus esamą
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $3
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, išsiųs
kite, užlipinę ant voko
už 3c pašto ženklelį.
D

HI MONCRIEF >
Gas

Oil

THE

HENRY

I
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6820 Superior Ave,
Cleveland 3, Ohio

Automatinis šildymas
Ekonomiškas-Tikr&ft
šildymo Patogumaa

Coal

FURNACE CO, MEDINA, O.

Delia E. Jakubs
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

KLAUSYKIT 'TEN O CLOCK TUNES'
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDSS
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio
Rytais nuo 10KWICA ir WGAR
•
Vakarais nuo 10—WHK

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763
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LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?!

MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

AUKOS
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KUPONAS

Amerikos
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Reserve District No. 4

State No. 16U»

REPORT OF THE CONDITION OF

| THE CENTRAL BANK COMPANY

j of Lorain, Ohio at the Close of Business June 30, 1948 a
I State banking institution organized and operating under
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
| the banking laws of this State and a member of the FedI eral Reserve System. Published in accordance with a
105
Grand
Street,
Brooklyn
11,
N.
Y.
MIRE JAU 18,700 IŠ JAKUBAUSKAS Aleksandras,
|
made by the State Banking Authorities and by the
Amerikos Lietuvių Tautinin • call
mirė Birželio 20 d., Omaha,
Federal
Reserve Bank of this District.
Gerbiamieji: — Lietuviams tremtiniams šelpti pęr B ALF kų Centro metinio Seimo pave
EIVIU LIETUVIŲ
Nebr.
|
ASSETS
dami,
dar
kartą
kreipiamės
į
aukoju
$
: Cash, balances with other banks, including reserve
BALČIENĖ Veronika (Bartku
balance, and cash items in process of collection $ #55,951.18
Jus, Brangus Tautiečiai, svar I
tė), pusamžė, mirė Birželio
Su šiame numeryje telpan
| United States Government obligations, direct and
biu
reikalu:
26, Chicago j. (Raseinių aps. Vardas-Pav
guaranteed
t»fcl 9.734.68
čiais mirusių išeivių Lietuvių
Įstatymas d§l tremtinių imi I
{ Obligations of States and political subdivisions
834,884*40
vardais, mirusių skaičius, ku Šilalės p. Leviškių k.) Ame Adresas
gracijos pradedamas vykdyti f Other bonds, notes, and debentures
34,041.06
rikoj išgyveno 37 metus.
rie čia skelbiami, jau pasiekė
Netrukus pradės atvykti dau } Corporate stocks (including $7,500.00 stock of
Miest8 »
Valstijfr.
LEMKIENĖ
Petronėlė
(Gir18,700, nuo Vasario mėnesio,
giau musų tautiečių.
|
Federal Reserve bank)
«
*
7,500.00
džiutė), pusamžė, mirė Bir
1937 metų, kuomet mirusiųjų
Ir
jiems
ir
mums
visiems
ru
[ Loans and discounts (including $none overdrafts) — #,890,554.64
želio
27,
Chicagoje.
(Rasei
(Iškirpkit šf kuponą ir su savo auka pasfųskit BALF adresu)
sąrašai Dirvoje pradėta talpin
27,000.00
pi, kaip jie pradės gyvenimą Į Bank premises owned
nių par. Dumsiškių k.) Ame
ti. .
]
Furniture and Fixtures
17,791.50
44,791LS$
šiame
krašte.
Atsiminkime
sa
Jiete Augustė, iš Pasarninkų km.,
rikoje
išgyveno
36
metus.
:
Other
assets
10,474.67
ŽIDONIENĖ Veronika, vidur
vo sunkias pirmąsias naujo gy
Seirijų vai., Alytaus ap.
į
TOTAL
ASSETS
_$6
,897,931
.97
amžė, mirė Liepos 6, Cleve VOLUNGEVIČIUS Juozas Ą., Jieškomieji ar apie juos ži Kalazijienė Magdė (ar Ona?)
venimo dienas, kurias teko pa
25
m.,
mirė
Birželio
16,
Wil
Kaluževičiutė
Teklė
iš
Kalvių
vai.,
j
LIABILITIES
land, Ohio. (Palėvenės par
nantieji prašomi atsiliepti į:
kelti be patarimų, be pažinčių I Demand deposits of individuals, partnerships,
Kaišiadorių ap.(?)
Panevėžio ap.) Amerikoje iš kes-Barre, Pa.
Kalvaitis
Justinas,
iš
Bublelių
vai.,
bet pagalbos!
CONSULATE GENERAL OF
[
and corporations
$1,794,166.35
BERŽINIENĖ Katrina, 65 me
Šakių ap.
gyveno 40 metų.
Ar nogime ir ar reikia, kad : Time deposits of individuals, partnerships,
LITHUANIA
Karaškienė, našlė Jurgio Karaškos,
tų,
mirė
Birželio
26,
E.
Chi
ŠERMUKŠNIS Jonai, 72 me
41 West 82nd Street
iš Pajevonio vai., Vilkaviškio ap. ir dabar atvykstantieji būtinai j
and corporations
4,054,027.00
Kalinauskas Bronius, gyv. Cleve pergyventų tokius pačius ar | Deposits of United States Government (including
New York 24, N. Y.
tų, mirė Birželio 12, Athens, cago, Ind. (Mažeikių ap. Ak
land, O.
postal savings)
61,610.1#
111. (Gaučiulių k. Kapčiamie menės par. Gulbinų kaimo.)
Kasulaitis Antanas, iš Bublelių vai., dar didesnius sunkumus ? Ar I
Amerikoje
išgyveno
41
me
|
Deposits
of
States
and
political
subdivisions
569,403.23
Šakių
ap.
sčio par.) Amerikoj išgyve
Alenskienė . Deltuvaite, Simono se Kažemėkaitė - Kundrotaitė, iš Sin tas mums atlygintų ir sudary
tus.
Other deposits (certified and officers' checks, etc.)
110,284.70
no 52 m.
suo, iš Marijampolės ap.
tų malonumą ?
tautų vai., šakių ap.
TOTAL DEPOSITS
$6,589,491.98
BALČIULIS
Mykolas,
71
me
Asipauskas
(čėsna)
Juozas
ir
Sta
JUODAGALVIS Jurgis, pus
Kiršys Stasys, iš Nevargnų vl., Gri
Ne, to neturime leisti!
Other liabilities
-——
44,333.86
tų, mirė Birželio 27, Chica sys, Pilviškių vai., Vilkaviškio ap. sių ap., gyv. Chicagoje.
amžis, mirė Birž. 22, ChicaAujęulis Jonas iš Bublelių vai., Ša Kleinas Martynas, iš 'Urvinių km.,
Visų pirma dėl to, kad dabar
TOTAL LIABILITIES (not including subordinated
go
j.
(Panevėžio
ap.
Velykių
kių ap.
goj. (Švenčionių ap. Vidiškių
Tauragės ap., Sartininkų km.
musų broliai atvyksta ne iš na
Obligations shown below)
$6,633,825.84
p. Kairių k.) Amerikoje iš Aukščiunas Adolfas.
Lawrinkus Elžbieta ir Petronėlė, g.
p. Bala viekų k.) Amerikoje
Aušra
Jonas,
sunus
Jurgio,
iš
Nau
CAPITAL ACCOUNTS
Liepojuje, Latvijoje, gyv. Brookly mų, o iš svetimo krašto. Jie
gyveno
48
metus.
išgyveno 38 m.
miesčio vai., Tauragės ap, New
ne.
Capital*
—
$ 100,000.00
pergyveno aštuonerius metus
Yorkc.
Liutikaitė Marija ir Liutikas Rokas, tokios baimės ir tokio vargo,
MIKALAJŪNIENĖ (Paugaitė) BARČAS Jonas, 53 metų, mi Bagdonas
Surplus
—
150,000.00
Jokūbas, sun. Jurgio ir
Gribžnių km., Gargždų v., Kre
Undivided profits
14,106.13
Anelė, pusamžė, mirė Birže rė Birželio 27, Chicago j. (Ra- Šiulės Kleinaitės, iš Tauragės a. iš
kurio
patys
nepergyvenę
mes
tingos ap.
senių
ap.
Jurbarko
p.)
Ame
Bagdonas
Kazys,
sun.
Jono
ir
Saliolio 22, Chicago j. (Biržų ap.
TOTflfc CAPITAL ACCOUNTS
$ 264,106.1*
Malischef - Marne Ema, New York.
mėjos Gudonytės, gim. Pumpėnų Matuzas Antosė ir Kazimieras, vai net ir įsivaizduoti tinkamai ne
rikoj išgyveno 30 metų.
Pasvalio par. Pomiškių k.)
TOTAL LIABILITIES *AND CAPITAL
m., Panevėžio ap.
galime.
Jie
atvyksta
jeigu
dar
kai Konstancijos Derenčiutės.
ACCOUNTS
$6,897,$81.37
Amerikoje išgyveno 89 me BUČAS L., mirė Birželio 18, Baltrušaitytė - Stičkunienė, Ona, Maurušaitis Simas, Brooklyne.
ne visi galutinai suvargę kuduktė
Juozo,
gim.
Kidulių
v.
ša
Lawrence,
Mass.
Hfiis
bank's
capital
consists
of:
Common
stock
with
Mekšras,
inžinierius,
ir
jo
sesuo
An
tus.
kių ap.
vaikai Jakštytės-Nekšrienės, nu, tai beveik visi išvarginti
total par value of $100,000.00.
KINAS Antanas, pusamžis, mi MARCINONIS Ipolitas, mirė Baranauskas, šeima, iš Telšių ap., tosė,
iš Naumiesčio par., Šakių ap.
dvasioje.
Argi
mes
nesididžiuoMEMORANDA
turėjo vieną augintinę,
Meškauskienė Stasė ir jos sesuo ir jame, kad šis kraštas yra vie
rė Birželio 23, Chicago j. (Pa Birželio 19, Lawrence, Mass. Baranauskas
Assets
pledged
or
assigned
to secure liabilities
Jonas,
gim.
Ameriko
brolis, Bronislava
ir Juozapas
gramančio p. Tauragės aps. JANIONIS Jonas, 33 metų, mi je, buv. Lietuvoje 1939 m., gyv. Norvaišas,
and for other purposes
$ 779,305.98
ta,
kur
tie
jų
neužtarnauti
var
kil.
iš
Šaukėnų
vai.
rė Birželio 20, SoTith Bos Alovės m., Alytaus ap.
Sungailiškių k.)
Šiaulių ap.
The
following
items
are
published
pursuant
to
State
Law:
Becker'aitė - Wenskat Minna, gim. Mitkevičius (Mitkus) Julijonas, s. gai turi baigtis? Todėl argi ne
ton, Mass.
Funds on deposit by Trust Department which
RIMKUS Kazys, pusamžis, mi
1893 m. Lietuvoje.
Antano, iš Žarėnų vai., Telšių ap. turime padaryti viską, kad tik
MIŠKINIS
Jonas,
64
metų,
mi
are
preferential under Section 710-165, Gen
Benderis
dvi
seserys,
iš
Seirijų
vai.,
rė Birželio 23 d., Chicagoje.
gyv. Detroite.
rai taip ir butų ?
Alytaus ap.
eral Code
$
NONE
rė
Birželio
24
d.,
Chicagoje.
Mockienė
Preitekaitė
Jusefa,
iš
(Šiaulių ap. Luokės par. žieBieliauskienė - šilerienė Augusta,
Antra — reikia, kad musų
Hypothecated or Assigned Deposits under Sec
Žygaičių vai., Tauragės ap.
(Zarasų
ap.
Miškiniškių
k.)
iš
Skryniupių
km.,
Sintautų
vai.,
muvėnų dvaro). Amerikoje
Orantas Jurgis, brolis Matildos, g. brolių įsikūrimas čia įvyktų
tion 710-180, General Code
186,188.65
KANAPA Paulina Kazlauskai Šakių ap., gyv. Brazilijoje.
Baltimore, Md.
išgyveno 35 m.
I, H. G. Pyle, Vice-President and Secretary of the above-named
Bormanaitė, Mina, iš Skryniupiu k., Pavalkis Antanas, iš Paežerėlių vl., sklandžiai, be tų nemalonumų,
tė), pusamžė, mirė Birželio Sintautų vai., šakių ap. gyv. Bra
KRUTULIENĖ Viktorija, mi
bank, hereby certify that the above statement is true to the best
kuriais gąsdino ir tebegąsdina
Šakių ap.
27,
Chicago j. (Panevėžio ap. zilijoje.
of my knowledge and belief. *
H. 6. pYLE.
rė Birželio 17, Wilkes-Barre
Pieterytė - Bieliauskienė Viktė.
Budrikas Jonas ir jo žmona Kasiu Pocius Antanas, Bronius, Donatas tremtinių įsileidimo priešai. Tų
Saločių
p.
Kemenių
kaimo).
Correct—
Attest:
F.
A.
SANFOH)
Township, Pa.
lytė Jane, abu iš Stakliškių vai.,
nemalonumų bus galima iš
ir Vincas, gim. Kretingos vai.
W. C. McCONNELL
Amerikoje išgyveno 46 me Alytaus ap.
LUIŽIS Andrius, mirė Birželio
Povilaitis Kazimieras, atvykęs i vengti, jeigu mes atvykstan
Butkus
Antanas
ir
Jonas,
.gyv.
WaE. G. COOPER, Directors.
tus.
Ameriką
1937-38
m.
mėn., Omaha, Nebr.
shingtone.
State of Ohio, County of Lorain, ss:
Ročkus, iš Sintautų vai., Šakių ap., tiems padėsime įsikurti.
Butkus Domininkas, iš Vegerių vai.,
ir jo dvi seserys Adėlė ir Regi
Ir mes ir jie žino, kad jie at
Sworn to and subscribed before me this 7th day of July, 1948.
Mažeikių ap.
na, gyv. Scranton, Pa. "'(?)*
, JCVELYN SCOTT.
Bylakaziutė Agota, iš Pažeriu vai., Rudis - Vasiliauskaitė Bronislava, iš vyksta čia ne į poilsio namus,
(My Commission Expires Aug 15, 1950)
Notary Public.
Vilkaviškio ap., gyv. Chicagoje.
nors
po
visų
pergyvenimų
dau
Telšių ap.
Čepaitis Mykolas, iš Radviliškio vl., Rugienius
•••••••••••••••••••S»••••••••••••««•#!iiHitHntiHmtntMHtfititvnttfmiiHitaifiiai
Aleksandras, iš... Pilviškių geliui poilsis butų ir labai rei
Šiaulių ap., gyv. apie Chicagą.
vai., Vilkaviškio ap.
Černiauskas Jonas ir Silvestras, iš
Uuseckas Juozas ir Janė, gimę Ame kalingas. Tad padėkime jiems bėta susirasti darbą. Jei mes
Pajevonio vai., Vilkaviškio ap.
rikoje.
\3k
bent pirmuose jų žingsniuose! šitų pažadėjimų . pakankamai GUB. HERBERT PRI
Chmieliauskas Jonas, Juozas ir Mo Sakalauskas
Vytautas,
iš
Virbalio,
tiejus, iš Kalvarijos ap., Grinkiš
Ką turime padaryti? — Štai
Vilkaviškio ap.
neparupinsime tai vietoje ke TARIA MAŽINIMUI
kiu km., broliai Onos.
|
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
Ę
Cimbalas Juozas, s. Juozo, brolis i Savickas Konstantinas, gim. Ameri ką:
"SALES TAX"
koje, gyv. Lietuvoje, Virbalyje.
Marijos Dielininkaitės.
į
(1) JKiekviena* apsidairyki liolikos tūkstančių tautiečių ne
Šlikas
Vaitiekus,
iš
Vilkaviškio
ap.,
| 6202 SUPERIOR AVE.
HEnderson 9292 | Dagilius Jonas ir Mikas, iš Mari Pajevonio vai.
me savo butuose ir numatykim sulauksime daugiau kaip du ar
jampolės.
Stankevičius
Antanas
ir
Jonas,
Ka
vietos atvykusiems laikinai tris tukstančius.
rlnmiiniiiinnniiiiiiiiiiiniHniinHiniHiUHiiiUMiHiininuunntniiiiiiiUHiiiniun Dakinevičius Marija, Petras, Vaclo
Gub. Herbert paskelbė Saukizimiero j|unųs, iš Gelgaudiškio v.,
vas ir Zigmantas, jįš Semeliškių
Todėl nelaukime kad kas ra mą specialio Ohio valstijos le
priglausti.
,Šakių
ap.
vai.. Trakų ap.
(2) Nepraleiskime progos šytų mums laiškus ar ateitų j gislatures posėdžio Liepos 22
Daniulis Juozas, iš Vainuto vai., Stičkunienė - Baltrušaitytė Ona, d.
Juozo, gim. Kidulių v., Šakių ap.
Tauragės ap., gyV. New Yorke.
sužinoti,
kur numatoma laisvų namus to prašyti! Kiekvienas dienai. Jis skelbia kad šis po
Stočkiutė - Žukauskienė, iš Lygumų
Daunora Vladas.
kambarių, butų, ir darykime pats tuojau parašykime į bent sėdis privalo padaryti sekan
vai., Šiaulių ap.
Dautartas Stanislovas, sun. Juozo,
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga
i& Skerdikų km., Kėdainių vai. ir Tamulevičiūtė VladaS, iš Merkinės viską, kad juos gautų musų at
čius nutarimus:
vai., Alytaus ap.
kurios Lietuviškos organizaci
ap., rodos. New Yorke.
vykę
tautiečiai.
Vilimas
Kazimieras,
gyv.
Kupiškio
Padidinti senatvės pensijas
Dėdelė Mateušas, iš Siesikų par.,
vai., Panevėžio ap. turėjo savo
(3) Rinkime žinias, kur gali jos centrą pranešimą, keliems ir pagalbą akliems nuo $50 iki
Ukmergės ap.
ukj.
Deltuvaite - Alenskienė, sesuo Si(Šalia Dirvos Redakcijos)
maždaug asmenims galėtumėt $55 mėnesiui, pasinaudojant
Želviai, gim. Reketės km., Salantų ma gauti darbo atvykusiems.
mano. iš Marijampolės ap.
vai.,
Kretingos
ap.
(4) Kas neturime atvyks išduoti pastogės ir darbu apru tam tikslui padidintais FederaUfkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Deltuvaite - Ruškienė, sesuo Simano, iš Marijampolės ap., ir jos Žemaitis Antanas, iš Slabadų km., tančių giminių ar draugų, ypač pinimo pažadėjimą, o organiza liais fondais.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
Bublelių vai.. Šakių ap.
vaikai, jų tarpe Antanas.
inner J Denas
Sumažinti "Sates Tax" nuo
Jonas, iš Urvinės, Tauragės Zigmantas, vaikai Agotos Zigman gyvenantieji toliau nuo didžių cijos nurodys asmenis kuriems
tienes - Domantaitės, gyv. Abaterap.
jų
miestų,
visas
žinias
apie
įsi
tų
dokumentų
reikia,
ir
duos
pirkinių
iki 41c., tuomi panai
bury, Conn.
Denedavičiutė - Stankevičienė JoSmagi Lietuviška Užeiga
praneškite patarimų kaip tą padaryti. Da kinant bendroje sumoje šitų
nieška ir Magdalena (abidvi ište Žilinskienė, iš Pakuonio, Kauno ap. kūrimo galimybes
Žiurauskas, gyv. Chicagoje.
kėjusios už brolių Stankevičių).
Lietuviškų organizacijų cen rykime tą ryžtingai ir drąsiai! taksų apie $12,000,000.
Dervinskas
(Derwinski)
J,o n a s, Zlatkus Petras.
trams. Jie visada žinos atvyku Bet kol kas tremtiniai dar
Valstijos šalpos departmen
Žukauskienė
Stočkiutė,Lygumų
draugas Mr. & Mrs. Donat Osvai., Šiaulių ap.
'
buvęs Lietuvoje apie 1939sių, kuriems reikia tos pagal ten — ir žinome ką tai reiškia! ts paskirti daugiau pinigų pa|
10626 St. Clair Avenue
| kurski,
40 metus.
Tuo tarpu jiems vis dar vis rupinimui maisto ir kuro vals
KAS platina Dirvą — tas bos.
I
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
= Didelis Antanas, iš Obelių vai., Ro
(5) Padėkime atvykusiems reikia pagalbos maistu Ir dra tijos kalėjimams, ligoninėms ir
kiškio ap.
platina
apšvietą.
5
Geras Patarnavimas
= Didrichiutė - Šmidtienė Paulina, iš
panasioms institucijoms.
susipažinti su vietiniais Lietu bužiais.
§j
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
= Šilalės vai., Tauragės ap., jos vy
Todėl neatidėliodami sustip
Herbert yra pirmutinis buviais ir su musų visuomeniniu
ras Jonas ir vaikai.
E A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40) 5 Dielininkaitytė (Dielininkaitė), Ona
rinkime paramą BALF'ui pini bernatorius po eilės metų ku
gyvenimu
bei
papročiais.
Ne
1
^TimjiimiiinniĮiiiiniimiiiiiHiiinimiiiiiiHiiimiiiHiiiiiiHiHiiiuiiiiiiiiiiiHiiitiiiii'
if. Naumiesčio par., šaki ųap.
skubėkime reikalauti, kad iš ginėmis ir drabužių rinkliavo ris išeina už tokį žymesnį ^sa
^iminiTiTiTiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i!iiiiiiiii!iHiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv Dienas, Jonas, s. Martyno ir Anės
Štrėkytės, iš Sartininkų vai., Tau
pirmos dienos atvykusieji butų mis ir organizuokime daugiau les tax" sumažinimą.
Kada jusų namai arba ra
ragės ap.
būrelių, klubų ar komitetų as
Ohio surenka tų "sales tax"
Diksas Jonas ir Vaclovas, iš Alovės kandai tampa sunaikinti arba kaip ir seni šio krašto gyven
meniniams siuntiniams siųsti. milžiniškas sumas: per pirmus
vai., Alytaus ap.
. sugadinti ugnies, kreipkitės j tojai !
Dili Karol, iš Jezeniaukų km., Sei
Dalyvaukime BALF'o orga šešis mėnesius šymet surinkta
(6) Nedarykime per plačių
P. J. KERŠIS, del apkainaviS
Persikel§ Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę
= nų ap.
,
Dira, Jonas, gyv. Pittsburghe ir mo, ko visada reikalauja ap- išvadų net ir tada, jei vienas- nizacijoje, įstokime į jo sky $62,561,092, apie $10 milijonų
dirbąs ligoninėje, ir kiti šeimos draudos kompanijos pirm ne kitas iš atvykusių netinkamai rius, dalyvaukime jo seime. Iš daugiau negu tą pusmetį per
§ 7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre | nariai.
. gu išmoka už nuostolius.
pasielgtų ar pasirodytų never siaiškinkime abejojimus dėl jo nai.
Dlugauskaitė - Jeruševičienė Man. ja, iš Virbalio, Vilkaviškio ap., gv.
tas suteiktos paramos. Mokė veikimo, o jei rastume tikrų
P. J. KERŠIS
s Dabar jau turime didesnf rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* s Brooklyne.
•09-12 Society' for Savings Bid. kime tinkamai sudrausti netin klaidų tai dalyvaukime jų ati
s
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
g Dobilas Jonas, gyv. Chicagoje.
DIDELIS KVIEČIŲ
Dočys Nikodemas ir Petras, sun. Ni
kamai pasielgiančius, bet ne- taisyme. Ir asmeniniams siun
Telef.: MAin 1773.
F,t.M||Winummnnnnunninmnnunnnuiwunninmuninmiminnnnnmmnu
kodemo, iš Sartininkų, Tauragės
perkelkime jų prasižengimų ki tiniams adresus rinkime per
DERLIUS OHIO
P'
•
A i.
••••••••••••••(•••Ml•HNIMMUNUHMMIUHINNHM**** tiems ar net visiems atvyks organizacijų centrus, kad iš
Domąntaitės - Zigmantienes Agotos
Pilnai Padengta Apdrauda.
UTah 1-4515
vaikai, gyv. Waterbury, Conn.
vengtume klaidų. Atminkime
Ohio valstijoje kviečių kir
tantiems !
Domaševičius Pranas, iš Smilgių v.,
kad
klaidas,
jeigu
jų
yra,
rei
timas
prasidėjo antroje Liepos
(7)
Atminkime
kad
mes
ge
Nori
pagražinti
savo
Panevėžio ap.
Dominaitė, iš Povi&taičių (Vištyčio)
kia
taisyti,
o
ne
teisinti
jomis
savaitėje.
Derlius šymet yra
resnį
gyvenimą
turime
ne
vien
namus? Šauk—
Namų Pagražinimas is Vidaus ir iš Lauko
Vilkaviškio ap.
savo
neveiklumą
ir
šalinimąsi
rekordiniai
didelis. Numatyta
dėl
savo
nuopelnų,
ir
kad
jie
Dominaitė iš Kibeikių (Virbalio).
7526 Star Avenue
Cleveland 3
Dominas Jonas ir Jurgis ir jų šei
surinkti kviečių 61,178,000 bu
nelaimes pergyvena ne dėl sa nuo solidaraus darbo!
mos.
vo kaltės. Mums, kaip stip Mes sveikiname visus Ame šelių. Dabartinė kviečių kaina
kMmiiiiiuiiiiiiuiiMHmiHiuiiimiiiiiiHiiiiniiiiimiiiiiiminmiiiiimituuiHUUUitffĮ Gidra iš Telšių ap.
riau stovintiems, priklauso pa rikos Lietuvius kurie iki šiolei $2.18 bušeliui, 22 centai pigiau
Girdauskas Kajetonas, is Bublelių
Namų Dekoravimai
vai., Šakių ap.
gelbėti silpnesniems. Laikyki tiek daug šituose reikaluose negu pernai.
musų specialybė.
Gurauskienė Petronėle, iš Židikų v.,
šymet buvo užsėta kviečiais
me
tą pagalbą žmoniško ir Lie yra padarę! Bet šio darbo dar
Mažeikių ap.
E
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
|Haak
Kambarių Popieriavimas
Eduardas, iš Tauragės m.
tuviško solidarumo pareiga! daug prieš akis! Todėl susti net 2,353,000 akrų, kuomet vi
|
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
§ Hakaitė Emilija, iš Ditkiemio, Tau
Namų Maliavojimas
Bet Atsiminkime kad tik apie prinkime talką jam užbaigti ir dutiniai. pirmiau būdavo užsėragės ap.
.
S
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, krftp- Ę Jacina Ignas, gyv. Kaune, šaltkal
ketvirtdalis galinčių atvykti padidinta energija parodykime jama 1,9958,000 akrų.. :
16&08 Endora Road
S kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvw* ~ vis ir jo duktė Jadvyga.
jau turi affidavitus. . Dabar ką gali musų žmoniškumas* ir Pietinėje Ohio dalyje kvie
Telefonas:
S riuose apdraudcs-insurance reikaluose.
E Jarmalavičius Julius, s. Petro,
affidavitai
jau nebutini, pakaks Lietuviškas solidarumas! ,
čių kirtimas pradėta anksčiau,
Nieringės
par.,
Alytaus
ap.
S
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildynM# s
KEnmore 8794.
Jeruševičienė - Dlugauskaitė Mari
Amerikos
Lietuvių
Tautininkų
tik
pažado
kad
bus
suteikta
šiaurinėje
pjūtis užsitęs iki šv.
1 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
5
ja, iš Virbalio, Vilkaviškio ap.,
Cleveland, Ohio
Centro
Valdyba.
pradžiai
pastogė
ir
bus
pagelOnos,
kaip
buna Lietuvoje.
gfY. Brooklyn.
(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai

PAJIEŠKOJIMAI
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WtlkeSis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

I

s

f

LASNIK CAFE

6824 SUPERIOR AVE.

Į

UPTOWN

GrllTLL

\

v

IŠTIKUS GAESRO
NELAIMEI

I

I. J. SAMAS • JEWELER

j

a

W. DEBESIS PAINTING CQ.

K. ŠTAUPAS

|

P J KURSIS

v
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CLEVELANDO IR AP1ELINKĖS ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.

ENdicott 4486—Atdara vakarais

Lithuanian D i g e s t
6820 SUPERIOR AVE.

+*********•

VALDŽIA GAUDO
KOMUNISTUS

Liepos 25 Kulturiniuose Darželiuose

MIRIMAI

JONAS PESTINIKAS, 62 m.,
nuo 7817 Bancroft avenue,
Kaip jim kelintas metas, ir mirė Liepos 15, staiga; palai
Amerikos valdžia jau pradė
jo komunistų gaudymą, šiomis šią vasarą, Kulturiniuose Dar dotas Liepo 19, Kalvarijos ka
dienomis suimta keliolika pačių želiuose bus vasarinė iškilmė. pinėse. Pamaldos atsibuvo Šv.
Jurgio bažnyčioje.
Šymet diena nuskirta Liepos
žymiausių šalies komunistų va
Liko žmona, Josephine, dvi
Lietuvių Kultūriniame podukrės. Mrs. S. Bontempo,
dų, pradedant su .Williajp Z. 25 d.
Foster. Suimtas ir Clevelando Darželyje atsibus savo pramo Mrs. J. Gregory, ir posūnis Vie
ga, su gražia programa, tau tos Stanton.
komunistų vadas €us Hali.
U. S. Teisingumo Depart- tiškais šokiais, kuriuos šymet STASYS GONOAUSKAS, 65
mentas įsteigė Clevelande sa išpildys jau didumoje naujai
metų, nuo 900 Yale ave.. mi
vo ofisą. Tas be abejo reiškia atvykę iš Europos musų trem rė Liepos 16; palaidotas Liepos
20, Kalvarijos kapinėse.
Pa
pasiruošimą platesniam Teisin tiniai.
maldos
atsibuvo
šv.
Jurgio
ba
gumo Departmento veiklos pa
Iškilmė prasidSs su bendra žnyčioje.
didinimui Clevelande ir apylin programa, kuri nuskirta Slo
Liko pusseserė Mrs. Anelia
kėse.
vakų Darželyje, šokikai ten Palionis, ir kiti giminės LePatraukimas atsako m y b § n susirinks lygiai 2 vai. po pie mont, 111.
pačių žymiausių komunistų va tų. Atlikus tą programos da URŠULĖ ADOMAITIS, 77 m.,
dų reiškia kad valdžia žino ir lį, paskui kiekviena tauta iš
našlė, nuo 1381 Russell Rd.,
mirė Liepos 17, palaidota Lie
numano ką komunistai Ameri siskirstys į savo Darželius.
pos 20, Kalvarijos kapinėse;
kai rengia. Valdžia žino taip
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio
gi kad didžiųjų vadų darbus
bažnyčioje.
BENDROS
ŽINELĖS
padeda įvykdyti mažieji komu
Liko 7 dukterys: Mrs. Nel
Šiomis dienomis sėkmingai lie Stoskus, Mrs. Anna Zim
nistai. Taigi, prasidės gaudy
mas ir ranklojimas ir tų ma baigė medicinos mokslą Ber merman, Mrs. Cecilia Dadelow,
žųjų žiurkių, Lietuviškų ir ki nard Povilonis ir dabar prakti Mrs. Agnes Sutkaitis, vienuo
kuoja Charity Ligoninėje.
lė Sesuo Mary Ursuleta, Mrs.
tokių.
Dr. Bernard Povilonis yra Catherine Trexler, Mrs. Hildkilęs iš rimtos Vyčių šeimos, red Haag.
Kastės ir Jono Povilonių sunus.
Du sunai: Louis ir George.
KRIKŠTYNOS
Linkime
jaunam daktarui ge
Dvi seserys: Mrs. Margaret
Pereitą sekmadienį apkrikš
ro pasisekimo ir neužmiršti sa Oberaitis, Mrs. Catherine Statytas pirmutinis Amerikoje gi vo Lietuviškos kilmės.
palonis.
męs Lietuvių tremtinių kudid
auiliejl
Vttmi
J
au
Jaunieji
Valai
jau
gryžo IB
iš
kis, Jaunučio ir Aldonos Nas-1 atostogų smagiai praleidę po- ANNA BLAŽUNAS, 62 metų,
nuo 915 Nathaniel Rd., mirė
vyeių sunus, kuriam vardas' rą savaičių Conn, ir New YorLiepos
17, palaidota Liepos 22,
duota Pijus Vytautas. Krikš ke pas pažystamus.
Kalvarijos
kapinėse. Pamaldos
SLA 14 kuopa turėjo savo
tijimo apeigm atlikta naujoje
atsibuvo
P.šv.N.P.
parapijoje.
šeimyninį išvažiavimą sekma
Liko
.
vyras,
Frank,
dukrė
parapijoje.
dienį, P. J. žiurio sodyboje,
Mrs.
S.
Woleen,
ir
brolis
Kazys
prie ežero, Avon Lake, Ohio.
RKO KEITH'S 105TH
P. J. žiuris yra geras patrio Maslauskas.
Visų keturių laidojime pasi
tas, Lietuviškų reikalų rėmė
STREET THEATRE
tarnavo
laidotuvių
direktorė
Šiame teatre matysite sekan jas, jis išsiuntė tremtiniams į Delia E. Jakubs.
50 affidavitu ir gausiai remia
čią įdomią filmą: Liepos 21 iki
JULIA KANAPESKE, 11605
juos maisto pakietais.
24 — "Fuller Brush Man".
Hazeldale Road, mirė Liepos
Geistina kad ir kiti pasitu
rintieji Lietuviai pasektų jį 22, palaidota 22 d., Highland
Park kapinėse.
savo darbais.
IŠVAŽIUOJA ATOSTOGŲ
Paėjo iš Vilčetavo k., Babtų
Rožė
ir
Pranas
Sakalai
ruo
Dirvos redaktorius K. S. Kar
p.,
Kauno ap. Amerikoje išgy
šia,
savo
30
metų
vedybinio
gy
pius su žmona, Ona, -išvyksta
venimo paminėjimo sukaktį šį veno 42 m., Cleveland 26 m.
porai savaičių atostogų į Mi sekmadienį.
Liko vyras, Kazys, dukterys
chigan valstiją, praleisti savo
Pas F. Mudrauskus atsilankė Mrs. Amelia Bellfor, Ona, Joantrą "honeymoon", nes jiems pp. Arbačiauskai, naujai atvy sefina Balčiūnienė, Alice Wenšiuo laiku sukanka 25 metai kę iš Europos, apsigyvenę Det zel; seserys Mrs. Krep, Mrs.
roite. Ponia Alė Arbačiauskie P. Dereška ir Mrs. K. Korsok,
vedybinio gyvenimo.
Savaitę laiko praleifi Bachit- nė yra gyva liudininkė Sofijos broliai Juozas ir Vincas Levon.
Laidojime pasitarnavo WilkeMudrauskienės šeimos išnaiki
no vasarnamyje Hotel Maca- nimo bolševikų okupacijos me lis Funeral Home.
•«
tawa, paskui vyks į Wisconsin tu. Atvažiavus čia jai viską
skersai Michigan ežerą, aplan tą žodžiu apsakė.
Staiga mirė Juozas šūkis, il PADĖKA
kyti Milwaukee gyvenantį p.
Šiuomi reiškiame nuoširdžią
gametis Clevelando
Karpiaus brolį. Iš Milwaukee,..
. v gyventojas,
1
•
MJnfcio-™ OTpra ir! paliko liūdesyje žmoną, Ursu padėką tiems kurie mus atjau
apsuks visą Michigan ežerą r.
^ dukterį ciarą, taipgi čia tė skaudžioje musų gyvenimo
per pusiausalj vėl sugns \ Mi- j g y v e n a j 0 pus seserė Katrė Šer- valandoje, staiga mirus mano
vyrui ir tėvui. Netikėto įvykio
chigan ir tada jau trauks at- jjjenė,
gal į Clevelandą. Kelionę atliks
Velionis palaidotas su bažny- labai buvom sukrėsti, tat ku
automobiliu. Clevelandą aplei-1 tinėmis apeigomis, P. šv N. P. rie ištiesė mums pagalbos ran
i\-A'A špštadieni
bažnyčioje; buvo atlaikyta tre- ką jiends priklauso musų nuo
šeštadieni.
pasa k yta gražus širdi padėka.
j o g m i § i o s ir
Labai ėsame dėkingos ir už
pamokslas klebono Kun. J. AnKAIMYNIŠKA UŽEIGA
gelaičio. J Kalvarijas kapines šv. mišių aukas, už gėles, už
Andy Hanzo ir John Kralik ' p a j vt iėj 0 jo giminaitis Kun. skaitlingą dalyvavimą šerme
Myers yra nauji savininkai g a ^tis, klebonas Kun. Angfelai- nyse, pamaldose ir už palydė
jimą į kapines; laidotuvių di
Buddy's Tavern, 5829 Superior j
sav ieji, giminės ir draugai,
ave. Ten gausit gerą valgį ir | Velionis kilęs iš Potbiržio p., rektorei Delia Jakubs už gra
skanu alų, vyną ir likerius. Vi- i Drabunu k., Amerikon atvažia- žų šermenų sutvarkymą, gimi
sa ta vieta tapo remodeliuota, į v o 1913 m., į Clevelandą, čia naičiui Kun. Bartis iš Akron,
ir atsilankiusioji gausite gerą į priklausė prie Lietuvos Vyčių Ohio, klebonui Kun. Angelai
patarnavimą.
„ ! 25 kuopos ir kitų katalikiškų čiui ir Kun. Dr. širvaičiui už
#
Andy Hanzo yra Lietuviams | 0 rganizacijų. Buvo darbštus, atlikimą pamaldų; šeiminin
gerai žinomas per prąeitus 2p blaivus, rimtas ir teisingas, to- kėms už pietų paruošimą, Mrs.
metus. Jis buvo ir tebėra savi-;
prisigyveno nemažai drau- A. Navickas, Agnės Keston.
ninkas Andy's Delica t e s s e 11 į gų
Fel. Bartkus, Sv. Kavai, P. ir
Jonas Noreika, Dainos Cho- K. štaupams, A. Bukniui, F.
krautuvės, 1370 East C5th st.
, ro narys, leidžia savo atosto- Baranauskui, visiems giminėms
DABAR ir moterys turi lai- j gas su giminaičiais Niagara ir draugams.
kyti savo karo tarnybos narių Falls ir Kanadoje.
Bijūnas. žmona Uršulė ir duktė Clara.
veteranų suvažiavimus, savo
bendriems reikalams, kaip da REIKALINGAS KAMBARYS
vienam vyrui (inžinieriui)^ su
ro vyrai karo veteranai.
visu
išlaikymu. Pranešti į
Šią savaitę Clevelande suva Dirvą, EN. 4486.
žiavo virš 500 WAC, taip va
NUOMAI KAMBARYS
dinamo Womens Army Corps
narių 2-rai metinei konvencijai. vienam vyrui ar dviem drau
Atsimenate, šio karo metu mi gam; geras kambarys Lietuvių
HUrinėje tarnyboje tarnavo ir
^
^
tūkstančiai moterų.
—
PAJIEŠKOMI: Rumšas JuoGEGUŽINĖ
i
Tirkšlių miestelio, MažeiJ". ,* '
1
1 ikių ap., gyveno Chicagoje.
Lietuvai \ad. Sąjungos 1B a r v y d i s p r a n a s ir Morta, iš
0 0 skyrius rengia
mas
savo smasma L a i ž u v o s miestelio, Mažeikių
gią metinę gegužinę Dr. S. T. ap. Iš Lietuvos išsivežė ^ tris
Tamošaičio sode, 16001 Lake vaikus. Prašome atsiliepti:
Jurgis Vanagas
Shore Blvd. Gegužinė įvyks
7007 Wade Park Ave.
sekmadienį, Rugpjučio 15, nuo
Cleveland 3, Ohio.
1 vai. dienos. Įžangos jokios
REIKALINGA VYRAI
nebus. Prašomi atsilankyti vi
Patyrę
Grey-Iron Grinders
si kas tik mėgsta smagiai pra
gera
mokestis
nuo valandų,
leisti popietį.
pilno
laiko
dienos
darbas.
Ta proga Clevelande įvyks
Telefonas Bedford 1440
ir tautinių veikėjų suvažiavi
, ANCHOR FOUNDRY
mas. Bu b pasakyta trumpos
Northfield Road
kalbos.
Bedford, Ohio
(30)

PHONE: ENdicott 4489

CLEVELAND 3, OHIO

ARRESTS, DEPORTATIONS,
TERROR IN LITHUANIA
Only one Lithuanian bishop has
died a natural death. All others,
with the exception of three in West
ern Europe, have been arrested and
deported to the depths of Soviet
Russia.
The number pf priests who have
been arrested amounts "to about one
third of the entire clergy of Lithu
ania.
In the diocese of Vilkavlskfs, for
example, twenty-five priests out of
a total of eighty were arrested by
the Russians. Only a few Jesuits
and Franciscan Fathers remain un
arrested. The Holy Trinity parish
in Kaunas is without a priest. Holy
statues in the church of Kybartai
were used by the communists as
targets for shooting practice.
During a church service held at
Šunskai, numerous arrests were
made by the communist agents. Two
sisters of Rev. Balsys, who was
brutally murdered by the commu
nists during the first Soviet occupa
tion, have been muHered also.
Detailed lists of persons arrested,
deported or murdered in various lo
calities in Lithuania have reached
this country. As an example we may
mention that in a single community
in the district of Alytus, thirty-five
persons were killed, fifty-five were
deported, and 210 arrested in the
period between February, 1944, and
October 23, 1947. Prisons are so
overcrowded that the inmates have
to sleep in rotation for lack of
space. NKVD men (Soviet Secret
Police) are very numerous through
out Lithuania. Three hundred are
stationed in the town of Mažeikiai
alone. In this locality, the follow
ing Russians are known for their

are broken up and children separa mend their families' clothes, Ibtlt
have neither cloth for patches nor
ted from their mothers.
Among those recently deported is |needle and thread for sewing them
Purvis, former director of the Aly Ion. Will you not give them your
tus college, said to have been vic old clothes, even though somewhat
timized bccause of his American worn; your old sheets and blankets,
education and culture. Seven teach I your old shoes and stockings, aders from Mažeikiai college were de jding some thread, needles, pins,
ported; only three wore allowed to ,perhaps even a pair of scissors?
1 Any item you may have to offer
return.
Į will be gratefully received. Kind
ly bring them to your local clothing
'collection
center at DIRVA, or send
A MATTER OF PATCHES
'to the United Lithuanian Relief
No doubt you get tired of patch Fund of America Warehouse, IW
ing the children's clothes or mend Grand St., Brooklyn, 11, N. Y.
ing your husband's socks. Can you
i—
•
imagine \yhat it is not to have even
I DIRVA —vienatinis Lietua scrap of cloth for patches ?
The displaced Lithuanian women : vių laikraštis Ohio valstijcje.
in Europe would gladly patch and Kaina metams tik $3.00.

especial brutality; Voinov, Roptfcov,
and Verzik. A curfew from 11 p.
m. to 5 a. m. is enforced. *
The Soviet nilers forbid neigh
bors to visit each other if they are
not Communist party members. In
their efforts to enlist agents, the
Soviets often have recourse to pro
vocation, playing on the deep sen
timents and family attachments of
the people.
The NKVD is continuing to make
numerous arrests of people from all
walks- of life: farmers, laborers,
teachers, industrial and office work
ers, etc. These victims are seldom
released, even if the NKVD is con
vinced of their innocence, because
they are usually so brutally -tor
tured and beaten that they can
hardly move. Such innocent vic
tims are usually liquidated follow
ing the communist principle that
"only the dead do not talk".
On rare occasions some arrestees
are released after being forced to
sign an agreement that they, will
act as Soviet agents. After such
release, they usually go into hiding
or join the Lithuanian patriotic
guerillas.
Deportations to Siberia continue.
According to recent reports, mass
deportations were resumed on De
cember 27, 1947. One NKVI) man
boasted to a Lithuanian that he had I
supervised the transportation of an j
echelon of Lithuanians to the shores
|
of the Caspian Sea.
Repeated reports indie*!# the
presence of a large number of
Lithuanians in the Leningrad re
gion, where they are used for slave
1,
labor.
S
:
During such deportations families

Adding Machines
Typewriters
Check Writers
at lowest prices

NEHER TYPEWRITER CO.
Repairs
Rentals
Sales
All Work Guaranteed

UT 1-2190

5713 EUCLID AVENUE

AUTOMOBILE SPECIALISTS
Carburetor - Windshield Wipers - Ignition - Speedometer
Brakes - W T heel Aligning and Balancing

»

HINKEL'S SERVICE
9321 Wade Park Avej

GA 3931

Cleveland 6, Ohio
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A SUPERB TELEVISION CONSOLE
AT A TABLE MODEL PRICE

WAINUT

ONir

pl«s iRstallition

It's here! The Television receiver you've been waiting
for! Magic Mirror Television by Admiral... with auc$>
matic image lock-in to give you the clearest picture
tbem alL 10" picture tube provides 52 square inches df
viewing screen ... bright, sharp, steady! In superb furni
ture styled console that takes less space and actually costsims than most table Models. See! Hear! Compare!
Ai» available in Mahogany or Blend* at (lightly higher prices

vn.
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IN SMART MiCčkūUj

PARSIDUODA NAMAI
Greitam užėmimui, 7 kamb. pavie
nis, arti E. 115-Superior, 4 miegkambariai, užbaigtas kambarys ant
4 aukšto, lavatory skiepe, turi tuoj
buti parduotas turto išdalininaui.
Bus parodytas susitarus,
CHURCHILL Ave.-E. 110 St., pui
kus 2 šeimų, po 5 kambarius ir sun
room kožname, 2 garažai, ineigos
iki $70 mėnesiui. Touj galima už
imti. $11,500.
(30)
Susitarimui telef. Mrs. Kirkwood
KIRKWOOD REALTY
SW. 0033
GA 0354
PARSIDUODA BIZNIS
17303 Madison ave., pelningas Dry
Cleaning and Repairing biznis, sa
vininkas turi dvi vietas, kiekviena
jieša po $150 savaitinio pelno. Apžiurėkit tuojau.
NAMAS PARSIDUODA

£

Savininkas parduoda namą, 6 kam
barių, 3 viršuje ir 3 apačioje", dvi
gubas garažas, naujas įvažiavimas;
50 pėdų frontas,
gera vieta, A-l
stovyje. Tarp East 185 ir 200 8t.
19604 KEWANEE AVE.
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Admiral FM-AM Radio and
Automatic Phonograph with
M i r a c l e t o n *a r m .

Admiral Record Cabinet. Hold*
192 record* In albumi. Walnut.

Rtfortl Attaint Cabinet. .. Automafff tatft* Mwnegreyk ..
And Magic Mirror Television ... buy all thro* consoles togethef
or unit-by-unit as you wish.

s^{
PERKO Electrical Appliances
9"

< '<<*

m

3486 EAST 93RD STREET
ATOARA VAKARAIS IKI 9 VAL.

9213 UNION AVENUE

TREČIADIENIAIS IKI 1 VAL. DIENOS

Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025
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