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(35-ti metai • 35th year)
K O R Ė J A
Senas Korėjos pusiasalio var
das yra Chosen. Tai reiškia "Ry
to tyla".
•

Korėjos fronte raudonieji dar laimi. Pasaulio fronte jie mažumoji
bet spiriasi

1952-ais metais SLA seimas
Dėl Korėjos jau ne pirmą kM>
įvyks Clevelande. Clevelandietą kariaujama. 1904 - 5 metų ka
čiai nugalėjo chicagiečius san
ras tarp rusų ir japonų taip pat
tykiu maždaug 4:3, nors už Chipat
buVo dėl Korėjos. Nemaža
Mažo, palyginti, Korėjos pu ji jau užėmė ir į pietus nuo ir Amerikos kariuomenę į Kocagą buvo agituojama net ke
ir
lietuvių
žuvo tame kare. De
siasalio įvykiai sujudino visą Seulo esantį miestą Suwoną, kad rėją. šios savaitės pradžioj Amelių kalbėtojų ir pati vadovybė
šimts
metų
anksčiau (1894 - 5)
| pasaulį. Net ir toji kasdieninė pietiečių armija visai susmuko,'rikos kariai jau pradėjo kovą
aiškiai rodė savo paianKuma • *
*i
i « •
. ,
dėl
Korėjos
Japonija
kariavo su
. * Amerikos spauda, kuri paprastai ne tiek nuo smūgių, kiek dėl sausumoj.
j
Chicagai. Be to, yra
a pakeista'
pakeista* •
« • v« • iv*
•
Kinija.
Iki
šio
karo
pabaigos
ifflK
SLA konstitucija, kur liečia sei-!1"1™*. P"8,8P' uzleldzl* v"»> «- nusiminimo, kad jie visai neturi Bet Suwonas vią dėlto buvo
rėja
buvo
Japonijos
valdžioje.
™
u- i •
v- , . v j vo miesto sporto ir kriminali kuo pasipriešinti prieš komunis paimtas raudonųjų, keturios ar
nio laiką. Vietoj gegužes - birže- .
...
...
v.
•
- . . v . , . v ,. v 1 niams Įvykiams, sią
savaitę jau tų iš Rusijos atsiųstus tankus, penkios jų kolonos stūmėsi į
lio menesio įrašyta birželio - lie- .
, •
j
,.T
Korėjos
plotas
yra85,000 kva
™
+ • / i • i j i- ipinno puslapio dali skina... bombonešius ir naikintuvus.
pietus ir buvo spėjama, kad vie
pos men., turint galvoj, kad lie.
.» , ' , ,
dratinių
mylių.
1945
metais pa
^
'. . j
j-u
į p r a n e vs i m a m s i s k a r o l a u k o i r Amerikos prezidentas tik an na kolona yra nusistūmusi toli
Mūsų ūkininkų sodybos, kurias dabar drasko pavergėjai
pos pradžioje daugumas dirban,
®
. , , politiniams sprendimams, kurių tradienį nutarė siųsti į pagalbą net į atvykusių amerikiečių už
dalinta į dvi okupacines zonas —
ciųjų gauna atostogas ir tada *, u
• i * i j.
..
sovietų ir amerikiečių.
daug daugiau gali delegatų sU-'dabar lvyksta kasdlen nauj" lr laivyną bei aviaciją. Kol tai bu pakalį.
svarbesnių.
Gyventojų šiaurinėj Korėjoj
vo nutarta ir įvykdyta, komunis šiauriečiai žygiuoja viską ge
sirinkti.
tik apie 8 milijonai, o pietinėj —
tai spėjo daug pasiekti.
rai suplanavę, o pietiečiai ir ame
Komisijos išrinktos beveik tos
Paskui buvp prainešta, jog rikiečiai tik dabar viską planuo
20 milijonų su kaupu. Tačiau
ŽINIOS
IŠ
FRONTO
pačios sudėties, kaip ir anksčiau
šiaurinė
dalis labai turtinga pra
Suwonas
dar
nepaimtas,
pietie
ja
...
Susitvarkys,
niekas
ne
Tuo pačiu metu savotiškas i irgi svarsto, kuo ji gali prisi
buvo. Komisijas pasiūlė komisi- Pirmoji Korėjos karo savaite
mone, geležies ir anglies kasyk
čiai dar nepasidavė, amerikiečių bejoja, kad nugalės, bet kol kas karas vyksta ir diplomatiniu dėti.
jų komisija, seimas tik pareiškė ir net antrosios
džia raudo .
pagalba ateina, jau atėjo ir vis teks pakelti skaudžių smūgių. keliu.
Trumanas kreipėsi į patį Sta lomis, elektros jėgainėmis, o pie
savo sutikimą, Komisijo. yra niesjems puolėjams buv0 žymiai
kas bus gerai.
Dėl
nepasirengimo
susidarė
vi
Jungtinių Tautų. Organizaci liną, kad jis "patartų" korėjie- tinė daugiausiai ūkininkų kraitokios':
• T
.
laimingesnė, negu užpultiesiems, Bet vėliau vis dėlto'paaiškėjo, sokių painiavų ir jau yra buvę
as
Įstatų
verbahs, dr. Nors pranešimai buvo mainingi kad lietus trukdo amerikiečių atsitikimų, kad sausumos ka jos Saugumo Taryboje buvo pa čiams komunistams atitraukti *
*
tvirtintas Trumano pasiryžimas savo kariuomenę iš pietinės KoMontvydas, S. Vitaitis.
— vieną dieną paskelbiamas di lėktuvams gerai pasireikšti, kad riuomenė esti užpuolama ne prie
ginti pietinę Korėją nuo užpuo rėjos. Stalinas atsisakė. Jis ap-i Rusai iš šiaurinės Korėjos saKontrolės — St. Gegužis, Bu delis užpultųjų pralaimėjimas ir
laivai taip pat negali daug padė- šų lėktuvų, bet savųjų: korė jie- limo. Priimta rezoliucija, kuria kaltino Ameriką ir pietiečius, vo kariuomenę atitraukė 1944
činskas, Moėkus.
net visiškas sugniužimas, o kitą ti. Reikia stipresnių sausumos čių, australų arba net pačių amevisi JTO nariai kviečiami tą da kad jie pirmieji užpuolę. Jis getais, tai yra visus metus
Apšvietos —, P. Grigaitis, M. dieną beveik viskas atšaukiama,
jėgų, reikia pėstininkų. Prezi-|rikiečių... žinoma, tokių daly- ryti.
pasigyrė, kad jis į Korėjos "vi anksčiau, negu amerikiečiai iš
Vaidyla, V. Tysliavienė.
kad kas vakar buvo pranešta, tai dentas Trumanas įsakė siųsti <kų atsitinka kiekviename kare.
daus
reikalus'' nesikišiąs*. Pata pietinės. Bet rusai paliko vien
Tuo
būdu
teisiškai
Amerikos
Skundų ir apeliacijų — adv. netiesa
ir vis dėlto pagaliau
kariuomenė skaitosi ne kariau rė ir kitiems to nedaryti.
'44f\C§JB^d4< OĄBs OOS'S
Kalinauskas, S. Bakanas, J. Bra aišku, kad raudonieji įsiskverbė
janti, o tik einanti tarptautinės Keturios dešimtys valstybių, o amerikiečiai tik 500, nors ame
zauskas.
jau gana giliai į pietinę Korėją.
policijos pareigas. Tokias pačias priklausančių Jungtinių T^miu- rikiečių daly beveik tris kartus
Labdaros — M. Vinikas, Kat
Pereitos
savaitės
antroje
pu
pareigas sutiko eiti ir visa eilė Organizacijai, pareiškė pritari daugiau gyventojų.
Trečiadienį,
11
vai.
prieš
pie
joje,
sako,
kad
kaip
oficialiai
tą
kevičienė, Grybienė.
sėj
galutinai
patvirtintą,
kad
kitų
valstybių.
mą Amerikos užimtai pozicijai.
tus
Korėjos
laiku,
arba
antra
pasitraukimą be vadintum, rea
Sveikatos — dr. Zalatorius,
raudonieji
užėmė
pietinės
resAnglija
pasiuntė
-^vo^-laiv^^ai-jura
du-trečdaliai visos Jung šfaurinčs Korėjos konstitucija:""
dienį
2
vai.
p.p.
mūsų
laiku,
liai žiūrint tai yra iiėgimas. .
dr. Pilka, dr. Gussin.
Jaunuolių — S. C. Būdvytis, I Publikos sostinę Seulą, ^ Atėjo pirmą kartą amerikiečių artile
amerikiečiams | pagalbą. Aus tinių Tautų Organizacijos Oš yra visai nukopijuota nuo so
MacArthuro štabas praneša,
A. Stankevičius, O. Morak, O.! ^!n*os\
^en jaH
*r rija paleido šūvius į užpuolikų kad šiauriečiai stengiasi siųsti tralija padarė tą patį. Kanada viso yra 59 nariai).
vietų. Vadinasi, "liaudies demo
"liaudies teismai'*.
tankus.
Zor skaitė.
kratijos
respublika" ... šiaurinė
į mūšius viską, ką tik jie turi.
TĖVYNĖS redaktorius — M. Netrukus buvo pranešta, kad Tuo tarpu dar nėra praneši Štabo nuomone, šiauriečiai jau
dalis turi 95,000 kariuomenės,
L. Vasil, tas pats, kaip ligšiol. raudonieji jau užėmė netoli nuo mų, kad užpuolikų žygiavimas yra perkėlę per Hano upę (į
apginkluotos sunkiais rusų ir jaSeulo esantį aerodromą, o kiek būtų jau sustabdytas. Priešin pietus nuo Seulo) apie tris ar Bet Stalinas į pasaulio daugu Tarp ko kita
tas raštas PonU ginklais, jų tarpe apie 100
vėliau ir uostą, per kurį Seule gai, abejojama, ar pirmieji ne keturias divizijas.
LRKSA seimas
mos nuomonę nežiūri. Jis jau parašytas rusiškai. Neveltui ten i didžiųjų rusiškų tankų, apie 150
buvusios amerikiečių šeimos spė- gausūs amerikiečių daliniai ne
pradeda nerimti, nervintis. Jau liko tiek daug "patarėjų" ... kovos lėktuvų.
N
Kątalikų susivienijimas šau- j0 išvykti į Japoniją.
bus apsupti ir skubinamas! nu Numatoma, kad MacArthuras organizuoja savo valdomų žmo
Garsusis Trygve Lie po to iš
kia savo seimą ateinančią savai
Pasklido žinia, kad raudonie- siųsti daugiau pajėgų (ir iš Ka netrukus bus paskirtas Jungti nių mitingus, kuriuosė jiems siuntė į Japoniją savo asmeniš Pietfft&r Korėjos respwtjRka
tę Detroite. Sekmadienį, liepos
lifornijos išsiųsta nemaža jū nių Tautų Organizacijos kariuo patiems liepia sakyti prieš Ame
ką atstovą, kuris ten turi su
9 d. Statler viešbutyje (6 v. v.)
rininku korpo pajėgų; mobili menės vadu. Tuo būdu JTO ne riką kurstančias kalbas. Savo rinkti žinias, kas darosi Korė formaliai buvo įsteigta 1948 me
tų rugsėjo 15 dieną — sukakus
bus koncertas. Dalyvaus Budzacijos artimiausiu laiku nenu tikėtai įsigyja "savo kariuome kontroliuojamuose laikraščiuose
joj, ir jam tas žinias atvežti. trejiems metams nuo japonų ka
TMD
ir
dabar
turinti
fondą
riūno vadamas Radijo Choras,
nę". Tokios kariuomenės neturė jau pradeda aštriau pulti Ame
matoma).
Tas asmeniškas atstovas yra tū pituliacijos. Konstitucija kaip
- apie 5,000 dolerių (surinkti
bus pianistų, akordeonistų ir kt.
Amerikiečiai korespondentai, jimas buvo didžiausia buvusios riką. Pagaliau jis jau oficialiai
las Katzin.
•
. iš nario mokesčių, kuris yra 2
vakarų demokratijų. Kariuome
varžybos ir tt.
apibūdindami, kas dedasi Korė Tautų Sąjungos silpnybė.
pareikalavo, kad Amerika tuč Nėra abejojimo, kad nei Ame nės turėjo irgi 96,000, bet ne
.
, doleriai metams). Su tokiu fonPirmadienį katedroje pamal- du^inoma, negalima nei vienos
tuojau atitrauktų savo kariuo rika, nei kiti kraštai dabar ne turėjo nei artilerijos, nei tankų,
dos, 11 vai. seimo atidarymas. vertingesnės knygos išleisti No.
menę iš Korėjos!
sitrauks. Ką Stalinas darys to nei lėktuvų...
Antradieni vėl bus pamaldos, rjnj padidinti tą fondą, reiktų
Ir šiaurinės Korėjos komunis liau, kai jo reikalavimų nebus
m **
rifį
• paskui ekskursija i automobilių didinti mokestii 0 tai delega.
tinė valdžia taip pat įteikė savo paklausyta ?
Pietinės Korėjos sostinė, yra
; fabrikus. Trečiadienio vakarą iš- tems
atrod - vjaai nebeĮmanomas
• Amerikoje baigti visi pasi • Rumunijoje eina didelis ko reikalavimus ir protestus Jung Tai ir yra dabar įdomiausias Seulas, svarbiausias viso pusia
kilminga vakarienė.
dalykas
klausimas. Nes nuo to labai pa salio miestas, šiaurinės Korėjos
rengimai, jei tik būtų reikalas, munistų partijos valymas. Jau tinių Tautų Organizacijai.
Seimas numatomas baigti ke-| Susidėjus taip aplinkybėms, įvykdyti žmonių mobilizaciją pašalinta iš partijos 192,000 na- Jungtinių Tautų Organizaci reis, ar šį kartą dar užteks karo vyriausybė yra
Pyonjos raštinėje dar niekada nebu Korėjoj, ar jau turės prasidėti gyange.
tvirtadienį. Matyti, posėdžius naujos valdybos klausimas ne- kariuomenei ir pramonei.
rf*
vęs gautas toks piktas raštas, "generalinis pasiėmimas", be
čia numatoma vesti greičiau, nes lengvai pasidavė išsprendžiamas,
•
•
Aliaskoje
esanti
JAV
kariuo
kaip
šitas korėjiečių komunistų kurio, žinoma, vistiek pasaulyje
ir šalia pamaldų, ekskursijų bei Pirmininkauti laikinai apsiėmė
• Skelbiama, kad Chicaga jau
mene
yra
parengties
būklėje.
Seulas prieš penkerius metus
jokios tvarkos negalės būti.
kitų pramogų, tikimasi per ketu-1 A. Devenienė. Vicepirmininku iš
turi 3,631,835 gyventojų. Per rastas, kur puolama Amerika.
Laukiama
atvykstant
naujų
ka
turėjo
1 milijoną gyventojų, da
rias dienas seimą baigti...
rinktas V. Alseika, sekretorium
10 metų ji padidėjo 235,627 gy
riuomenės
dalinių.
bar
jau
buvo išaugęs iki 2 mi
paliktas tas pats Kasperaitis iš
ventojais.
lijonų.
Daugumas
trobesių ta
TMD pirm. pasitraukė Racine, Wise., kuris nebuvo at • Netoli Berlyno sovietai vyk
čiau
šiame
mieste
yra
mediniai
•
Berlyne
ftfasidejusioje
Euro
vykęs, iždininku A. S. Trečiokas. do 25,000 vokiečių "liaudies mi
ir stogai šiaudiniai.
Tėvynės Mylėtojų Draugijos Atrodo, kad dabar Tėvynės licijos" manevrus. Dalyvauja pos valstybių intelektualų ir
•
mokslininkų konferencijoje at Apie kai kuriuos žinomesnius tokiomis nuomonėmis jo arti
seime, kuris įvyko SLA seimo Mylėtojų Draugijai teks visai gerai apginkluoti daliniai.
stovaujami ir lietuviai.
antros dienos vakarą viename iš atvirai susidurti su hamletišku
žmones iš Lietuvos ateina kar miesiems. Dar blogiau, jeigu ta Dvi Korėjos atsirado todėl,
• Henri Queuille sudarė Pran
šalutinių kambarių, dalyvavo klausimu — būti ar nebūpfct,
kad rusai į savo zoną neleido
cūzijos vyriausybę. Į vyriausy • Belgijos karalius Leopoldas, tais ir prieštaraujančių žinių. žinia apie mirtį yra klaidinga.
apie pora dešimčių SLA seimo
nesibaigiant ginčams dėl jo grį Yra atsitikimų, kad apie tą pa Tada nuomonės (kartais gal net JTO komisijos, kuri turėjo pri
dalyvių, esančių taip pat TMO^jg 14 .tasig skyrius bę neįėjo socialistai.
žiūrėti rinkimus. Rinkimai įvy
žimo į Belgijos sostą, ketina gin tį asmenį kelis kartus yra atėję klaidingos) kad tas ir tas da
nariais. Vos du ar trys asmenys
• Švedija, kurios laikysena
ko
vien amerikiečių zonoj. Ru
rė tą ir tą, gali pavirsti tikru
buvo specialiai atvykę į tą sei- Nashua, N.H., liepos 1 d. įvy- praėjusiame kare ir pokario lai čą taip likviduoti: grįš į sostą ir gandų, kad jau miręs, išsiųstas,
sų
zonoj
buvo komunistiški "liftįskundimu.
mą. Ligšiolinės valdybos nariai k0 ALTS skyriaus steigiamasis kotarpyje buvo savotiška, nuta paskelbi, kad karaliaus teises likviduotas, paskui pasirodo ki
kimai".
dalyvavo tik du: W. M. €%ase'susirinkimas. Į skyriaus valdybą rė remti JTO nutarimą — teik perleidžia savo sūnui. Po to vėl
taip, paskui vėl panašios žinios
ir A. Devenienė.
,
išrinkti: pirmininkas — Alfon- ti pagalbą užpultai pietinei Ko iš Belgijos išvyks.
Dabar f pietinę dalį paskui
kartojamos ir tt.
Pirmininko sumanymai apie sas Ulčickas, sekretorius — Ka- rėjai.
tankus seka ir bolševikiški "liau
• Sovietų Sąjungos įteiktą pro
kultūriniams reikalams fondo zimieras Grauslys, iždininkas Kol Lietuva tokioj padėtyj,
dies teismai", kurie pirmoj ei
• Ryšium su Korėjos įvykiais testą Irano vyriausybei dėl lei
sustiprinimą ir specialios kole-j Petras Davulis. Tai jau 14-tasis
kaip
dabar, dažnai negali tikrai Kaip ir kitais metais, taip ir lėj "teisia" pietiečių karininkų,
Anglijoj stipriai pabrango kai dimo JAV |ibalo bendrovei ieš
gijos sudarymą prie draugijos, Sąjungos skyrius.
pasitikėti iš ten gaunamomis šįmet DIRVA liepos ir rugpiūčio valdininkų, policijos tarnautojų
kurie maisto produktai. Ame koti fiaujų versmių Sovietų Są
kurie turėtų planuoti draugijos Į susirinkimą atsilankė Są
žiniomis.
Tačiau pasitaiko, kad
šeimas, jeigu jos nesuskubo pa
rikoje pagyvėjo automobilių pir jungos pasienyje atmetė. Irano
kultūrinės veiklos programą ir jungos reikalų vedėjas dr. B.
atėjus
žiniai,
kad tas ir tas jau mėnesiais išleidžiama kiek su bėgti.
vyriausybė
priminė,
kad
ji
savo
vadovauti jos vy.kdymui, nu Dirmeikis ir Sąjungos tarybos kimas.
•
krašte esanti šeimininkė ir da yra miręs, mūsų laikraščiuose mažinta, būtent, šešių puslapių.
skambėjo "palubėse", delegatų!narė V. Kielienė iš Worceste- • Į JAV atvykstantiems trem ranti, ką ji norinti.
čia apie juos pradedama rašyti
Išimtis bus tik kitą savaitę, ka Tarp pabėgėlių nuo mūšių esą
tiniams jau pradėta taikyti nau
galvų nesiekdami... Kilus klau- rio, Mass.
visokių atsiminimų bei nuomo
daug įsimaišę civiliškai apsiren
simams — kam, kodėl ir kaip, j Naujojo skyriaus vadovybė jojo DP imigracijos įstatymo • Iš Irano ir Turkijos prane nių. Jei žmogus jau tikrai ne da DIRVA išeis ne sumažinta, gusių komunistų, kurie traukia
pirmininkas silsidėjo planus at- užsibrėžė artimiausiu laiku su- reikalavimai. Visi turi pasirašy šama, kad tų kraštų pasieniais begyvena šiame pasaulyje, tai,
su pabėgėliais kartu į pietus, pa
bet padidinta, dviejų dalių.
gal į kišenę ir pareiškė, kad .dau- ruošti eilę kultūrinių pramogų ti, kad jie nepriklauso^komunis pradėtas Sovietų Sąjungos ka žinoma, jam jau negalima pa
sirengę šnipinėti ir kelti sąmy
giaų jis į valdybą neis.
i vietos lietuviškajai kolonijai^
riuomenės telkimas.
tų partijai.
kenkti, bet dar galima pakenkti
šius bei netvarką.

KARAS RAŠTAIS

PASKUTINĖS ŽINIOS,

STALINO REIKALAVIMAI

TRUMPAI KALBANT

ATSARGIAU NET IR APIE MIRUSIUS!
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1950 m. liepos 6 d.

A

Šeimines pramogos

Apie seimų nutarimus trum priedo grąžiai pašokti "Mikita" tus, nes kitataučiai mokytojai
Š. m. birželio 6 d. mire dipl. dukrele, tačiau konsulas padarf pai pranešama pirmame pusla bei "Malūnas'' buvo tikrai mie negali čia duoti tinkamų nurody
išimtį ir leido jam išvykti į tą pyje. Smulkiau prie tų klausimų las "užsigardžiavimas". žinoma, mų.
inž. Leonas Tuskenis.
Leonas Tuskenis gimė 1899 tolimą kraštą. 1948 m. balandžio bus dar laiko sugrįžti vėliau. tai nebuvo Kpncertas tikra to Maloni naujiena daugumui bu
29 d. laivu "General Black" pro Pakalbėkim dabar apie tai, ką žodžio prasme, o tik "priedas"
m. balandžio 11 d. Aukštaitijo
vo tenoras Andreikus, kuris tik
Panamos kanalą, Naująją Ze Baltimorės lietuviai parengė sei prie vakarienės, bet geras prie
je. Pradėjo mokytis rusų caro
rai galėtų lygintis su toli gražu
landiją Tuskenis atvyksta Aus mų dalyviams priimti, su kuo das.
valdžios okupuotoje Lietuvoje.
ne paskutiniaisiais operų teno
jie iš toli atvykusiems svečiams Pažymėtina, kad tai buvo vie rais. Tačiau ir jam bėda su lietu
Pirmasis pasaulinis karas j j nu tralijon.
nintelis naujakurių pabendravi viškomis kompozicijomis: ne tik
bloškė kaip tremtinį tolimon Ru čia jis pfd'ft^la darbą perei pasirodė.
mas su senąja karta per visą ištarimas, bet ir tempai visiškai
sijon. Tenai, berods Voroneže, namojoje Bonegillos stovykloje,
"ANSAMBLIUKAS"
Baltimorės seimų savaitę. Už tai klaidingi. Jei jis lietuviškus kū
jis baigė gimnazijos mokslą. At kaip bloko prižiūrėtojas, stovyk
sikūrus nepriklausomai Lietu los gaisrininkų viršininkas, o Clevelandas garsinasi savo tu vieni ir kiti sandariečių pobūvio rinius dainuotų taip gerai, kaip
vai, Tuskenis su kitais tremti savo dukrelę įstatė į katalikų rimu Čiurlionio Ansambliu. Bet rengėjams, atrodo, buvo nuošir kitus, suteiktų daug malonumo
ir visur kitur, kur tik yra kiek džiai dtkingl.
niais grįžo savon tėvynėn.
vienuolių vedamą mokyklą.
tautiečiams, parodytų tikrą lie
didesnis naujakurių būrys, yra'
tuvių muzikos vertę ir kitiems.
Įsteigus Lietuvos Universite Stovykloje atliko sutarties
DIDYSIS
kurioj atostogaudami lietuviai gali pasijusti
irgi mažiau ar daugiau panašūs
Klaidingai
dainuojami lietuviški
tą, Leonas Tuskenis įstojo į numatytą darbo prievolę. Lais
"DAINOS'' KONCERTAS
"ansambliai'*. Jie ir nepreten
kūriniai,
žinoma,
tik
nuskriauTechnikos Fakultetą, statybos vomis nuo darbo valandomis
* vasaroj|
Palangoj!
duoja visais atžvilgiais susily Koncertas savo programos džiami, nes jų grožis atsiduria
skyrių, čia rašančiam teko pir Tuskenis ir čia medžiojo arba
ginti su tikruoju Čiurlionio An platumu buvo tikrai didelis, bet netinkamoj šviesoj.
mą kartą pažinti L^oną Tuskenį žvejojo ir studijavo Australi
Stony Brook Lodge
Tel.: Stony Brook 586
sambliu, jie to vardo nevartoja, jame vyravo daugiau solistai. Gražiai pasmuikavo jauna
kaip technikos fakulteto studen jos gamtą. Pasivijau Tuskenį
tačiau tam tikras siekimas daž Choras didžiąją koncerto progra smuikininkė Grišinaitė - Bulotie
tą, neolithuaną, darbštų ir tie Australijoje. Jis mane supažin
Cia priimami ir didesni pobūviai . Ideali vieta gegužinėms.
nai yra regimas.
mos dalį sėdėjo scenoje ir drau nė. Jai pianu pritarė jos sesuo
sų žmogų — aukštaitį.
dino su Australijos gyvumja ir
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami dau
Evelina Grišinaitė.
Štai Baltimore je sandariečių ge su publika plojo solistams.
pasirodė
jos
geru
žinovu.
Tuskenis atsidėjęs dirbo pasi
giau informacijų, rašykite:
vakarienės metu Br. Jonušo va "Dainos" choras mažas: tik Dar vienas solistas buvo —
rinktoms studijoms. Baigęs uni Pereitų metų gale Works and dovaujamas choras ir prie jo
17 dalyvių, jų tarpe 7 sopranai klarnetistas K. Praleika (vie
Pr. Lapiene, POB 526, Stony Brook, N. If.
versitetą Kaune, pradėjo prak Housing Department Melbour prisijungusi tautinių šokių gru
ir tik 3 altai. Ta disproporcija nintelis šiame koncerte iš nauja
tišką darbą kaip diplomuotas in ne paima Tuskenį iš stovyklos pė suteikė neyiaža malonumo ir
labai juntama. Dar labiau junta kurių). Klarnetas nėra tikrai
žinierius Susisiekimo Ministeri savo įstaigon braižytoju, čia jis bent iš tolo priminė čiurlioniema stoka daugumos choristų koncertinis solo instrumentas ir
joje. čia bedirbdamas L. Tuske dirbo, taip sakant, arčiau prie čius: tautiniai drabužiai, tauti- balso apvaldymo (skamba "natūjuo solo koncertuoja bent tik
nis tapo vyriausiu Kelių Valdy savo profesijos ir tikėjosi po nės dainos (kai kurios net tos
raliai", tai yra, kaip išeina...), virtuozai. Praleika nėra virtuo
bos direktoriumi. Jo darbuotės tam tikro laiko gauti inžinie pačios, kurias ir čiurlioniečiai tu
taip pat stoka dinamikos niu zas, tik šiaip jau gana gerai t%
metu prasidėjo didesne sparta riaus darbą.
LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
ri savo programoje), tas pats, ansų. Choras diriguojamas, ga instrumentą valdąs. Tokie solo
Lietuvos kelių ir susisiekimo
nors gal ir neabsoliučiai taip pat li sakyti, mechaniškai, kaip me- pasirodymai mėgėjiškame kon
gerinimas. Kaunas, laikinoji so Vasario mėnesį teko matyti apšoktas "Malūnas" ...
certe, žinoma, nėra nepriimtini New Yorko Lietuvių Tarybos mažamečių mergaičių eilėraščiai
tronomu.
Tuskenį paskutinį kartą. Jis ap
pastangomis buvo suruošta Lie dar nesudaro meninio parengi
stinė, tapo plentaiis sujungta
lankė mane sunkiai sergantį vie Apie trijų dešimčių daininin Koncerto žvaigždė, žinoma, ir šiuo atveju tai buvo vienas tuvos okupacijų ir masinių trė
. su Lietuvos uostu Klaipėda ir
mo. Salėje nesimatė nei tautinės
noj Melbourne ligoninėj. Tuske kų choras, tiesa, ne tiek»®ioro, jauna dainininkė, konservatori iš geresniųjų koncerto numerių. mimų minėjimas, šis minėjimas
su tolimiausiu šiaurės Lietuvos
vėliavos,
nei vyties. Apšepęs sta
nis, grįžęs iš Tasmanijos, kur kiek karinio orkestro dirigavime jos studentė F. Petrulytė, kuri žvilgterėjus į koncerto pro buvo dviejų dalių, kurių pirmoji
miestu Biržais per Kėdainius buvo savo įstaigos komandiruo- daugiausiai patyrusio muziko ve
las
nebuvo
padengtas nei stal
galės būti tikrai žymi daininin gramą, galima įsitikinti, kad ji
buvo
religinė.
ir Panevėžį. Autobusų susisie
tiese.
tas, supažindino mane su Tas damas, šiek tiek kenčiąs dėl bo kė. Būtų labai gera, kad ji lie udaryta nesivadovaujant nei jo Birželio 11 d. New Yorke ir
kimą įvedus, lengvai buvo pa
manijos gamta ir tt. Pasipasa sų stokos, vis dėlto paliko labai tuviškų kompozicijų pasimokytų kiu muzikiniu stiliumi, nei sko jo apylinkėse gyvenantieji lietu Minėjimą baigiant, priimta re
siekiama kiekviena Lietuvos vie
zoliucijos, kurios nutarta siųsti
kojo apie savo šeimyniško gy- malonų įspūdį. Kelios dainos ir dainuoti pas tų dalykų specialis
( Perkelta i 4-tą pusi.)
viai susirinko į šv. Patriko ka JAV prezidentui, Kongresui, se
tovė.
venimo^ planus, kad laukiąs at
tedrą New Yorke. Susikaupimo natoriams ir kt., prašant grei
Prie visų tų darbų daug ener vykstančios iš Anglijos pažįsta
valandos pamaldoms visų širdis čiau priimti genocido konvenciją.
gijos ir darbo pridėjo inž. Leo mos dar iš tremties gyvenimo
jaudino dėl kančių, kurias tenka
nas Tuskenis. Antruoju Tuske- Vokietijoje lietuvės, kurią nu
pakelti Lietuvai ir visai jos tau
jnio užsiėmimu laisvalaikiais bu taręs vesti ir vėl pradėti naują
tai. Dvasiškių angliškai pasaky
vo medžioklė ir Lietuvos gam šeimyninį gyvenimą Australijo KORPJ NEO LITHUANIA, FILIAE LITHUANIA IR JAUNOJI LIETUVA SUEIGA
ti pamokslai ne vienam kitatau
tos studijos. Todėl Tuskenis pui je.
čiui atvėrė akis ir parodė rusiš
kiai pažinojo mūsų gyvūniją.
Kai prasidėjusios vasaros kait komisiją — K. širvydienė ir S. bazuoti nutarimais, kurie buvo
ko komunizmo kruvinąją ver
Jai atvykus Tuskenis susituo
Prenumeratos pratęsimo pro
Sunkūs Lietuvos okupacijos kė, susiieškojo Melbourne bu ri saulė sekmadienį visai apre- Pauža. Komiteto nariais buvo: priimti narių korporantų suva gi jątino
New
Yorko
gatves
ir
tūks
dr.
A.
Bacevičius,
kun.
S.
Remei
žiavime Augsburge, Vokietijoje. Antroji minėjimo dalis buvo ga DIRVOS spausdinimo prie
metai ypač skaudūs buvo Tus- tuką ir pradėjo žmoniškesnį
tantines minias suviliojo vande ka, dr. Dambrauskas, kun. Ma Tuo reikalu sudarytas organi
keniui. Plaučių uždegimu susir naujakurio gyvenimą.
atlikta birželio 25 d. Apreiškimo
monėms pagerinti aukojo šie
nų pakrantės bei parkų pavė tulaitis, G. J. Jokūbaitis, J. Am zacinis vienetas iš buvusių kor
gusią mirtis išplėšė iš .šeimos
parapijos salėje. Liūdnųjų die
Bet štai, birželio 6 d. savo siai, tai tos pat dienos popietį braziejus, A. M. Augūnas, P. poracijų pirmininkų: Abraičio,
tarpo jo žmoną. Tuskenis liko
nų įvykius plačiai ir vaizdžiai skaitytojai!
darbo įstaigoje Tuskenis mirti- New Yorke gyvenantieji tautiš- Bajoras, kun. Kaulakis, J. O. Ališausko, J. Kiaunės — Neo Li
našliu su mažyte dukrele.
nušvietė Jurgis Kiaunė, neri- "Šileikis P., Chicago, HI.
$8.nai giltinės kertamas širdin ir kų korporacijų Neo Lithuania, širvydas, dr. J. Valukas, S. E.
thuania pirmininkų; Paprockie- klausomybės kovų dalyvis ir par Kuprėnas J., Washington
2.Kai bolševikų bangos antru amžinai užmerkė akis. Mirtis Filiae Lithuania ir Jaunoji Lie Vitaitis, J. V. Grinius, K. Strumnės ir Siliūnienės — Filiae Li tizanas. Jo žodis tikrai buvo įdo
Tamošiūnas V., Detroit
2. kartu pradėjo grasinti užlieti neleido tęsti gyvenimo. Liko tuva korporantai susirinko į Po- skis, J. Pranaitytė, P. Jurgeliūthuania pirmininkių; Siruso — mus Amerikos lietuviams, tačiau
Lietuvą, Tuskenis su savo duk vos prieš tris mėnesius ištekė vilanskų svetainę savo organiza tė, J. V. Liūtas, Valantiejienė,
Jaunoji Lietuva pirmininko ir gaila, kad minėjime jų nedaug Rouika J., Columbus, Ohio 2. rele bėgo Vokietijon, kiek ga jus našlė ir dvylikos metų naš cinių reikalų aptarti. Sueigon dr. Klimas, M. Kižiūte, RibinsGudaičio — Vilties korp. atsto buvo galima matyti. Daugumą Girčys Balys, Chicago, UI. 2.lint toliau į vakarus. Kapitulia laitė dukrelė. Tuskenis nebesu atsilankė ne tik minėtų korpora kas ir Vilutis.
vo. šiam kolektyvui pavesta su sudarė neseniai atvykę tremti- Pechulis J. Cleveland, Ohio 1. cija jį užtiko Oldenburge. čia laukė būsimojo trečiojo pasau cijų nariai, bet ir jų artimi bi Pradėjus darbą, kairieji tuoj
siriši su draugiškų korp. atsto 'niai. Rengėjai skelbė, kad mi Liudžiutė Br., Chicago, UI. 1.prasideda lietuvių rinkimas į linio karo, apie kurio eigą ir čiuliai bei kitų draugiškų kor išėjo prieš. Liaudininkas B. žy
vais ir įsteigti jų sambūrį, kad nėjime bus kalbos ir meninė da Kremeris Osk., Reading, Pa. 1. stovyklas. Tuskenis, iš pradžių pasekmes tiek daug buvo spė- poracijų atstovai. Erdvi svetai gelis parašė į SANDARĄ piktą
bendromis jėgomis galėtume lis, tačiau antrasis kalbėtojas, Adomkavičius Ed., Bridgedirbęs prie anglų ir kanadie liota.
nės salė buvo pilnutėlė korporan- straipsnj prieš Neo Lithuania.
siekti našesnės visuomeninės kuriuo buvo numatytas kun. V.
water, Mass. 1. čių kariuomenių, perėjo lietu- Nebematys jis daugiau savo tų ir svečių.
Dešinieji pradžioje buvo neutra veiklos.
j Pikturna, nepasirodė. Meninės
viškan darban. Jis tapo lietuvių numylėtos tėvynės. Jo kūnas, Sueigos prezidiumą sudarė lūs, o vėliau kai kurie iš jų rin
dalies irgi neparengta, nes dviejų
bendruomenės atstovu prie bri palydėtas artimųjų bendradar buvę korporacijų pirmininkai. Į kėjams priekaištavo, girdi, jie .• Po ilgai užsitęsusios sueigos
. . . . .
.
.
.ir dienos karščiu atsigaivinta
tų karo valdžios žemutiniuose bių ir Melbourne lietuvių, lieka jį taip pat pakviesti garbės sve neturi
Lietuvos vyskupų įgalio-' i llwl ; *14.-•
, ,
.
j
"
/
.
.
.
i alumi. Alutis praėjo su studenSaksuose.
ilsėtis tolimoj Australijoj. Tai čiais J. Ginkus ir Pr. Narvydas, jimo aukoms rinkti, todėl rinke- tiškom t r a d i c i j o m i r d a i n o m
Prasidėjus emigracijai, Tus pirmasis lietuvio kapas Mel abudu korp. Neo Lithuania me jų neremsią. Nežiūrint s.ų ir ki- P o b ū v i o m e t u s u d ė t a a u k u Eu _
cenatai. Sueiga pradėta žuvusių tų kliųčių, namų statybai vis
kenis kreipėsi į Australijos kon bourne.
ropoję likusiems kolegoms pa
Ilsėkis, Leonai, amžinai, gal ir į Sibirą išvežtų draugų pager dėlto pasisekė surinkti daugiau remti. Taip pat alučio metu ta
sulą, kad gautų leidimą išvykti
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
Australijon. Nors jis buvo vy Tavo draugams Apveizda lems bimu. Perskaityta ir čia pat su kaip 8,000 dol. aukų.
rė žodį Amerikos lietuvis inž.
ir skelbimų reikalais:
resnio amžiaus, negu reikalavo pamatyti JTavo numylėtą Lietu- darytoji ilga virtinė pavardžių J. Ginkus, papildydamas Nar Sagys, atsargos karininkų Ra
Collega tų korporantų, kurie buvo nu vydo pirisiminimus, pareiškė, movės korporacijos mecenatas.
schema, be to, su mažamete vos žemę!
kankinti bolševikų ir nacių mir kad tuokart Amerikoje buvę la
ties stovyklose arba žuvo parti bai sunkūs laikai. Dabar leng Jo pastangomis šiai korporacijai
Amsterdam, N. Y*
teko 30,000 litų turtas, kuriuo,
zanų eilėse savo tėvynėje.
Taupyti galima ir laiškais! I'rašykit, infoimutijy paštu!
viau kartais išgauti 100 dolerių,
M. Židonis, 260 Locust Ave.
Atsilankę mecenatai susirinku nei tuokart vieną dolerį. Vienok deja, dabar naudojasi okupantai.
A.
Sodaitis
sius nukėlė į praeities laikus, pa srovinės bangos buvo nugalėtos
Sę. Boston, Mass.
pasakodami įdomius savo prisi ir amerikiečių visuomenė, ne
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway.
i
minimus.
paisydama priešingos akcijos,
Chicago, 111.
— Tai buvo prieš 26 metus, — aukojusi, rinkliavą reikią laiky
Jonas Paplėnas, 4418 Bo. Hermitage Ave.
pradėjo savo atsiminimus Pr. ti pavykusia.
ALTS 4-TO SKYRIAUS
Narvydas. — VIENYBĖS re — Mus žavėjo, — tęsė Gin
Dayton, Ohio
daktoriumi tuokart buvo širvy- kus, — kad Lietuva, išsivadayu- IŠVAŽIAVIMAS PRIE EŽERO
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St.
das. šios redakcijos patalpose j si iš priespaudos, gali kilti ir Sekmadienį, liepos 9 d., ALTS
rinkdavosi tautiškosios, orienta- leisti savo vaikus į mokslą. Malo- 4-tas skyrius yra surengęs iš
Newark, New Jersey
cijos lietuviai. Kartą čia sužino- nu buvo skaityti apie jūsų pa- važiavimą prie Cooley ežero, V.
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St.
jom, kad iš Lietuvos atvyko du sišventimą ir atliktus darbus, Kriaučiūnų vasarvietėn, 8578
New Yorke - Brooklyne
studentai rinkti aukų studentų todėl aukomis ir darbais jus rė- Cocley Lake Road, Cooley Lake,
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y.
namams statyti. Pajutom, kad mėme. Gi dabar, nelaimės dieno Mich.
tai yra atstovai to akademinio mis, patariu taupyti sveikatą, Norintieji prie minėto ežero
Waterbury, Conn.
jaunimo, kuris savo įsitikinimais sunkiai uždirbamą dolerį. Dau- praleisti tą dieną, pasisvečiuoti
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St.
yra artimas mums, tautiškai nu ginkit šeimas. Tikiu į greit atsi- ir pasimaudyti, yra prašomi, ge
siteikusiems Amerikos lietu keliančią Lietuvą. Ten turėsite riau porą dienų prieš tai, susi
Hamilton, Canada
viams. Nusistatyta atvažiavu visi grįžti, o taip pat ir mus, siekti su rengimo komisija per
Bronius Vengrys, 227 Brant 4St.
siųjų misiją remti.
Amerikos lietuvius, vežtis į mū Mrs. M. Sims, telef. WE 3-6702,
Montreal, Canada
Dr. Valuko bute įvyko pirma sų tėvų žemę.
arba J. Domeika, TY 5-8741.
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St.
sis
susirinkimas.
Visam
reika
Tokiais linkėjimais į* Ginkus Rengėjai paruoš pietus. RengiaTAUPYK SAUGIAI . . . m e s p e r 41 metus visiems išmokėjome
pareikalavimus
lui sėkmingiau sutvarkyti, suda baigė savo žodį.
masi pradėti išvažiuoti apie 10
Toronto, Canada
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2'4 milijono
rėm
komitetą,
kurį
pavadinom
Sueigos
dalyviai
buvo
supa
vai. iš ryto ir nevėliau kaip
U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Apt.
"Lietuvos Universiteto lietuvių žindinti su filisterių M. Valiūkė 1 vai. p. p. Vykstantieji savo auSTIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE
Federal Savings & Loan Insurance'Corporation narys
studentų bendrabučiui remti ko- no ir dr. E. Noako, esančių dar tomobiliais ir dar galintieji priAnglijoje
I mitetas". Jo būstine tapo J. Vokietijoje, laiškais, kurie para- j imti vieną ar kitą asmenį nuJonas Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds.
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
Ginkaus namai. Komiteto valdy šy.ti draugams į Ameriką visuo- vežti, yra maloniai prašomi su4192 Archer Avenue
Chicasro 32, Illinois
Australijoje
bą sudarė: J. Ginkus, pirm.; ku meniniais klausimais.
TELEFONAS: Virginia 7 - 1141
stoti prie Dr. J. Sims namų,
nigas A. Milukas, vicepirm.; Pr. Po eilės kitų klausimų padis 2207 Oakman Blvd., kur susi
Povilas Lukošiūnas, 178 Wakefield St., Adelaide, S.A.
DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
Narvydas ir P. Kyrius, rašt.; kutuota ateties veikia. Prieita j rinks būrelis ten norinčių nuTrečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak.
A. Mikalauskas, iždin. Spaudos viena nuomonė - savo veikimą vykti.
Rengimo Komitetą#
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Studentai tautininkai organizuojasi
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Kaip padėti pasifiekantiesiems?

RAŠALO AŠAROS

Norim ar nenorim, bet Vokie galinčių iš Vokietijos niekur iš gos išdirbtų savo pagalbos |
tijoje turės pasilikti nemažas sikelti, latviai turi tokių trem nus ir juos siektų įgyvendinti.
Bronys Rali*
lO
• lilepos 1 d. laivu "S. S. Gene • Prof. J. Balys, gavęs reikalin skaičius lietuvių. Vieni skaičiuo tinių du kartus tiek —6,500, gi Neužtenka čia tik eilinių pa
ral Black" į New Yorko uostą gą paramą iš Blomington, Ind., ja, kad pasiliekančių jų būsią estai apie 2,000.
graudenimų, kad "visus pasilie
atvyko 20,000-asis lietuvis trem universiteto, vėl išvyko į lietu 3,000, kiti teigia, kad vien iš Mano nuomone, ir dabar dar kančius reikia sukelti į tautines Du panašūs atsitikimai
tinys pagal DP imigracijos įsta vių kolonijas tautosakos rinkti. Mažosios Lietuvos kilusių bus ne vėlu iš paskutinosios steng stovyklas". To per maža. tMes Gilindamasis f Amerikos kul deliais Išminčiais apia viską:
tymą. Ji yra ORANTAITĖ Jū • Dr. A. šerkšnas pakviestas į žymiai daugiau.
tis, kad Vokietijoje pasiliekan- gerai žinome, kiek nervų kiek tūrinio gyvenimo praeitį, štai apie Lietuvą, apie Ameriką ir
rate, 6 metų amžiaus mergaitė, Anhurst College, Conn, psicholo šiuo atveju, kada mes kalba dių skaičius būtų nuspaustas vienam iš musų tos stovyklos vartau "mėnesinį laikraštį" — net apie tai, yra Dievas, ar jo
su tėvais vykstanti pas gimines gijos dėstyti. Neseniai jis reda me apie pagalbą, kurią neišven iki didžiausio minimumo. Tie, yra sugadinusios ir kaip jos yra šiandien pasakytume "žurnalą" nėra...
j Cleveland, Ohio.
giamai teks teikti Vokietijoje kurie pirkosi sveikus ir jaunus nuvertinusios patį žmogų. Mes — AIDĄ., Toks žurnalas 1911
gavo AMERIKOS savaitraštį.
Atsitiktinai 20,000-asis lietu
pasiliekantiems, mes daugiau raumenis, gal teiktųsi šiek tiek turime siekti, kad tie mūsų metais ėjo Waterbury, Conn. Gilindamasis į Amerikos (ne
vis atplaukė senojo DP įstatymo • Pfullingene, prancūzų valdo siai atsimename tuos seno am paimti ir dirbti nepajėgiančių tautos nelaimingieji, kurie ne Labai mėgėjiškas ir silpnutis, lietuvių) kultūrinio gyvenimo
dabartį, randu vieną panašų at
laikui baigiantis ir dar tuo pa moje Vokietijos zonoje, likviduo žiaus, nedarbingus ir sergan O gal ir Amerika, kuri čia įsilei mažiau Lietuvai gera yra pada bet vis dėlto žurnalas.
čiu laivu, kuriuo 1948 metais ja buvusi DP stovykla. Galintie čius tautiečius. Skaičiuoja, kad do taip pat daugiausia darbui rę už mus pačius, galėtų turė Pirmajame jo numeryje kaž sitikimą, kurį prancūzų litera
spalių mėn. buvo atgabentas pa ji emigruoti perkelti į Muensin- tokių bus apie 3,000. Ir prie tinkančius, neužmirštų, kad Vo ti pakenčiamas gyvenimo ir tau koks J. Kovas rašo straipsn], tūros savaitraštyje Les Nouvelgal tą įstatymą pirmasis trem geną, o Pfullingene bus negalin šio skaičiaus pridėjus Mažosios kietijoje liekasi keli tūkstančiai, tinio išsilaikymo sąlygas. O to apie "mūsų reikalus". Veik 40 les Litteraires atpasakoja Sorčių jų emigruoti stovykla.
tinių transportas.
Lietuvos lietuvius, kurių dalis kurie būtų tikrai dėkingi už su kių sąlygų nei IRO nei Vokieti metų praėjo, o tie mūsų reikalai bonos profesorius Raymond Las
jos vyriausybė mūsų tautiečiam vis tie patys ir lygiai aktualūs. Vergnas, specialiai tyrinėjęs
Amerikoje lankosi iš Venecu- aiškiai apsisprendus laikytis su teiktą pagalbą čia atvykti.
• Didžiosios Britanijos Lietu
nesukurs. Jas turime mes, gyve Tarsi niekas nebūtų pasikeitę ... Amerikos universitetų gyveni
vių Sąjunga pradėjo ten gyve elos atvykęs salezietis kun. A. lietuviais, gausime apie 5,000 Iki šio laiko dar neteko iš
mą. Ta proga jis perduoda ame
girsti, kaip organizuotoji lietu nantieji laisvėje, padėti sukurti. J. Kovas rašo:
nančių lietuvių surašymą. Su Sabaliauskas, čia jis išbus apie skaitmenį.
rikiečio profesoriaus Morris Bi
rašymo anketos turi būti grą pusantro mėnesio ir po to grįš Didžiausias rūpestis tais, ku vių visuomenė mano šiems ne Kuri organizacija imsis šio "šiandien ne vienas kviečia ra shop informacijas apie tai, ką;
žintos į Sąjungos centrą iki rug atgal. Venecueloje jis rūpinasi rie patys savęs išlaikyti negali laimingiesiems padėti. Mes daž uždavinio? Vieni mano, kad tai gina: darykime taip ir taip, skaito Amerikos šviesuomenė.
sėjo 1 d. Surašomi visi lietu lietuvių katalikų tikybiniais rei ir, nori ar nenori, yra priversti nais atvejais išgirstame tik IRO Balfo pareiga. Kiti gi sako, kad įkurkime mokyklas, tverkime Jis sako:
viai: seniau atvykusieji ir nau kalais ir leidžia laikraštį TĖVŲ atsidurti įvairiose prieglaudose. ir Vokietijos vyriausybės nusi Vokietijoje pasiliekančių jų iš draugijas, statykime tautiškus "šiuo metu - mūsų kolegijose
KELIAS.
Aišku, kad tas savotiškas prie statymus tais klausimais. Gal laikymu turi rūpintis ir savo pa namus, uždėkime visokios rū mes turime apie pustrečio mili
jakuriai.
glaudas organizuos tarptautinės reikėtų, kad mūsų šalpos įstai- ramą teikti visi laisvame pasau šies įstaigas, šelpkime suvargu jono studentų ... Niekas iš jų,
• Miškininkų Sąjunga Tremty Chicagoje gyvenantieji lietu šalpos organizacijos, bet didžiu
lyje atsidūrę lietuviai. Man dau sius mokinius bei šiaip pavargu išėję iš mokyklos, per visą gy
je išleido knygą Lietuvos Girių viai rašytojai steigia savo klubą. lė jų išlaikymo našta bus ati
giau patinka paskutinioji mintis, sius, ir panašių tiems užmany venimą nebenusiperka poezijos
Milžinai. Knyga skirta 30 metų •Australijoje apsigyvenęs bu v. duota vokiečiams. O Vokietijo
nes ji apima ne vien tik Ameri mų daugybė.
ar literatūrinės kritikos rinkinio.
sukakčiai paminėti nuo Lietuvos nepriklousomos Lietuvos finan je, po antrojo karo gerokai su LAIC prašo siuntinėti kos lietuvius. Tiesa, Amerikoj
!Tiesa,
noriai buvo perkamos kny
iškarpas
miškų departamento įkūrimo. sų viceministeris A. Danta pen griautoje ir žmonėmis perpildy
gyvena didžiausias lietuvių skai "Bet tie atbalsiai taip tykiai
gos
apie
Byroną ir Poe. Byronas
Redagavo K. ščesnulevičius. kis mėnesiuis išgulėjo ligoninė toje, didelės užuojautos ir para
čius, bet jei skaityti tremti pro mūsų ausis praeina, — kar dėl to, kad turėjo meilužių, o
Sambiausieji laikraščių IS*
Kaštuoja 1 dol. ir galima gau je. šiuo metu jau gali vaikščio mos niekas negali tikėtis. Vo
nius, tai į Ameriką atvažiavo tais nusiduodame visai negirdį,
Poe dėl to, kad mirė girtuokliu.
karpų
rinkimo
biurai
nepajėgia
ti šiuo adresu: P. šilas, 1717 So. ti ir tikisi greit pasveikti.
kiečiai negali aprūpinti savųjų pilnai surinkti tik vienos dide tik vienas trečdalis. Du trečda o dažniausiai mes manome suvis Poezija čia niekam ne galvoje ...
Morgan St., Chicago, 111.
liai išsiskirstė po kitus kraštus ką kita apie juos; ir tuos ragi
Amerika yra magazinų ir ypač
• Melbourne, Australijoje, atli vargšų, tai ką bekalbėti apie lės valstybės spaudos atsiliepi
ir taip pat neišsižadės remti pa nimus, nors jie ir būtų verti iš "digest" skaitytojų kraštas. Tie
svetimuosius.
y
• Vokietijoj laikraštininkas; Si kę nustatytą darbo prievolę, su
mus vienu ar kitu klausimu.
klausyti, visai atmetame. Taigi
Kad daliai tremtinių tenka Antra vertus, toksai aptarnavi siliekančius.
mas Miglinas pradeda leisti nau sitelkė apie 1,000 lietuvių.
čia jau pasirodo, kad mes mažai magazinai nepaskelbia per metug
Bendros
organizacijos,
apjun
pasilikti
Vokietijoje,
labai
kalta
ją laikraštį TREMTIS. Šiuo me
mas brangiai kainuoja.
tesirūpiname apie savo reikalus. nei dešimties literatūrinės kriti
• Australijoje, Melbourno mies vestoji tremtinių įkurdinimo po
tu, sustojus LIETUVIUI, netu
Todėl LAIC prašo visus po giančios visus pasaulio lietuvius, Tai išeina iš to, kad mes, iš da kos traipsnių. Publika visai nesi
te, lietuvis ValasinaviČius įkūrė litika ir iš dalies pačių tremti
rima nė vieną lietuviško laikraš
litine akcija sudomintus lietu iki šio laiko neturime. Ar ją lies, mažai ir suprantame kitų domi universiteto žmonių raš
namų statybos firmą. Turi daug nių laikysena.
čio Vokietijoje.
vius siuntinėti vietos spaudoje greit turėsime, sunku pasakyti užmanymo vertę. O tas visas tais ..
užsakymų ir telkia didesnį kiekį
Tie, kurie organizavo tremti< ir žurnaluose pastebėtus straip Jei Amerikos Lietuvių Tarybos paeina iš mūsų pačių apsileidi Prof. R. Las Vergnas čia pat
• Komunistai, girdami ūkinę darbininkų.
nių įkurdinimą (UNRRA ir snius apie Lietuvą ir lietuvius, laikysena pasiliks tokia, kaip iki mo, nes nesistengiame suprasti sugriebia vieną studentą ir pa
Lietuvos būklę, sako, kad padi
IRO), dažnais atvejais vykdė lietuvių ir pabaltiečių pastan šiol, tai ir neturėsime. O ar kitų ar tai skaitydami laikraščius, klausia, ką jis skaitąs, išskyrus
dėjęs vilnų ir linų ūkis. Grei • Leoną® Baltrūnas, gyvenąs
ne įkurdinimą, bet tremtiniais gas ir kovas, apie įvykius, su kraštų lietuviai pajėgs efekty ar tai knygas; ir dažniausiai jų vadovėlius.
čiausia, kad taip yra, nes kur Australijoje, pakviestas Victoriprekybą. Tremtiniai buvo pa rištus su Lietuvos išlaisvinimo viau suorganizuoti pasiliekan bijome. Dažnai liuosas valandas, — Skaitau laikraštį ir savo
visiškai apleidžiama žemė, ten jos provincijos krepšinio rinkti
versti savotiškomis raumenų klausimu. Persiunčiant prašome tiems realią paramą, šiandien kurias galėtume sunaudoti. savo klubo biuletenį.
pradedama dirvonuose ganyti nės treneriu.
dar labai sunku pasakyti. O at
prekėmis, ir tarptautiniai pirk
- O tamstos tėvai, brolis,
avys Ir sėti linai.
• Amerikos Lietuvių Rymo Ka liai, susirinkę iš įvairių kraštų, nurodyti laikraščio vardą, vieto sitiktinai surenkamais centais išsilavinimo naudai ir proto pa
ką
jie skaito.
vę,
datą
ir
puslapį.
kėlimui, praleidžiame taip sau
• Australijoj leidžiamas dvisa talikų Federacijos 31-asis kon rinkosi, kas jiems patiko. O pa Iškarpas siųsti šiuo adresu čia nebus galima ilgai džiaug ant niekniekių, žaisdami bet ką — Laikraštį ir savo klubų
vaitinis laikraštis AUSTRAL! gresas įvyks rugsėjo mėn. 30 tys tremtiniai tokiai įkurdinimo Lithuanian American Informa tis. Tad ir visus šiuos klausi tuščia namie bei taip kokiose ten biuletenius. Be abejo, dar Rea
JOS LIETUVIS ruošiasi įsigy ir spalių 1 d. Pittsburgh, Pa.
politikai kaip reikiant taip pat tion Center, 233 Broadway, New mus, kad jau ir pavėluotai, bet užeigose. Dažnai išmetame net der's Digest...
reikia greit svarstyti ir spręsti. paskutinį savo grašį. Paverčia Nuomonės gal kiek perdėtos.
ti sftvo spaustuvę ir pradėti jo •, Chicagoje gyveną senieji lie nesipriešino. Nebuvo jokio susi Yor 7, N.Y.
je spausdinti knygas.
tuviai advokatai buvo pasikvietę tarimo tarp atskirų tautybių
Gerai žinome, kad Amerikoje
Reikalas nėra jau taip papras me į nieką patys save."
ir
nebuvo
jokio
susidrausminiį
pobūvį
lietuvius
teisininkus,
pasirodo
gana daug vertingų li
tas.
Jis
liečia
mažiausiai
tris,
Įdomus, teisingas ir, mano
• AUSTRALIJOS LIETUVIS
Dr. Šliupo! paminklas
mo.
Kaip
teisingai
savo
laiku
atvykusius
iš
tremties.
Pobūvy
teratūros
ir kitokių knygų, iš
gal
ir
penkis
tūkstančius
mūsų
nuomone, dar nepasenęs balsas.
nuosavai spaustuvei suorganibuvo
pasakyta,
"vieni
pirko,
je
pasikeista
aktualiaisiais
klau
Liepos
mėn.
9
d.
Chicagoje
tautiečių. Ir ju#s iki vieno reikia Nors to laikotarpio jaunuoliai, perkamų dešimtimis ir kai kada
ti įsteigė bendrovę Australijos
Lietuvis Publishing Co. Bendro simais ir aiškintasi dėl savitar kiti parsidavė". Ir rezultate, mes bus atidengtas dr. J. šliupui išgelbėti. Tai mūsų tautinė pa dabar jau labai subrendę žmo šimtais tūkstančių egzempliorių.
lietuviai- kalbame apie 3,000 ne paminklas.
reiga.
B. G. nės, šiandien ir mėgsta dėtis di- Tas "panašus atsitikimas" į
vė pradėjo pardavinėti paskolos pinės pagalbos.
lakštus po 1 svarą. Tuos lakštus
''mūsų reikalus" yra krašte, ku
bendrovė išpirksianti per trejis
ris dabar skaičiuoja 150 milijo
metus. Už paskolas mokės 4%.
nų gyventojų. 148 milijonai gy
• Miškininkas J. Kuprionis gy (Pabaiga iš praėjusio numerio)
mene įgytų dar didesnį pasiti ventojų gali palikti pra'bangą
dviem milijonam aktyviai domė
vena ir dirba Lansing, Mich. Taip Centro darbą susiskirs
kėjimą.
tis ir skaityti literatūros, meno,;
Ten jis tvarko miškininkystės čiusi ir j jį įtraukusi ne tik
ALT
Apygarda
ir
Skyrius,
mokslo,
politikos, filosofijos vei
kolegijos dekoratyvia^ medely visus Centro Tarybos narius,
©omas Adomaitis
kad
ir
su
vidutinėmis
jėgomis
kalus,
—
tiems, kurie už juos
%
ną.
bet ir reikiamų sričių specialis
dirbdami
—
valdys,
tvarkys
ir galvos.
lietuviai
gyvena,
ALT
skyrius
riaus Valdybos nariai, atitinka PLANINGOS VEIKLOS PRI• New Yorke lietuvių patrioti tus, ALT Vyr. Valdyba pasijus
1)
aiškiai
žinotų
savo
užda
O
mes
lietuviai,
kurie jau "vis
(apylinkes)
arba
paskirti
bent
nės organizacijos įsteigė Anti tų laisvesnė ir daugiau galėtų apylinkių įgaliotinius, siekiant, mai pasiskirstydami skyriaus VALOMAI
vinius
ir
reikalui
esant
gautų
ką
žinome"
ir
nebe
save, o tik
komunistinės Akcijos Centrą. atsidėti bendrajai lietuviškai kad ir menkiausia lietuvių kolo darbą. Pagal reikalą, skyrius Pagal apibūdintą planą pa iš Centro patarimų, paskatini kitus galime pamokyti?
Po deklaracija pasirašė 31 orga veiklai planuoti, jai prižiūrėti nija būtų įjungta į bendrąją lie galėtų turėti nuolatinius seniū laipsniui susitvarkiusi, ALT or mų ir paramos;
Pradėjęs šitą "kolumną" —*
nus lietuvių gyvenamiems kvar
nizaciją. Akcijos centras kvie ir derinti, o taip pat atstovauti tuvių organizaciją;
ganizaciniu
atžvilgiu
būtų
aiški
2)
pasijustų
bendrojo
didžiu
kalbėti
apie knygas ir kai ku
čia prieškomunistinei veiklai pa viso krašto lietuviškai visuome b) planuotų, prižiūrėtų ir de talams arba nuošelesnėms sky ir darni nuo pat jos viršūnės lio lietuviško kūno gyvuoju ir rias idėjas, — aš iš karto nujau
našiai organizuotis ir kitų kolo nei. Gaudama iš atitinkamų sri rintų apygardos ribose ALT riaus vietovėmis. Tatai būtų ne- iki apačios, o tai neabejotinai tikrai reikalingu nariu.
čiau tokio uždavinio sunkumą
tarpiškieji organizacijos ryšinin
tinių komitetų reikalingas ži
nijų lietuvius.
padėtų
išvengti
daugelio
nesusi
Pagaliau,
Amerikos
lietuvių
ir... nuobodumą tūliems skai
kai su žmonėmis. Tokius seniūnias, ji būtų daug pajėgesni vi skyrių ir įgaliotinių veiklą;
visuomenė, turėdama tokią jos tytojams. Vienas kitas iš draugų
C) pasiūlytų - nominuotų rei nus-ryšininkus ALT skyrius ga pratimų ir ginčų.
• Lieuvių Dailės Instituto na sai veiklai vadovauti.
riai, dail. Telesforo Valiaus ini Geresnei Centro Komiteto kalingus ALT Apygardos dar lėtų turėti ir kiekvienoje sky Sroviškai išbalansuota visoje bendraisiais reikalais besirūpi mane net perspėjo, kad veltui
ciatyva, Toronte, Kanadoje, ruo veiklai plėtoti, gal bent pradžio buotojus.
riaus ribose esančioje organiza- savo organizacijoje, kokia ji da nančią organizaciją, per ją ga gaištu laiką ir dirbu visai ne
bar yra Centre ir kai kuriuose lėtų daug sėkmingiau ir pigiau reikalingą darbą. Amerikos lie
šia lietuvių grafikų darbų paro je, jų priešaky turėtų atsistoti Apygardos Taryba, Valdyba
skyriuose, ALT būtų pats auto atlikti visus bendruosius savo tuviui knyga nereikalinga, jis
dą. Parodoje išstatyti P. Au- Vyriausios Valdybos nariai, bet ir Komitetai turėtų būti sudaro
• *
ritetingiausias
kvietėjas į ben reikalus, neeikvodama jėgų ir ir taip viską žino... — juokais
giaus, V. Petravičiaus, V. Rato jų sudėtyje turėtų atsirasti ge mi Centro pavyzdžiu. Apygardos
Įgyvendinus tokį planą, Ame drą darbą ne tik "sroviniams"
lėšų steigti ir išlaikyti visame man aiškino vienas vietinis tau
ir T. Valiaus kūriniai. Ji prasi riausi tų sričių specialistai. Sri Valdyba būtų vyriausias veiklos rikos Lietuvių Tarybos darbas
dėjo liepos 4 d. Malloney's • Art tiniai komitetai, kaip viso krašto planuotojas, jo prižiūrėtojas ir būtų varomas, neskaitant apmo lietuviams, bet ir tiems, ku krašte lygiagrečias, vienam ku tietis.
rie nenori su viena kuria nors
Gallery patalpose.
lietuvių reikalų sritiniai šeimi derintojas Apygardoje, o taip kamų tarnautojų, maždaug to srove susirišti. Josios globoje riam uždaviniui skirtas organi Tačiau, keistu būda, buvau
zacijas. Taip pvz. Balfas, nors labai nustebintas, kai gavau ke
• Kanadoje Laikinis Organiza ninkai, bendradarbiaudami su pat' atstovautų lietuviams vie kios "armijos" savo pareigas organizuojama institucija ar bet
ir skyrium veikdamas šalpos liolika laiškų iš naujųjų ir iš vie
cinis Komitetas nuo liepos 1 d. tokiais pat Apygardų Komite tos valdžios įstaigose ir visuo žinančių visuomenės veikėjų:
koks žygis turėtų visų sąmonin įstatymų kontrolėje, eidamas į tinių, kurie rašo, jog "kolumną'*
iki rugpiūčio 1 d. nori įvykdyti tais, netruktų sukaupti reikalin meninėse organizacijose.
Centre
34 gų lietuvių pritarimą, nes iš es
lietuvišką visuomenę, pilnai ga nuolat skaitą, o tūlam užėjęs
visų Kanadoje gyvenančių lie gas žinias ir pilnai pajėgtų at Apygarda turėtu palaikyti Apygardose bent 34x15
510 mės būtų pašalintos bet kurios
lėtų naudotis tais pačiais ALT noras ir tą apkalbamą knygą
likti savo uždavinius.
tuvių registraciją.
nuolatinį ryšį ne tik su Cent Skyriuose', skaitant vidu
boikoto priežastys.
organizacijos kanalais. Tas pats įsigyti. Taigi, spėju, kad ir lie
ALT Vadovybė, būdama to pasakytina apie kultūros', švie- tuvių koks vienas nuošimtis tik
• Buenos Aires, ^Argentinoje, Centro darbui išsiplėtus, prie ru, bet ir su jos riboje esan tiniškai 10 skyrių apy
gardoje
ir
15
darbuoto
čiais
ALT
skyriais
ir
įgalioti
jo
turėtų
atsirasti
minimalus
kios
organizacijos priešaky: * timo-auklėjimo, sporto ir kt. rei riausiai knygomis domisi. Kaip
Šv. Cecilijos choras išleido į
jų
skyriuje,
viso
apie
2,250
niais,
kurie
būtų
netarpinėje
štabas
—
centro
įstaigėlė,
kur
1)
galėtų tikrai pasijusti at kalus. Antra vertus, išsiplėto ir amerikiečių ...
rinką dvi įdainuotas plokšteles:
Seniūnų,
skaitant
vidut.
jos
priežiūroje.
būtų
kaupiama
visokia
informa
stovaujanti
visiems-, Amerikos jus pilnesnei bendrajai lietuvių Deja, po šio palyginimo mano
Sasnausko "Kur bėga šešupė",
po
10
skyriuje
1,50Q
cija
ir
darbų
vykdymo
priežiū
lietuviams^
Visame
krajšte
turėtų
būti
Pociaus "Ralankėj, palankėj",
veiklai, sustiprėtų tautinis soli džiaugsmas baigiasi
Iš viso apie 6,500 2) žinotų, kad visas lietuvių
apie 15 Apygardų ir maždaug
M. Petrausko "Motus, motuše" ra bei vadovavimas.
darumas', o tai visose gyvenimo
Amerikiečiams gali pakakti
ir Vanagaičio "Kur Nemunėlis C. ALT Apygarda, rūpindama tiek pat Apygardinių Įgaliotinių. Prie to pridėjus ALT suorga gyvenimo sritis apėmusi ALT srityse tiek organizacijai, tiek yieno nuošimčio, nes jau ir iš
Choras ruošiasi ir kitiems įdai- lietuvybės uždavinius apygar D. ALT Skyrius praktiškai turė nizuotus veiklos vienetus (pvz. veikla, kiekvienam krašto lie atskiram lietuviui turėtų ne jo susidaro gana didelis elite
dos mastu, savo centre turėtų tų būti pajėgus apimti visus horus, sporto komandas ir pan.) tuviui gali vienoje ar kitoje paprastos reikšmės.
navimams.
sluogsnis. Mums to neužtenka.
susitvarkyti panašiai, kaip, ALT aukščiau minėtus bendruomenės ir taip pat jos skatinimu susi srityje pasitarnauti ir daugiau Taigi, planingai ir organizuo Kad ką nors reikštume, kad ką
• Toronto, Kanadoje, esąfi lie Centras. Apygardos Centro Ko uždavinius skyriaus - apylinkės būrusius kultūrininkus, visuo ar mažiau atsilyginti už jo para
tai veikdama, Amerikos lietuvių nors pajėgtume, kad ką nors ži
tuvių oktetas paminėjo savo dve mitetai turėtų pagal savo veiki mastu. Gal būtų sveikiausia ir menininkus, šalpos darbuotojus, mą bendram reikalui;
visuomenė įle tik našiau galėtų notume, mums reikia, kad bent
jų metų sukaktį. Oktetui vado mo sritis imtis apygardos mastu Skyriaus Valdybą bei Tarybą verslininkus, sportininkus ir lai
3) būtų tikra, kad bet kuria pagelbėti savo Tėvų žemei lais 30-50% gyvosios lietuvi jos bū
vauja Verikaitis.
tų pačių uždavinių, kurie buvo sudaryti tuo pačiu būdu, kaip svųjų profesijų lietuvius, suda me Amerikos kampe, kur tik vę atgtuti, ne tik lengviau iš tų aktyvūs dvasinių turtų varto*
• Liepos mėn. iš Vokietijos - f aptarti kalbant apie ALT Cen- Centro ir Apygardų atitinkamus rytume tikrai gražią, organizuo yra lietuvių, bus tinkamai atsto- laikytų lietuvybę, bet netruktų tojai. Be tų turtų žmonės sve
JAV išplaukia 7 laivai. Jie atve rą. Taip pvz. Apygardos Organi organus. Tik jų sudėtis turėtų tą lietuvių bendruomenę. Tatai vajami ir ginami jos: rūpinami pastebėti, kad tuo būdu labai tur tikrai žūsta savo tautai.
šią apie* 9,000 tremtinių. Tiki zacinis ir Derinimo Komitetas būti žymiai sumažinta. Be to, įgyvendinti, man rodos, priklau reikalai;
žymiai visose gyvenimo srityse Bet rašau čia ne pakasynų pa
( masi, kad jų tarpe būsią apie
a) rūpintųsi įsteigti ir palai nuolatiniu sritinius komitetus so tik nuo mūsų pačiųj noro, pa
4) savo tiesioginiais ir pla sustiprina savo jėgas ir visoke mokslams sakyti, nors ir dažnai
čiais
visuo riopai praturtina,
kyti visoj* apygardoje, kur tik m
, . .
atstoti pavieniai Sky- siry||$te ir tebo,
jaučiuosi* kaig lavoninėje,,,

Amerikos lietuviu veiklos klausiniai
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emigrantų dainos

Žinoma, Lietuvos reikaluose
visiems lietuviams tinka laikytis
tos pačios taisyklės: "garbinkim
Viešpatį vargonais ir cimbolais,
garbinkim visais instrumentais".
Taigi, jei ką galima padaryti
per internacionalus — daryki
me.

DIENOS KLAUSIMAIS
Redaktorius VINCAS RASTENIS, 6820 Snp«rlar At«^ Clcrdaii, Ohio. Tel: EN 1-4486, ar HE 1-2447

Surinko Dr. J. Balys

Beveik visi išeiviai žino dainą, kurif
9. Atrašysiu gromatėl^ ?
kartais vadina "emigrantų himnu". Ji pra
Meilingus žodelius. ;""•/.
Bet
kad
internacionalai
būtų
Tu šluostysi ašarėles.
KARAS, AR NE KARAS? *
INTERNACIONALAI vięnintelis ir svarbiausias ke sideda: "Užaugau Pasvaly, pas savo tėve*
lį, išėjau vandravot, sau laimės paieškot."
Nuo skaisčių veidelių..
PENKERIŲ METŲ nuo Jungtinių Tautų Organizaci
lias Lietuvai padėti — to joks
Į Waterburfo pakraščius per- patyrimas dar nepatvirtino, ir Jos autorius esąs kaimo poetas Jonas Bur
10. Nuvažiavau vidur marhfc
jos įsteigimo sukakties išvakarėse, jubiliejų švęsti sikėlusio
kus iš Vaškų parapijos, gimęs 1839 ir miręs
LIETUVIŲ KELIO re nemanome, kad patvirtins.
Susuko galvelę*
besirengiančiai pasaulinei organizacijai buvo pakišta daktorius "h. b." jau visai at
1919
metais.
Jis
pats
Amerikoje
nėra
buvęs,
Internacionalai turi savo spe
Vai tik misliu, kad sugrįšeia
tokia "dovanėlė", kad apie sukaktuves visi beveik ir pa virai parodė, kurlink jis suka cialius
tikslus. Katalikų inter- tačiau atrodo, kad iš kitų daug apie ją girIn savo šalelę.
v
miršo ... Jeigu dovana turi nustebinti, tai šį kartą pa to "nepartinio, visiems lietur nacionalui pirmoj eilėj rūpi ka- clėjo, tad ir sudėjo dainą apie kelionę į Amesisekė: po penkerių metų "taikos stiprinimo" Korėjoj viams skirto" laikraščio vairą. talikybės reikalai, socialistų — riką, kuri daugeliui patiko.
11. Vai tu aukse, tu sidabre,
.
i
prabilo sunkieji tankai ir visas pasaulis staiga susirū Jis įsileido vertinti Amerikoje socializmo, "žaliajam"... tai iš
Susukai galvelę.
Tokių emigrantų dainų yra ir daugiau*
pino: — Ar tai jau trečiasis pasaulinis karas prasideda? esančias lietuvių politines - pa viso dar mažai pasaulyje teAš už tave privažiavau
saulėžiūrines sroves. Tos srovės pažįstamas internacionalas (bent Aš čia parinkau jų keliolika. Jose paprastai
Svetimą šalelę.
Tiesa, antrajam pasauliniam karui neva pasibaigus, galinčios būti geros, jeigu jos palyginus su pirmaisiais dviem) jautriai prisimenama savo tėvynė Lietuva,
pier šiuos penkerius metus įvairiose pasaulio vietose jau priklausytų prie kokio nors in- ir dabartinėse sąlygose jo įtaka
12* Atvažiavau Amerike,
gailimasi ją apleisti, jos ilgimasi ir liūdima
buvo mažiausiai penki karai: Graikijoj, Palestinoj, In ernacionalo ir per jį siektų įta vargiai ar gali būti reikšminges
Čionai apsistojau.
dėl jos nelaimių. Kai kurios tų dainų turi
donezijoj, Indokinijoj ir Kinijoj, neskaitant dar In kos Lietuvos naudai. Jeigu kuri nė, kaip, pavyzdžiui, "IntermaKai pamačiau Aušros žvaigždę
to priklausymo prie inter riumo" ar kitų panašių organi nemaža poetinio grožio ir vertės, kitos yra
dijos — Pakistano susirėmimo dėl Kašmiro. Bet nei srovė
Linksmai
uliavojau.
v
nacionalo Lietuvos labui neiš zacijų, į kurias bando jungtis daugiau laikraštinės, dar kitos humoris
vienu iš tų atvejų dar nebuvo taip rimtai kilęs klausi naudoja arba iš viso su jokiu bolševizmo
pavergtųjų tautų, .o tinės (juokaunos). Amerikos gyvenimas nė
13. Būtų linksma bernužėliui
mas, ar tai jau karas, ar dar tik "kariukas".
internacionalu nesusideda, tai ne paskirų partijėlių atstovai. ra piešiamas labai šviesiomis spalvomis.?
Svetimoj šalelėj,
*
#
*
tokia srovė Lietuvos reikalams
Gal
būt,
taip
yra
todėl,
kad
lietuvis
daugiau
Juo
labiau
toki
internacionalai
Tik negirdžiu dainuojančių
esanti ne tik nenaudinga, bet
Nei•eikia aiškinti, jog šitaip klausiame ne todėl kad net
negali
lygintis
su
Europos
Są
mėgsta
dainuoti
ne
tada,
kai
jis
linksmas,
Lietuvos panelių.
kenksminga, kadangi ji dir
viena Korėjos dalis užpuolė kitą Korėjos dalį, o to banti tik sau, o ne Lietuvai... junga, kurioj, nors ir kuklų bet kai liūdi. Man teko kalbėtis su keliais
14. Amerike starkūs vyrai,
dėl, kad čia susirėmė dviejų didžiausių pasaulio galiū Paėmęs pagrindan šitokį mas kampelį, betgi rado mūsų at šimtais senų lietuvių ir beveik visi jie sakė
stovai,
kaip
tautos,
o
ne
kurios
Auksu pažaboti.
nų interesai ir garbė.
tą, tas mūsų visuomeninio vei
tą patį: "Pirmus dvejis trejis metus tai
nors
srovelės
partijėlės
atsto
Betgi nėra toki gražūs,
Jungtinės Valstybės stojo į tokį kelią, kur intere kimo "didysis autoritetas" guldo vai.
vis galvodavau: kad tik kaip nors užsidirbti!
Kad
nepentinuoit
iš
eilės
visas
sroves
į
savo
sai ir garbė gali būti apginti tik einant į priekį. Mas
pinigų kelionei ir greičiau grįžti namo. Da
"Prokrusto lovą" ir kerta gal
kva — priešingai, tebelaiko savo rankas laisvas. Ji, mat,
15. Amerike skaisčios mergos,
Pats "h. b." mini, kad dabar bar tai jokia Lietuva nebus geresnė, kaip
vas ar kojas toms, kurios ne
prieš tai per penkerius metus nesnaudė. Savo statyti visiškai
"Jungtinės
Ameriko*
Valstybės
Auksu lenciūguotos.
Amerika." Keista, kad daugelis jau pamir
atitinka paskirtą ilgį.
griežia
pirmąjį
smuiką".
Bet
nius ji taip prirengė ir aprūpino, kad jie patys gali tuo Ir, žinoma, vien tik liaudininkai
šo savo pirmas sunkias dienas Amerikoj
Betgi nėra tokios gražiu
tarpu už ją veikti, o jai gana yra palaukti ir pasižiūrė (europiniai, ne Amerikos lietu jis sako, kad tas smuikas vado ir dabar dažnai pyksta, kai naujakuriai ne
Kad nevainikuotos.
viai) išeina iš tos lovos visiškai vauja "tarptautinėse organiza siskubina girti Amerikos gyvenimo ir daug
ti, kas iš to išeis.
cijose".
"Dar Lietuvoj išmokau."
Pirmoji savaitė Itfaskvos statytiniams buvo gan? sveiki. Amerikiečių Sandarai ža
ką papeikia. Aišku, daugelis naujakurių
Taip,
tokiose,
kaip
Jungtinių
Dain.: Ona Vildienė, 61 m. a.
sėkminga. Tačiau niekas neabejoja, kad amerikiečių da pasigailėjimą, bet tik ta są
laisvoj Lietuvoj turėjo geresnį gyvenimą
lyga, kad ji visomis išgalėmis Tautų Organizacija, kaip Atlan
Gimt.: Veiverių par. Atv.: 1908 m.
ir kitų pajėgų užteks įsibrovėliams sustabdyti ir nuvary remtų liaudininkų veikimą (ko to Sąjunga, bet ne katalikų ir ir niekados nebūtų jokių Amerikų ieškoję.
Gyv.: 1323 E. 65th St., Cleveland, Ohio.
ti atgal, iš kur jie atėjo. Jeigu... Jeigu Maskva nestos sandariečiai paskutiniame seime ne socialistų internacionaluose, Tuo tarpu seniau paprastai čia atvažiuo
tjžr.; 1»49.VIII.16. Arch.: R 19/30.
jiems irgi taip pat veikliai bei stipriai padėti.
labai energingai kratėsi...).
kuriuose šis kraštas — piliečių davo tie, kuriems namie buvo bloga gy
* *
*
Čia ir slepiasi atsakymas į klausimą — ar tai jau Iš katalikų srovės europie dauguma ir vyriausybė — ne venti.
pasaulinio karo pradžia, ar dar ne. Ligi šiol atrodo, kad čiams krikščionims demokratam 1;ik nedalyvauja, bet kurių net
Šitos dainos nėra senos, tačiau įdomios 2.J Užmarins traukia
šiek tiek kredito, ir nemėgsta. Nedalyvauja ši ša
Maskva čia vietoj taikos balandžio paleido bandomąjį pripažįstama
visuomeniniu
požiūriu. Daugelio jų auto
nes jie priklausą į internaciona lis ir liaudininkų internacionale,
karo vanagėlį ir žiūri, kaip Amerika ir kiti jį pasitiks. linę katalikų organizaciją, bet nes jis čia žinomas tik tam tik riai dar tebėra gyvi. Kai kurios paplito at
1. Kožnas vienas vaikinukas
Pasitiko kietai. Toliau viskas pareina nuo to, ar Maskva Amerikos lietuviai katalikai esą roms įstaigoms, kaip svetimšalių spausdinus jas laikraščiuose ar laiškiniam
Vis tik čėso laukia,
Jaučiasi jau dabar pakankamai stipri susiremti su tuo niekam tikę, kadangi jie neiš organizacija.
popieriuj, ar chorams dainuojant. Aš pra
Kas tik biskį kiek štarkesnis
einą iš savo parapijos ribų.
Jei nori, kad šios šalies smui
kietu apsisprendirvu, ar dar ne.
Į Užmarius traukia.
šau atsiliepti ir parašyti man, jeigu kas ką
Socialdemokratai — irgi tik kas ir lietuvišką melodiją kai
Arba ir nuo to, kiek Maskvoje bus apskaičiavimo, europiečiai
žino apie visų šių dainų, kurios bus spaus
šio to verti, nes jie kada pagrotų, to pasieksi ne
2. O mes jaunos mergužėlės
Ir kiek apsvaigimo.* Nekantrybės ženklų jau pasirodo. priklauso į Antrąjį Inetrenacio- per juodus, raudonus ar žalius dinamos per kelis numerius, autorius, t.y.
Ilgai nekentėsim,
Naujos priekabės BefHyne, propagandiniai mitingai vi- nalą, o amerikiečiai... niekai, internacionalus, o per šio kraš asmenis, kurie tas dainas sudėjo. Jeigu kam
Į tą šalį kur vaikinai
sose dirbtuvėse ir kolchozuos prieš Ameriką yra ženklai, jie, tiesiogiai nedalyvaudami in to visuomenę, per šio krašto teko girdėti tokias ar panašias dainas, bet
Iškeliaut
turėsim.
kad Maskvos nagai niežti ir ji sunkiai teprisiverčia ternacionale, 4'nieko gera negalį politikoje įtakingus asmenis bei kiek kitaip dainuojamas, turinčias daugiau
3. O kai tenai mes nueisim,
posmų, tai prašau jas užrašyti, pažymėti,
tęsti dabartinį savo vaidinimą. Bet tie ženklai dar per padaryti, nors ir gyvendami pir politinius junginius.
Kas ir kiek šiuo keliu yra
mą smuiką tarptautinėse organi
Žinom ir ką dirbsimi, —
menki, kad iš jų tikrai galėtum matyti, kaip Maskva zacijose grojančiame krašte(?). bandęs eiti ir ko tuo keliu ei kur yra taip dainuojama, ir man atsiųsti
Daugiau nieko, tik prie kuknios
pasielgs. O kol to dar visiškai tikrai negalima įspėti, tol Tautininkai? Na, ką apie juos nant pasiekta — yra gana ge tokiu adresu: Dr. J. Balys, Indiana Univer
Gardžius valgius virsim.
nėra ir tikro atsakymo, ar Korėjoj prasidėjo didelis ka ir bekalbėti! Juk jie net neturi rai žinoma. Kelias į internacio sity, Bloomington Ind. Būsiu labai dėkin
jokio internacionalo, į kurį galė nalus gal kartais ir gali būti gas. Aš žinau kad yra daugiau emigran
ras, ar tik "kariukas".
4. Daugiau nieko,, tik prie kuknios
vienu ar kitu atžvilgiu panaudo tinių dainų, negu aš čia jų paduosiu. Tad
tų įeiti!
Gardžius valgius virsim,
Kas kita liaudininkai: jie da tinas šuolis, bet tai nėčė pa reikia jas visas surinkti.
Lietuvos savo šalelę
lyvavo "žaliojo internacionalo" grindinis lietuvių kelias.
#
*
PO S L A SEIMO
Mes greitai pamiršim.
konferencijoj Washingtone, ga Redaktorius, dedąs viso ko pa
JUSIVIENIJIMO SEIMAS Baltimorėje užtruko išti vo galimybę prabilti per Ameri grindan internacionalus, ir savo 1. Man reiks išeitie in svetimą šalį
5. Parėj' vyras užsigėręs,
kos Balsą į Lietuvą, davė pro laikraščio vardą turėtų pakeisti,
sas penkias dienas, kasdien po du gana ilgus posė gos Amerikos spaudai apie Lie pavadindamas ji INTERNACIO
Ėmė mane mušti.
džius. Susivienijimo nariai, tur būt, laukia dabar susi tuvą prisiminti!
Ta mergelė dūsaudama
1. Vai tu sakai, sakalėli,
NALISTŲ KELIU...
Žiūri per langelį.
rinkimų, kada delegatai praneš apie daugelį svarbių
Tu augštai lakioji.
nutarimų... Taip, lauks daugelio ir svarbių nutarimų,
Išlėkdamas, parlėkdamas
6. Pasiėmus popierelę
nes kaip gi kitaip, kada taip ilgai posėdžiauta!
Navynas nešioji.
Jau rašo laiškelį,
Tačiau delegatai turės pranešti tik apie vieną tikrai
Skundžias savo motinėlei
2. Tu parnešei navynal^
didelį, deja, nelinksmu nutarimą: apie ligonių pašalpos
Ji savo vargelius.
Man nelabai gerą:
( Atkelta iš 2-ro pusi.)
tikslaus atlikimo irgi ne visai
smarkų sutrumpinimą .. Kiti seimo nutarimai dau
Girdžiu, kad man reiks išeitie
7. "Jau norėčiau namo grįžti,
niu, o šiaip sau atsitiktinumu. buvo lengva atpažinti...
giausiai skamba vienodai: "palikti, kaip buvo"...
Kompozitoriai čia apimti nuo
In
svetimą
šalį.
Kad tiktai galėčiau, —•
Bankiete dalyvavo iš viso per
*
*
žemaitaičio iki Mussorgskio, nuo 200 asmenų, žymesnių svečių,
Amerike pašlovytoj
3. Oi aš jaunas bernužėlis,
ge reikalo kai kas jaudinasi, kad girdi, naujieji nariai Zdanavičiaus iki Verdi, Offen- galinčių turėti įtakos SLA ar
Būti nenorėčiau."
In kelionę eidams,
nespėję sulaukti nei pilnų teisių, jau maždaug griau bacho barkarolė iš "Hoffmano lietuvių reikaluose, nebuvo.
Dain.: Petronelė Baltrušaitienė, 57 m.
Susiprašiau giminėlę,
na susivienijimo pamatus, pareikšdami, jog susivienijimo pasakų" priskirta pačiam pasa Vakarienės metu, muzikantų
Gimt.:
Bažnytgirio k. Griškabūdžio par.
kų didvyriui Hoffmanui... Kaip
Labai gailiai verkdams.
kidžamoji TĖVYNĖ nėra kultūrinė pažiba. Nes tą patį minėta, muzikinių priemonių mi ~ paraginta, apie pusė salės daina
Atv.: 1910. Gyv.: 1105 N. Main St.,
seime sakė ir daugelis labai senų, nusipelniusių ir jau šinys irgi nemažesnis: chorai, vo populiarias amerikietiškas
Scranton, Pa. Užr.: 1949.VIII. 28.
4. Sudie tėvas, motinėlė,
Arch.: R 36/20, D 111/10.
net garbės ženklais apdovanotų narių. Tą patį sakė ir įvairūs solistai, duetai, smuikas dainas, o paskui prasidėjo kal
Prigimta šalelė —
bos. SLA pirmininkas perskaitė
ir
net
klarnetas,
žodžiu
sakant,
vadinamoji apšvietos komisija. Nesididžiavo susivieni
Dievas žino, ar kalbėsiu
angliškai pareiškimą dėl Lietu
kad
tik
daugiau,
kad
tik
marjimo laikraščiu nei pati susivienijimo vadovybė. Ji net
Čia kada žodelį.
giau. Didysis labai įvairaus ver vos padėties (argi reikia lietu
siūlė apdėti narius nauju mokesčiu — po 10 centų kas tingumo dalykų šiupinys ...
viams angliškai įrodinėti, kad ji
RAUDONOJI ŽVAIGŽDE
5. Sudie broliai, seserėlės,
neteisėtai pavergta?), paskum
mėnuo, kad būtų iš ko padengti laikraščio nuostolius ir
I
1
"Dainos" veikimas, pasiryži prasidėjo perstatinėjimai ir kal
Ir mano draugeliai.
bandyti jį pagerinti.
52 autentiškos fotografijos — bolševikų
mas palaikyti lietuviškas muzi bos, nieko bendra neturinčios
Dievas žino, ar dainuosiu
Delegatai nusigando, padejavo ir nutarė... palik kos programas yra puikus, ver nei su bendrais lietuviškais rei
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
Čia kada daineles.
tas didžiausio pagyrimo. T.ik, kalais, nei su SLA, užtruku
ti, kaip buvo.
6. Sudie kalnam, pakalnėlėm
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai
Taip dalykams esant, susivienijimo organe ir toliau regis, būtų nebloga, jeigu būtų sios tačiau iki 11 valandos.
nusisukta nuo kiekybės prie ko
Ir
žaliom
lankelėm.
•
Kai kurie senieji SLA veiki*
stigs vietos susivienijimo problemoms pasvarstyti, nuo
lietuvių ir anglų kalbomis.
kybės.
Dievas žino, ar pustysiu
.jai
įtikinėjo: "Tik nepamanymonėmis apie tas problemas pasidalinti. Todėl nieko
Čia plieno dalgelę.
Patyrimas rodo, kad nelietuviai ameri
kit, kad SLA seimuose visada
kita nelieka, kaip tais, plačiai lietuviškos visuomenės da
SEIMO BANKIETAS
šitaip!"
7. Sudie ir tu, mergužėle,
kiečiai labai domisi šia knygele. Dirbtuvė
liai rūpimais klausimais pasikalbėti kitų laikraščių skil SLA seimo bankietas išėjo Atrodo, kad pirmininkas šito
Paskutinį
kartą.
tyse. Tam tikslui DIRVA nuo šiol nuolatos skirs kiek kiek savotiškas. Tiesa, jame da kiu bankieto sutvarkymu bus
se, susirinkimuose ji eina iš rankų į ran-/
Man su tavim begyvenant
vietos susivienijimo problemoms. Tad kviečiame susivie lyvavo beveik vieni seni ameri gerokai pakirtęs savo poziciją
kas. Įsigykite ją ir duokite paskaityti tiems,
Širdelei • pakartok ~
nijimo narius, ypač veikėjus, dalyvauti tame svarstyme, kiečiai lietuviai, bet ir tie nebu ateinančiuose SLA rinkimuose.
vo sužavėti ta aplinkybe, kad jo Daug buvo nepatenkintų ir cleatsiunčiant redakcijai savo nuomonių, kurios galės būti metu nepasigirdo nei vieno lie
kurie dar nežiloj ką bolševikai Įietuvo8. Kaip išeisiu, išvandruosiu
velandiečiams paskui kiti sakė:
naudojamos ne tuštiems priekaištavimams, o visų pirma tuviško žodžio, išskyrus dvi so "Na, žiūrėkit, kai pas jus bus
In vakarų kraštą,
je padarė.
.m
išsiaiškinimams, kadėl kas taip, o ne kitaip yra ir ką listo Andreikaus padainuotas lie seimas, neužmirškit, kad į jį
Tada gausi, mergužėle,
Gaunama DIRVOJE.
Itaina 75 e.
bei kaip vertėtų pasistengti pagerinti.
Tu mę mani raštą.
tuviška#
ktu?i*s ^ ne dar lietumi susirinko!"
#
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UETUVIŲ ARCHYVAS
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anglais, prancūzais, amerikiečiais, o visur vengė vokiečių. Jis
šaipydamasis niekino Lietuvos seimą, kodėl šis slaptuose posė
džiuose vienu balsu tada pasisakė prieš vokiečius, pasirinkdamas
laikytis didžiųjų vakarų demokratijų.
I

tc

Liepos 1 d. laivu % "General Lopeta ^ek^an#a® — Norwood, Liepos 8 4. laivu "General
Greely" į New Orleaną ir liepos
Black" į New Yorką atvyko šie Mass.
Lietuvos Istorijos Metraštis
12
d. į New Yorką atvyksta šie
Mackevičius Vaclovas — E. St.
lietuviai trfemtimai:
lietuviai
tremtiniai:
Clair, 111.
BOLŠEVIZMO, NACIONALSOCIALIZMO, TREMTIES
Bagdonas Stasys — Waukegan, Matulevičius Pijus — Rochda Arnauskas Stasys, Bronė, Ire
1
111.
le, Mass.
na, Sigitas — Edwards, 111.
Aukštakalnis
Vytautas, Eleono
Bakūnas
Ona,
Janina,
Irena
—
Meškauskas Juozas, Marija, JfoRedaguoja: Jonas LEONAS
ra,
Violeta
—
Buckland, Conn.
Gary, Įnd.
nas — E. St. Louis, 111.
Bironas
Jonas,
Elena,
Nijolė, Zi
Benešius Petras — Worcester, Mikalauskas Stepas, Jaidvyga,
1)
ta,
Rita
—
Detroit,
Mich.
Mass.
Aušrelė — Worcester, Ma^s.
Geštapinių cenzorių išbraukytam LIETUVIŲ ARCHYVUI
Henrikas, Emilija, Vy Bruosaitytė Emilija — Milwau
LIETUVIŲ ARCHYVĄ Amerikoje pradedant reikėjo dar antro , specialaus spausdinimui leidimo-iš vokiečių Butkus Jurgis — Detroit, Mich. Mockus
kee, Wise.
Danasas Aleksandi'as — Spots- tautas — Chicago, 111.
generalkomisarijato Kaune.
Budvilas
Boleslovui
Haugawood, N.J.
Musteikis Pranas — Hartford,
tuck,
Conn.
LIETUVIŲ ARCHYVAS — Lietuvos istorijos metraštis,
Popieriaus Lietuvoje tada buvo pakankamai, tačiau ne lietu Duda Titas — Elizabeth, N.J.
Conn.
. vaizduojąs vieną tamsiausių ir žiauriausių mūsų istorijoje laik viškam leidiniui. Iš Vokietijos gilumos didelės nacinės leidyklos Egdesmanienė Jadvyga — Chi Orantas Stasys, Juzė, Jfiratė, Burbulis Konstantas, Jonas, Ed
mundas — Coleman, Mich.
mečių — bolševizmo, nacionalsocializmo ir tremties metus, gi milijoniniais tiražais Lietuvos spaustuvėse spausdino "didžia cago, 111.
Dalia-Marija — Cleveland, O.
Gedvilą
Izidorius — North Great
mė Lietuvos mokslo ir spaudos žmonių širdyse 1940 m., kada jam" Reichui vokiškas knygas lietuvių darbininkų pagamintame Franckevičius Otto, Jadvyga, Paulauskis Antanas, Elena, Ri
Falls,
Montana, f
Lietuvą rusams okupavus ir ją pavertus paprasta komunistinės popieriuje...
Erika, Renata, Herta, Otto, chardas — Lansing, Mich.
Hajeris
Evaldas, Ona, Zelma,
Rusijos provincija, buvo pradėtas planingas visuotinis lietuvių
1944 m. balandžio gale Lietuvos generalkomisaro pavaduoto Jadvyga — Rosedale, Miss. Peleckas Vladas — Philadelphia Edvinas, Olga, Valteris, Eu
tautos išnaikinimas.
ją ir Lietuvos politinių reikalų tvarkytoją nacinį vokietį von Gaidys Uršulė, JadyygU —• Wa- Pa.
genija, Gerardas, Elma — DolPenkauskas Veronika — Clin
Vos tik 1941 m. birželio 22 d. suaidėjo karo šūviai, vienas Staden prašiau leisti spausdinti išcenzūruotą penktąjį LIETUVIŲ terbury, Conn.
geville, N.Y.
Giedrys Feliksas, Vanda, Feli ton, Ind.
iš pirmųjų Laikinosios Lietuvos Vyriausybės uždavinių buvo or ARCHYVO tomą.
Janulevičienė Marija, Harija,
Račinskas Stanislovas — Kenaecija — Dover, N.H.
ganizuoti specialią žinybą pašalintajam bolševikmečiui tirti.
Juozas — New Britain, Conn.
Von Staden atsakė:
Grakauskas Alfonsas, Marija — bunk Port, Maine.
Jaruševičius
Pranas, Emilija,
Įkurta beveik ministerijos rango Kultūros Darbo ir Tautinio
— "Didžiajam" Vokietijos Reictiof reikia Lietuvos vyrų
Rėklys Eduardas, EmfHja, Vy
Ozone Park, N.Y.®
Kęstutis
—
Blackstone, Mass.
Auklėjime* Valdyba, bet ta įstaiga susidūrė su naujo, lygiai agre frontams. Lietuviška knyga, nežiūrint apie ką joje būtų rašoma, Grakauskiene Ona — Ozone tautas, Vidas - Detroit, Mich.
Kalavirjskas
Nikodemas,
Ona,
syvaus, Lietuvos okupanto — nacionalsocialisto vokiečio valia.
neneša jokios naudos Vokietijai, o tik kenkia. Lietuva vienintelis Park, N.Y.
Rizleris Sofija — Chicago, 111.
Algirdas,
Kunigunda
—
De
1941 m. liepos 17 d., Adolfui Hitleriui oficialiai Lietuvą kraštas Europoje, nedavęs nė vieno ir mažiausio SS dalinio... Grigaitis Antanas — Amster Rupeika Stasys — Chicago, 111. troit, Mich.
Savickas Vytautas — Baltimore,
vertus "Didžiosios Vokietijos Reicho" kolonija — "Rytų kraš Lietuviai sabotuoja ir visas kitas vokiečių kariškas formacijas, dam, N.Y.
Kasiulynas Zigmas —- Spring
visais
būdais
vengia
vykti
darbams
Vokietijon,
leidžia
prieš
Md.
Jakulevičius
Paulis
—
Worces
tu" ("Ostland"), Laikinoji Lietuvos Vyriausybė smurtu likviduo
mus nukreiptus laikraščius, net LIETUVIŲ ARCHYVAS veda
Steponavičius • Bronius — Chi field, 111.
ter, Mass.
ta (1941 m. rugpiūčio 5 d.).
Katauskas Valerija^ Albertas,
dviveidišką politiką!... Kiek mūsų cenzoriai braukia iš LIETU Jankūnas Simonas, Irena, Leo cago, 111.
Rita, Laimutė — So. Boston,
Tarp išgriautų ministerijų ir pagrindinių įstaigų, vokiečiai VIŲ ARCHYVO?...
nardas, Angela — Brooklyn, Silinaitis Pranas, Liudvika, Juo
Mass.
pirtnoje eilėje likvidavo ir netolimą praeitį užsimojusią nagri
zas — Brockton, Mass.
Ne! Lietuvai nereikia kultūrinio gyvenimo, ji neverta... N.Y.
Kiukys Vaclovas — Mattapan,
nėti Kultūros Darbo ir Tautinio Auklėjimo Valdybą (apie bar
Jasaitis Jonas, Elena, ElvyB* — Slivinskas Teofilė, Algimantas
Ne
be
reikalo
uždarėme
jūsų
universitetus,
neleisime
spausdinti
Mass.
barišką šios moksliškai kultūrinės istaigos likvidavimą plačiai
— Brooklyn, N.Y.
E. Chicago, Ind.
jokių
knygų,
nereikia
žurnalų,
laikraščių...
Lietuviai
tik
ir
Kniukšta Pilypas, Elena, Euge
rašė buvęs jos bendradarbis St. Gumbutis DIRVOJE, Nr.-30,
Jodauga Rita — Dover, N.H. Skališius Bernardas — Chicago,
nijus — Chicago, 111.
klauso Londono ... laukia anglų, amerikiečių ... Deja, "didysis" Jurgilas Petras, Antanas - Phi 111.
1947 m. liepos 25 d.).
Končius
Alfonsas, Marija, Lojo
nacionalsocialistinis vokiečių Reichas turi pakankamai "prie ladelphia, Pa.
Slabokas Juozas — Chicago, 111.
Praėjus keliems mėnesiams, po didelių lietuvių pastangų,
lą,
Stefanija,
Alfonsas A., Ma
monių" sutvarkyti...
Jurgutis Vytautas — Kenne- Suckelis Vilhelmine, Irene —
vargais negalais pavyko prašmugeliuoti ir gauti okupacinės naci
rija
D.
—
Yonkers,
N.Y.
LIETUVIŲ ARCHYVAS negali būti spausdinamas... —
Cleveland, Ohio.
bunk Port, Maine.
nės vokiečių valdžios sutikimą šiai paskirčiai steigti naują, spe baigė nutukęs rudas visagalis von Staden
Kriaučiūnas
Rožė,
Elvyra,
Vita
Kapturauskas Rimantas -7- Do Vakselis Leonas, Sofija, Leonas,
cialią žinybą — Lietuvos Studijų Biurą.
lija,
Romualdai—
Cicero,
111.
Taip penktasis LIETUVIŲ ARCHYVO tomas, cenzūros gau
Paulis, Marija, Aleksandra —
ver, N.H.
Vokiečiai, iš visur stengdamiesi naikinti lietuviškumą* ir siai išbraukytas ir sulaužytas, gulėjo mėnesius nespausdinamas
Laučys
Steponas
—.
Waukegan,
Kaunas Gediminas — Manches Brooklyn, N.Y.
iš Šios pavadinimo tuojau privertė išmesti žodį "Lietuvos".
vienoje Vilniaus spaustuvėje.
Vinča Juozas — Detroit, Mich. 111.
ter, Conn.
Prie Lietuvos Studijų Biuro įsteigimo nebuvo jokios nė ma
1944 m. gražus ir malonus pavasaris Lietuvoje Vilniuje bu-, Kolosovas Borisai^ 1$ena, Igor Zakarauskas Vaclovas — Chica Markauskas Jonas — Detroit,
žiausios vokiškos iniciatyvos ir ši žinyba atsirado tik vien lietu vo itin nejaukus. Viskas daug pablogėjo vokiečiams nepavykus
Mich.
go, 111.
— Chicago, 111.
vių noru. Ypač daug pasdarbavo laikraštininkas Juozas Senkus, savo tikslams panaudoti gen. Plechavičiaus suorganizuotą Lietu
Martinkus
Albertas — PhiladelKončiūtė Juzefą — Yonkers, Žukovas Petras — Great Neck,
kuris kelerius metus tam darbui vadovavo.
vos Vietinę Rinktinę.
L.I., N.Y.
(Bus daugiau)
N.Y.
Lietuvos Studijų Biuras oficialiai pasiėmė nagrinėti bolše
Slapta sutariau su lietuvišką darbą Vilniuje dirbusiu žemai
vikų laikmetį, tačiau iš tikrųjų tai buvo užmaskuota slapto lie čiu žurnalistu LIETUVIŲ ARCHYVO rankraščius bei kitą do
tuvių veikimo centrinė įstaiga, nuolat veikianti labai glaudžiame kumentinį abiejų okupacijų medžiagą per Palangą, Lietuvos
kontakte su Lietuvai laisvės siekiančiu antivokišku ir antibolševi- žvejams padedant, pergabenti Švedijon ir siekti toliau Vakarų
kišku pogrindžiu ir tik jo iš tikrųjų vadovaujama. Su dideliu spe demokratijų. Išvykti numatėme liepos mėn.
cialiu atsidėjimu akyliai buvo stebima vykstanti įžūli ir kieta
Tačiau, deja, staigūs įvykiai rytų fronte nešė naujus sunkius
nacionalsocialistinė vokiečių okupacija ir sistemingai organizuo bandymus. Vokiečiai Rytų Lietuvoje ėmėsi vykdyti evakuaciją:
tas apie ją dokumentinės medžiagos rinkimas.
lietuvius masiškai pradėjo brutaliai gaudyti — apkasų kasti,
Lietuvos Studijų Biuras įsteigė bei suorganizavo ir LIETU sutvirtinimų daryti, priešlėktuvinėn apsaugon, kariuomenėn, Vo
VIŲ ARCHYVĄ. 1941 m. gale, Kaune išleidžiant pirmąjį LIETU kietijos karo pramonės darbams ir pan.
VIŲ ARCHYVO tomą ir rašant žodžius "bolševizmo metai", su
Naktį iš liepos 2 į 3 Vilniuje kilo panika. Netikrumą dar
nekantrumu svajota, kelintame tome bus pridėta ir "nacional aštrino planingai iš visos Lenkijos neseniai slaptai atvykę daug
socializmo metai". Tada cenzūravęs pagarsėjęs lietuviškosios ginkluoto avantiūrinio lenkų jaunimo. Jų aklas, šovinistinis, agre
spaudos smaugikas cenzorius Berendt, visada nesigailėjęs išbrau- syvus entuziazmas didėjo bolševikams artėjant.
kymų, redaktoriui sarkastiškai pastebėjo: "Jfis manote ir 'na
Lenkai net dienos metu iš pasalų, klastingai pradėjo užpul
cionalsocializmo metai' pridėti ?..
dinėti visame krašte paskirus lietuvius: žudyti ir plėšti. Ypač
Šiame pirmajame Amerikai skirtame LIETUVIŲ ARCHYVO Vilniuje pradėjo telktis ginkluoti lenkų jaunuoliai, politiškai ro
tome (iš eilės penktajame) jau įrašomi "nacionalsocializmo me mantiškomis svajonėmis užsiliūliavę, su vieša simpatija ir pasi
tai", tačiau kartu rašoma ir "tremties metai", ko tikrai nesiti didžiavimu ilgėjosi bolševikų, svajodami šių "draugų" pagalba
kėta.
jau nuo Rytų Lietuvos pradėti atkurti "didžiąją Lenkiją", o mū
Pirmieji keturi LIETUVIŲ ARCHYVO tomai, kad ir labai sų sostinė Vilnius turėsiąs būti pirmoji konkreti atstatysimos
THE TASTE-TESTS TELL THE TALE..
nacių cenzūros varžyti bei sunkiai žaloti, pasaulį išvydo Lietu "mocarstvos'' užuomazga.
voje: Kaune ir Vilniuje. O šis išeina laisvėje, tik, deja, svetur.
Ir taip, dar bolševikams neatėjus, nuo iš gilumos Lenkijos
Kiekvieno lietuvio tremtinio pagrindinis noras yra kuo grei atsibasčiusių plėšikaujančių ginkluotų (iš dalies patys vokiečiai
čiau grįžti Į laisvą tėviškę. Ir tremtiniu tapęs LIETUVIŲ AR juos apginklavo) lenkų žuvo daug ramių Rytų Lietuvos lietuvių.
CHYVAS didžiai ilgisi tos skaidrios dienos, kada per Atlantą
Klastingas lenkas liepoj 3 d. vidurdienį palietė ir LIETUVIŲ
jis vėl sugrįš, tik jau saulėtam gyvenimui nepriklausomos Lie ARCHYVĄ. Gatvėje apgrobė redaktorių. Pasigrobė rankraščių ir
tuvos amžinojon sostinėn Vilniun.
dokumentų.
'
Bandymo metu bonka •Ta vernos lankytojas, pa
Po rašytojų Juozo Balčiūno - švaisto ir Petro Babicko (jų
Black Label a ir bonka rinktas atsitiktiniu bū
Vos dar išvengus mirties naktį Vilniaus geležinkelių sto
premijuoto alaus rūpes du, ragauja vieno alaus,
dviejų yra redaguoti keturi pirmieji tomai) 1943 m. rudenį, lie tyje, Vilniuje degant kelioms dešimtims gaisrų, liepos ketvirto
tingai
užmaskuojama, paskui kito ir leidžia sa
tuviškam pogrindžiui Vilniuje nusprendus, perėmiau LIETUVIŲ sios saulei skaisčiai tekant, ne pagal planą ir norą, bombų sudau
kad nebūtu matyti, ku vo skoniui nuspręsti, ku
ris alus jmm geriau pa
rtoj katras alus.
ARCHYVO redagavimą.
žytu evakuaciniu kruvinu traukiniu teko tafrti skaudų sudie
tinka.
,šis mano redaguotasis' LIETUVIŲ ARCHYVO tomas, kįek Gedimino miestui, o po pietų — ir Lietuvai.
kitokia redakcija, turėjo išeiti 1943 m. gale Vilniuje. Tačiau ano
THE SWING IS TO BLACK LABEL
' Atsidūrus tremtyje, paprastu prievartos darbininku vokiečių
meto vokiečių okupacija taip naikino ir griovė Lietuvos kultūrinį karo pramonėje, su rankraščiais nesiskyriau nė vieną momentą.
ir mokslo gyvenimą, kad- ir LIETUVIŲ ARCHYVO leidimas bu Juos nešiojausi visur kartu, ir jie galėjo žūti, tik man pačiam
vo neįmanomas.
žuvus. Rankraščių niekam niekur nepatikėjau, niekam, ypač vo
Visagalis vokiečių cenzorius, buvęs "lojalus" nepriklauso kiečiams, jų nerodžiau ir nedaviau, o tik rūpinausi išsaugoti. O
mos Lietuvos pilietis ir visą Lietuvos laisvės laikmetį "ištarna griūvančioje Vokietijoje kur nors rasti saugumą ir garantuotą
vęs'' karininku Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos vokietis, majo tikrumą buvo neįmanoma.
ras Berentas, dabar virtęs didžiojo Vokietijos Reicho grynakrauju
-Kai jis paragavo, jį pra- IŠ 10 TOKIįT BANDYIr kada amerikiečių ir anglų aviacija traiškė fanatišką
ruduoju naciu ir gestapininku, repatrijantas "Berendt" visaip vokiečių karo mašiną, LIETUVIŲ ARCHYVO rankraščiai, kaip
šo nurodyti, iš kurios įvas/r I ^' K IMAS^^ A Vltrukdė LIETUVIŲ ARCHYVĄ.
.
neatskiriama redaktoriaus dalis, ieškojo saugumo Alpių kalnų
bonkos alus jam atrodo TENKA BLACK LABEL
ALUI.
Berendt'o pavaduotojas buvo lygiai panašios praeitie^ bu uolose, didžiuose Vienos ir "naujosios Europos sostinės" Berlyno
skanesnis.
vęs irgi "lojalus" nepriklausomos Lietuvos pilietis ir visą laiką bunkeriuose, rūsiuose, grioviuose, laukuose ... '
Per šimtus tokių bandymų (atliekamų nepriklauso
jos "valdininkas", Lietuvos seimo stenografas Cirkvicas, vėliau
Po daug pastangų 1945 m. pradžioje pavyko pasiekti Alpes
mos studijų organizacijos) Carling's Black Label
alus išeina laimėtoju daugiau kaip 6 kartus iš 10!
repatrijantas — gestapininkas "Zirkwitz".
Šveicarijos pasienyje/ Taikstantis perbėgti sieną, kovo 23 d.,
Dauįd'tu ki.ip 6 žmonės iš kiekvienos 10 pripažino
Be spaudos cenzūravimo, griežtoje Zirkwittfu priežiūroje vokiečių pasienio sargybų ^.einingęn'e prie Reino buvau areš
Black Label esant sausesnj, lengvesnį, skanesnį, ne
gu brangiosios premijinio alaus rūšys. Ir jūs pri
buvo abu Lietuvos radijofonai: Vilnius ir Kaunas. Zirkwitz su tuotas.
pažinsit irgi! Pabandykit ir pamatysit!
ypatingu uolumu žiūrėjo, kad eterio bangomis neprasiveržtų kas
Gegužės 3 d. all jan tų ginklas (prancūzai) išvadavo iš na
"kenksminga" agresiniam vokiečių imperializmui ar sąmoningo cinė,s paniekos, vergijos ir pražūties.
Naudokitės geresniu alum negu
lietuviško valstybiškumo.
Nuolatini svajonė iškilti il Vokietijos buvo daugiau negu
premijuotų rūšių aįm, mokėdami
Juodu labai daug kas iš nepriklausomo Lietuvos gyvenimo šventa.
, ,
pigesnę kainą!
tiesiog siutino. Berento ir Zirkwitzo įžūli laikysena ir pagieža
Pagaliau ta svajone įvyko. Bet štai dar penkerius metus
nepriklausomam Lietuvos gyvenimui man darė keisto įspūdžio, teko laukti, kol tie tokiu vargu išsaugoti LIETUVIŲ ARCHYVO
kadangi juodu abu gerai pažinojau dar toli iš nepriklausomybės rankraščiai pradeda išvysti dienos šviesą, bent laikraščio skiltyse.
laikmečio ir žinojau juos Lietuvoje turėjus puikų gyvenimą. Su
Dar nežinia, ar bus sąlygų jiems pasirodyti knygos forma.
ORDER
jais abiem tada susidurdavau kaip žurnalistas, rinkdamas in Todėl visus, kurie brangina tą istorinę medžiagą apie sunkiausią
formacijas spaudai, o kaip Lietuvos kariuomenės karininkas — mūsų tautos gyvenimo laikotarpį, kviečiame saugoti šio laikraš
geraii |/u£iinv/juu
pažinojau Berentą
j ^ v i vi*vcj ir
A* kaip kariškį.
^
tiu loAcii
[/ao, Tai
iai bus
u i i o tik
tiiv talka
taiiva tai medžiagai
iiiuUAid^ai lišsaugoti,
o n n u g u t i , iiki
i v i jjii ge
čio
iškarpas.
fcirkwitz tyčiodamasis man prikaišiojo, kodėl dar prieš 1939Iresnėse aplinkybėse galės būti naudojama Lietuvos istorijai
BREWING CORPORATION OF AMERICA • CLEVELAND, O H I O
karo pradžią Lietuvos politikai glaudžiau bendradarbiavo su^
Jonas Leonps
Abiem geštapiniam cenzoriams ypač labai nepatiko mano
suredaguotame LIETUVIŲ ARCHYVO tome aprašyti Lietuvos
prezidento Antano Smetonos nusistatymai. Jiedu visa, kas buvo
parašyta apie prezidentą Antaną Smetoną, ypač jo politinį pasi
priešinimą okupantams ir atvykimą į JAV, sarkastiškai šaipydamiesi, griežčiausiai įsakė išbraukti.
Reikalavo ir daugiau dalykų išmesti ir nutylėti. Iš viso kaip
taisyklė, reikalavo išbraukti viską, kas kalbėjo apie Lietuvos
valstybę, Lietuvos savarankiškumą.
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1950 ffc. liepos 6 dL

D I R T A

Naujas žodynas

TAUTIEČIAI,

25 METAI KTJT/TtTKlMAMS
DARŽELIAMS

milfKESE

TREMTTNTŲ DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS

KONCERTAI

LIETUVIŲ SALI
Išvykdamas atostogų su
išnuomojama
.
dar reikia 5,000 lietuvių atV. Pėteraičio
leima, pranešk DIRVAI
vežti ir 3,000 ligonių bei palie*
javo adresą « gausi laik koncertams, šokiams, vestu
gėlių, likusių Vokietijoje, su ''Mažasis lietuviškai • angliškas
vėms ir kitokiems parengi
raštį ir atostogaudamas. mams.
šelpti. Skirkite nors dalį pelno
Iš anksto kreipkitės paa
žodynas*

iš rengiamų pramogų, ekskur
DIRVA — vienintelis lietu Pr. Urbšaitį.. Lietuvių
sijų, gegužinių ir kitokių'pobū (su tartimi), naujai išleistas,
vių
laikraštis Ohio valstybėje.
vių mūsų ligoniams pagelbėti. apimąs virš 12,000 žodžių, įriš
6835 Superior Ave.
Kaina
metams tik $3.00.
Aukas siųskie:
tas kietais drobes viršeliais, 418
United Lithuanian Relief Fund
psl., gaunamas šiuo adresu:
of America, Inc.
V
105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. Gabija, 412 Bedford Ave., Bro

Clevelande esantieji Kultūri Clevelando Lietuvių Tremtinių Šį šeštadienį, liepos 7 d., Pubniai Darželiai šiemet švenčia 25 Draugijos valdyba prašo praneš clic Auditorium simfoniniame
metų sukaktį Sukaktis bus ti, kad liepos 23 d., 11:30 vai., koncerte solistas bus smuikinin Jūs fotografuojat Ir norite,
švenčiama liepos 22 ir 23 dieno Lietuvių Salėje vėl bus visuoti kas Tossy Spivakovski, vienas kad nuotraukos būtų geros. Tai
iš žymiausių šių laikų smuiki jūs turėsite, jei —
mis.
nis narių susirinkimas. Susirin
ninkų.
Jo programoje tarp kitų
DIRVOS redakcijon atsilankė kimo dienotvarkėje: pirmininko
dalykų
Wieniawskio smuiko Savo filmas atsiusite mums
p. Michelich, lietuvių atstovė žodis, draugijos Įstatų keitimas
aiškinti, dirbti atspaudas ar pa
koncertas N 2, D minor.
Kultūrinių Darželių vadovybė ir naujos valdybos rinkimas.
didinimus. * *
je ir apie numatomas iškilmes Nesusirinkus reikalingam na Trečiadienį, liepos 12 d», Mor- Per vieii^ dieną jūs gausite
ley ir Gearhart piano duetas,
pranešė:
rių skaičiui skirtu laiku, po vie šeštadienį* liepos 15 d., visa atgal, turėsite geros kokybės
Cleveland© miesto majoras pa nos valandos susirinkimas bus
nuotraukas ir mokėsite pigiai.
skelbė specialia deklaracija, kad teisėtas bet kuriam narių skai koncerto programa iš Čaikovs Kreiptis:
kio kūrinių. Solistas — pianis
liepos 19 i 23 yra Kultūrinių čiai dalyvaujant.
B. Gaidžiūnas
tas Jesus Maria Sanroma. Skam
Darželių savaitė.
6820
Superior Ave.
bins Čaikovskio piano koncertą.
Clevelando miestas prie šven
Cleveland 3, Ohio
SLA 14 KUOPOS
tės parengimo aktyviai prisi
SUSIRINKIMAS
IMTYNĖS STADIONE
deda. Liepos 22 d. atidaromam
amerikiečių darželyje Lincolno
SLA' 14 kuopos susirinkimas
paminklui paskirta 4,000 dole jvyks liepos 1 d., 7:30 vai. p .p., šį penktadienį Jack Gansonas
rengia imtynes sporto stadijorių ir 3,200 dolerių skiriama Lietuvių Salėje.
ne,
atvirame ore. (Jei lytų
bendrosioms iškilmių išlaidoms
Visus
narius
kviečiame
daly
imtynės
būtų perkeltos į šeš
padengti.
tadienį).
vauti
Valdyba
Lincolno paminklas bus ati
Chicago 36, IB.
Imtynėse dalyvauja buvęs
darytas liepos 22 d. Tos dienos
DRABUŽIŲ
AUKOTI
AWA čempionas Don Eagle su
vakare jvyks didelis' balius, į
6755 So. Western Ave.
kur] bus kviečiama visų tauty dar galima ir prašoma, kas jų Gene Stanley ("Mr. America")
bių clevelandiečiai.
atliekamų turi. Balfo 65 skyrius ir Kay "Samson" Bell su Jack
Įsteigė kompozitorius
Liepos 23 d., 2:80 vai.' p.p., praneša, kad tremtiniams Eu Kennedy. Tūlas Mr. X., kurs
A. VANAGAITIS
prasidės paradas. Paradas paju ropoję aukojamus drabužius ga esąs grįžęs iš dvejų metų kelio
dės iš Superior gatvės, čia bus lima kiekvieną vakarą atnešti nės po Afriką, imsis su kaliforSeniausias ir gražiausiai ilius
nešamas didžiulis žemės kamuo j Lietuvių Klubą, ten jie bus niečiu Jim Wright.
lys ir iš to kamuolio einančias priimti ir, kai susirinks dides Porinėse imtynėse Mickey truotas lietuviškos minties žur
nalas.
Gold ir Roy McClarthy prieš El
tautines juostas neš tautiniais nis skaičius, bus išsiųsti.
lis Bashara ir Frank Julian.
rūbais pasipuošusios mergaitės.
Kaina metams $2.00
Eisena sustos jugoslavų darže
PAPILDYMAS
Susipažinti siunčiamas
lyje, kur ir vyks jvairi progra
ma. Programoje skirta vieta ir Pereitame DIRVOS numeryje
dovanai.
pranešime ''Mirė E. Jakutis" Nuo trečiadienio, liepos 12
lietuvių pasirodymui.
Apie 5 vai. p. p. numatoma buvo netikslumas. Mirė Adolfas dienos, pradedama rodyti Brian
programa ir vengrų darželyje. Yakutis (taip jis Amerikoj ra Foy gamybos filmą "Juwel Rob
Vengrai atidengs nauja pamink-, šė savo pavardę). Dar papildo ber". Filmos pag'rindan yra pa
ma, kad pasiliko žmona Julija, imtas tikras Gerard Denet įvy
lą.
sūnūs George, Joe, duktė Ann kis. Tai brangenybių vagystės •PAKELIUI Į MIRTĮ *—
ir brolis Charles.
ir kaltininkų ieškojimo parody G. Gaidžiūno aprašymai
IŠVYKO ATOCTOGŲ
mas, kada nėra palikta jokių
apie pergyvenimus vo
DERVOS skaitytojai židžiūkiečių kalėjimuose. 231
ženklų,
iš
kurių
būtų
galima
RKO
Keith's
105th
nai, 19811 Pawnee Ave., ir Kulrasti
kaltininkus.
David
Brian
pusi. Kaina
$1.00
vinskai išvyko dviems savaitėms Liepos 4-8 d. "Fortunes of
Capt. Blood'' su Louis Hayword. vaidina vyriausią rolę.
atostogų Sheboygan, Wise.

P J KEKSIS

oklyn 11, N. Y.
Kaina $2.00.

609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

3avings will always

be important to the
man

who

MONCRIEF ŠILDYMAS

wants to

Clevelando namų savininkų pasirinkimas per
daugiau kaip 50 metų.
GAS — OIL — COAL

look into the future
with a

feeling of

independence!

SUOPIS FURNITURE

Havers always welcome

6921 Wade Park

/inUNDrS.

Boksines kelnaitės
.49
I
V
S

lS

Standžios mėlynos
populiaraus boksi
ninkų stiliaus, su
elastišku
juosme
niu. Dvi kišenės.
Sustiprintos labiau
susidėvinčiose vie
tose. Dydžiai nuo
7 iki 14.

* Maximum.,
susitraukimas 1 %
M ERG. 1.99 VASAROS
L

Dydžiai
8 iki 14

Visokių rūšių baldai ir elektriniai* bei kitoki reikmenys
virtuvei ir kiekvienam Jūsų imto kambariui,
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
THK BANK FOB ALL T H f P l O P i l

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Jau gaunami bilietai į
Cleveland Summer Orkestro
P O P KONCERTUS
Rudolph Ringwall, dirigentas
Koncertų pradžia 8:30 v. v.
Liepos 1 d. - Kenneth Wolf,
piano.
Liepos 8 d. - Tossy Shivakovsky, smuikas.
Liepos 12 d. - Morley ir Gear
hart, piano.
PUBLIC HALL
Bilietai jau gaunami pas
Burrows, 419 Euclid
Balkonas 60 c., 90 c., $1.20.
Parteris (prie stalų) $1.80
įskaitant mokesčius

79c

Medvilnės ir rayono megztukai,,
dailių pastelinių
spalvų. Susegami
ar užvelkami per
viršų.
v viflapaštu ir

DIENOMS
APIE
"KETVIRTĄ"

WM. DEBBS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue

PALAIKYKIME TUOS
kurie skelbiasi DIRVOJE!
ARTINAS PUSMETIS

TOPSOI L

būti gera tvarka, padaryti pusmečio apyskaita, kad būtų
galima žengti pirmyn.

ROTO-T1LLING

LAWNS
GARDENS
General Landscaping
Free Estimates

!

Pradėjusieji lietuvių banke taupyti iki liepos (July)
mėn. 10 dienos gaus nuošimtį nuo liepos 1 dienos.

CHerry 1 - 3000
Basement Girl's
Department

surance Corporation ir saugumas užtikrintas.
čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vat, p. p»

virtuvių, vonių, ark ę ir
spalvotų langų

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.

PERTAISYMAS
Taip pkt popieriuojame arba
dažome kambarius

16908 Endora Rd. KE 1-8794

6712 Superior Ave.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

m

Truputį
nereguliarūs

VYRIŠKI 195 iki 295 VERTĖS

Polo marškiniai
Vyriški puikaus darbo šukuotos medvilnės polo
marškiniai. Plačios dryžės, trumpos rankovės,
skersine apykaklė. Taip yra lengvos terry me
džiagos marškinių. Truputį nereguliarūs, 1.95 ir
2.'5 kokybės. Dydžiai mažį, vidutiniai ir dideli.

HE 1-2498
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I I J. SAM A S - JEWELER
|

Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

| 7007 Superior Ave.

$

Gaila, nei paštu nei telefonu užsakymų nepriimam
Basement Men's Furnishing Department

|
fj

Greta Ezella Theatre |

=
i
Kada jūsų namai arba ra I
kandai tampa sunaikinti arba ••iillllliiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiuiii
sugadinti ugnies, kreipkitės į
f\ J. KERŠIS, dėl apkainavifno, ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkelis - Wirby
P. J. KERŠIS
009-12 Society for Saving Bid.
Pilnas laidotuvių patarnavimas
Telef.: MAin 1-1773.
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS
Hezidencija: PENINSULA 2521
6202 SUPERIOR AVE.
HEnderson 1-9292
§

JPabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, T lik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą,

Wilkelis Funeral Home

JONAS G.

Priimami

kymai
telefonu

Cleveland 3, Ohio

liek biznyje, tiek ir pavienio žmogaus gyvenime turi

K. ŠTAUPAS

—•"ai

11

UTah 1-4515

Pilnai padengta apdrauda

Mūsų specialybe

IŠPARDAVIMAS!
I

EX 1-8709

Taupymas lįetuvių banke yra apdraustas Federal In

THE MAY CO.'S BASEMENT

sanforizuotos* mėlynos

y

THE HENRY FURNACE COi, Medina, Ohio

security and personal

A . SALVATORE—LO f-4766

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą#
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

MARGUTIS

HIPPODROME

Klube,

POLTER
Lietuvis

JAKUBS & SON

Namų Maliavotojas

FUNERAL HOME

Popieriuotojas

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

495 East 123rd St.

Telef.: POtomac 1-6899

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Ąvenue

ENdicott 1-1763

