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Jungtinėse Valstybėse
$3.00
Kanadoje
$4.00
Kitur — $4.50
I
Užsisakyti galima kiekvieno metu, nereikia
laukti metų, pusmečio ar mėnesio pradžios.
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'VISUOMENĖJE
Lietuvis tremtinis stoja
savanoriu į kariuomenę
Pereitą rudenį iš Vokietijos
atvykęs Aloyzas j3enešiūnas,24
metų amžiaus, gyvenęs 7007
\ įWade
Park Ave., dirbęs Preci
sion Casting Co., šios savaitės
pradžioje kreipėsi į kariuomenės
savanorių priėmimo biurą, pareikšdamas norą įstoti į Armi
(
ją ir vykti į Korėją kovoti prieš
:
bolševikus.
Jau anksčiau ~jis bui
1 jvo padavęs prašymą į laivyną,
j (bet paaiškėjo, kad ne piliečių ten
nepriima. Trečiadienį turėjo bū
ti galutinis patikrinimas. Atro' do, stojąs savanoriu į kariuomui patenkinti.
"Cleveland News" įdėjo jo
•nuotrauką ir pasikalbėjimą su
juo, kuriame jis pareiškė vilties,
kad gal turės progos Amerikos
kariuomenės eilėse žygiuoti, ir
Lietuvos išlaisvinti iš tų pačių
priešų. Straipsnyje pažymėta,
1
'kad tai širmasis DP iš Clevelando, stająs savanoriu į kariuo
menę. Mums teko patirti, kad
, |^ew Yorko ir Massachusetts
. valstybėse irgi yra lietuvių
tremtinių, stojančių savanoriais,
tačiau, kadangi jų tėvai ar bro
liai yra likę Lietuvoje, tai jie
'vengia, kad jų vardai bei foto
grafijos būtų skelbiamos laik
raščiuose, nes bijo, kad čekisięį, aekeršytų jų šeimoms.
•/
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REMKIME AMERIKOS VYRIAUSYBE!

(35-ti metai • 35th year)

K O R Ė J A
Ir šią savaitę dar neįvyko
Korėjoje lauktų bei tikėtų pa
sikeitimų. Užpuolikai žygiuoja
į priekį, gynėjai traukiasi.
Taejon (Taižan) mieste ame
rikiečiams nepavyko ilgiau išsi
laikyti. Užpuolikai juos ten bu
vo jau beveik apsupę ir po at
kaklaus gynimosi jiems teko iš
ten pasitraukti. Miestas liko vi
siškai sunaikintas: sugriautas
ir sudegintas. Amerikiečiams
teko ten palikti nemažai sunkių
jų ginklų bei karinės medžigos,
žinoma, didžiumoje sugadintos.
To pasitraukimo metu dinfo
hr miesto gynimui vadovavę®
generolas Wm. F. Dean. Jo ver
tėjas pasakoja matęs jį kovo- jantį su pistoletu rankoj, matęs
naujuoju prieštankiniu ginklu
(sunkiąja "bazooka") nutren
kiantį priešo tanką, vienas tarė
si matęs generolą net sužeistą,
nors kitas, vėliau jį matęs to ne
patvirtino, bet paskui, štai jąu
visa savaitė, nėra apie jį jokie*
Jinios.

Amerikos Lietuvių Tarybos pareiškimas del karo Korėjoje.

Raudonasis &gresortas, Sovietų Są
akcija Korėjoje yra vieninteli efektin
gas būdas apsaugo'ti žmonijai nuo pra
jungoje gamintomis tankų kolonomis
žūties.
klastingai užpuolęs Pietų Korėjos Res
Sveikindama šios šalies ir pasaulio
publiką, pergyveno nemalonią staigme
organizacijos
žygius prieš raudonąjį im
ną: iki šiol tik pasyviai priešinęsis lais
perializmą, Amerikos Lietuvių Taryba
vasis pasaulis stojo gintis po Jungtinių
pažymi,
kad šitie žygiai stiprina viltis
Tautų vėliava su ginklu rankose. Jung
mažųjų tautų, kurios turėjo nelaimę pa
tinės Amerikos Valstybės pirmosios pa
tekti
į Sovietų Rusijos jungą, arba ku
rode iniciatyvą, pasiųsdamos ginkluotas
rioms tokia nelaimė gręsia. Lietuva, Lat
pajėgas užpultajai Pietų Korėjai padėti.
vija, Estija buvo pirmosios Sovietų im
Jungtinių Tautų organizacija, vos dviem
perializmo aukos. Jų išlaisvinimo valandienom praėjus nuo invazijos pradžios,
pasmerkė agresorių ir ėmėsi priemonių - dą gali žymiai priartinti dabartinis pra
silaužimas tarptautinėj* politikoje, Ko
jam suvaldyti, šiandien netik JAV, bet
rėjos karo pasėkoje.
įr kitų kraštų karinės pajėgos stovi ko
Amerikos Lietuvių Taryba kreipiasi
voje su pasaulio taikos ir Jungtinių Tauį
visus
sąmoningus lietuvius, šios šalies
tę čarterio laužytoju.
piliečius ir naujuosius ateivius* raginda
Tuo tarpu Sovietų Sąjunga netik
ma juos visais galimais budais remti
boikotavo Jungtinių Tautų akciją kon
JAV pastangas kovoje su komunizmo
fliktui pašalinti, bet ir atsisakė, JAV
agresija.
•
prašoma, panaudoti savo įtaką, kad šiau
Maskvai
parsidavusių
ir
jos
siiMalPasitraukimu
iš Taižano dar
rės Korėjos kariuomenė sustabdytų ka
dintų
neišmanėlių
būriai,
kurių
tarpe
nepasibaigė.
Užpuolikai
vakari
ro veiksmus ir atsitrauktų j savo teri
niu Pietinės Korėjos pakraščiu
yra ir lietuviškai kalbanti grupė, dirba
toriją. Maža to — ji dargi remia užpuoli
skubiai metėsi į pietus ir greit
Amerikos priešo naudai, skleisdami me
ką, teikdama jam karo medžiagas ir
pasiekė pačią pietinę pusiasalio
lus apie šios šalies valdžią, rinkdami pavesdama šmeižtų propagandą prieš laisviršūnę. Tuo pačiu metu paspau
. rašus po apgaulingomis "taikos peticidė ir rytiniame krante ir išmušė
vę^ias tautas. Tuo būdu Sovietų Sąjunga
jomis" ir padėdami priešo agentams. Sąamerikiečiams iš rankų Yongvisam pasauliui atidengė tikrajj gayo yek
;'v^|ntinittgų lietuvių pareiga demaskuoti
dok~miestą^
Tiesa, buvo žinių,
lą, nusiimdama apgaulingą "taikos-apaš
tokius
elementus
ir
įspėti
visuomenę,
pietiečių
kariuomenė
vėl tą mie
talo'* kaukęs ;
' ;į
•
stą buvo atsiėmusi, bet gal tos
kad ji šluotų juos lauk iš savo tarpo.<
Neišprovdfeiotas ir kfetirigas Ko
žinios ir netikros, arba jie tau
Juo tvirčiau mes paremsime demo
buvo įsiveržę tik neilgam.
rėjos Respublikos užpuolimas rodo, kad
kratijų kovą su komunistiniu imperia
imperialistiniams Sovietų Rusijos apeti
Taigi buvo susidariusi tokia
lizmu, juo greičiau bus atstatytos* pasau
padėtis, lyg užpuolikai siekia
tams nėra ribų. Jos valdovai siekia sunai
Iš Kultūrinių Darželių šventės Clevelande, liepos
lyje sąlygos, kuriose galės atgauti laigynėjus "susemti į katilą". To
kinti visų tautų nepriklausomybę ir pa
mėn. 23 dieną. Viršuj — Lietuvių Darželio Drau
ivę visos pavergtosios tautos, ir iš naujo
saugodamiesi gynėjai atitinka
vergti pasaulį, naudodami apgaulę, klas
gijos Valdyba: J. Brazauskas, M. Mišeikienė,
prisikelti nepriklausoma ir demokratinė
mai pasitraukė, ir dabar Korė
P. štaupienė, O. Michelich ir P, P. Muliofis. _
tą ir smurtą. Jokis sutartys, jokios pa
Lietuvos valstybė.
jos fronto linija (jei ten iš vi
Apačioj — čiurlioniečiai žygiuoja eisenoje
stangos su jais susitarti geruoju ir ypa
so galima kalbėti apie liniją),
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
čiai jokios nuolaidos jiems nesulaikys
pasikreipė nebe skersai, o dau
VYKDOMASIS KOMITETAS
jų nuo šito siekimo. Juos gali sulaikyti
giau jau išilgai likusią pusiasa
L. šimutis, pirmininkas
lio dalį. Didžioji tos linijos dalis
tiktai organizuota demokratinių tautų
(pietinė) slenka nuo vakarinio
A. A. Olis, vice-pirmininkas
jėga. Amerikos vyriausybės pasiryžimas
Amerikos
karo
biudžetas
pa
link
rytinio kranto. Tik šiauri
šiomis dienomis Kongrese vy
Dr. P. Grigaitis, sekretorius
jinklu pasipriešinti komunistams agre
didintas
apie
75%,
tai
yra
iš
13
rauja įsitikinimas, kad pasauli nis jos galas yra spaudžiamas
Ji. Va id yla, iždininkas.
soriams ir energinga Jungtinių Tautų

^lietuviai, kaip ir visi kiti, ly
giai pergyvena karo nemalonu
mų ir nelaimių baimę. Bet vi
si tie, kurie dar nenustojo pri
deramų jausmų gimtajai tėvy
nei, su tam tikru susirūpinimu,
nerimu ir drauge viltimi žiūri į
kylantį visuotinio karo debesį,
numanydami, kad jis gali atneš
ti laukiamą sprendimą, gal būt
išgelbėsiantį iš nelaimės gim
tąją žemę ir nuo nepasibaigian
čios baimės visą pasaulį.
Tiesa, tas laukimas, kas at
sitiks daugiausiai yra pasyvus,
bilionų pakeliamas į 23 bilionus. nis karas gali kilti kiekvieną žemyn f fietus.
kadangi beveik visi mes netu
Prezidentui suteikta teisė kon dieną. Todėl Atstovų Rūmai jau
rim progos įvykius kreipti pagal
troliuoti esminių medžiagų pa priėmė įstatymo projektą, ku
Šios savaitė pradžioj užpuoli
• Amerikoje pradėti |>ardavi- skirstymą ir jos žinoma bus nu
savo supratimą.
. m|
riuo visiškai panaikinama ka kai dar pridėjo stiprų smūgį ir.
Tačiau daug kur tos nuotaikos!
nėti Vokietijai automobiliai kreiptos ginklų, o ne civilinių riuomenės dydžio riba, t. y. su
pradeda atsiliepti į visuomeninį I (j^igžies ir plieno institutas Norvegijos karalius Haakon, Volkswagen. Su vienu galionu gyvefntojų reikmenų gamybai. teikiama teisė mobilizuoti tiek, linijos vidury, ties jų jau užim
veikimą. Vienas kitas jau da- j panešė, kad ateinančiais metais kuriam dabar jau 79 metai, ren benzino galima nuvažiuoti 34 Vietoj automobilių daugiau ga kiek tik reikia. Taip pat ir pa tu Taižanu. Tuo smūgiu jie išbar taip gyvai persiima ta xnui- ^ Amerikoje bus žymiai praplės- giasi pasitraukti nuo sosto ir
mins tankų, vietoj šaldytuvų ir šauktųjų tarnybos laikas prailgi mušo amerikiečiams ir Yongtimi, kad greit gali įvykti dide- ta pUeno gamyba Amerikos pile perleisti jį sūnui Olavui, kuriam mylias. Kaštuoja $1,28$.
televizijos aparatų — daugiau namas vieneriais metais. Tai dong miestą, priversdami ame
lių permainų, jog yra linkęs jau no gamyba ir dabar yra didės- irgi jau 47 metai.
• Vokietijoje veikianti IRO pa radaro ir kitų kariniams tiks gi jau pereiname į karo laikus... rikiečius pasitraukti net toliau,
negu jie buvo pasirengę. Visi
mesti viską, kas pradėta ir ruoš nė, kaip visų kitų pasaulio kraš
• Belgijos parlamentas, jjfda ieškojimų įstaiga Arolsene pra lams reikalingų įtaisų.
trys spaudimai eina ta pačia
tis "didiesiems įvykiams".
tų paėmus drauge.
lyvaujant komunistams ir so neša, kad iki 1950 metų birže žymiai padidėjus išlaidoms, NESANTAIKA DEL linkme — link Pusan uosto,
Matome puikiai, kad nepasi
lio 1 d. registruota 91,000 miru bus mažinamos išlaidos viso
KARALIAUS
kur taip pat yra ir svarbiausias,
rengimas "didiesiems įvykiams" • Cadillac automobolių fabri cialistams, nutarė karalių Le sių tremtinių.'
opoldą
pakviesti
į
sostą.
kiems
nekarinio
pobūdžio
page
kas
pradėjo
gaminti
tankus.
Belgijos
karalius
Leopoldas
didiesiems
lėktuvams nusileisti
yra negeras dalykas. Bet aklas
rinimams.
Bet
to
maža.
Bendro
grįžo
į
sostą,
bet
jo
padėtis
ne
tinkamas
aerodromas
ir paskiptt*
"pasirengimas" irgi ne geresnis, • Pasaulinė skautų Jamboree • Švedijoje rusai ir jų sateH-j*" Sąjungininkų sluoksniuose jau
vėms
jau
nuo
liepos
mėnesio,
o
tvirta,
kadangi
jį
palaiko
ir
už
nis
gynėjų
atramos
taškas.
nes fantazijomis paremti "pasi 1951 metais įvyks Bad Ischl, Au tai labai padidino savo diploma- rimtai kalbama, kad reikia aprengimai" dažniausiai prašauna strijoje. Tai yra pasaulinio gar tines misijas. Pvz., rusai turi ginkluoti Vakarų Vokietiją. Tuo paskiriems asmenims nuo spa jo sugrįžimą balsavo vien tik
~ šalį be jokios prasmės.
so vasarvietė netoli nuo Salzbur- apie 200, lenkai apie 50, čeko- tarpu tam labiausiai priešinasi lių 1 dienos bus padidnti mo krikščionių demokratų partija, Dabar beffieo vos tik trečdalis
kesčiai vidutiniškai apie 10%. kitiems visiems iš parlamento
Tuo tarpu, vardan tokių pasi go, prie labai gražaus ežero. Au slovakai apie 30 asmenų.
prancūzai.
Kai kurių prekių bus mažiau posėdžio visiškai išėjus. Socialis Pietinės Karėj os užpuolikų d#u*
V regimų vienas kitas jau yra strai tikisi, kad susirinks per • Pietų Korėjos respublikos
neužimtos, bet manoma, kad šios
' linkęs mesti pradėtus darbus. 40,000 skautų. Jau dabar prade prezidento žmona yra kilusi iš • Japonijos vyriausybė uždrau dėl to, kad jų bus mažiau gami tai grasina organizuoti nuolati
savaitės gale tas trečdalis susi
Štai, pavyzdžiui, kai kam atei dami tvarkyti fttovy&ai $e%din- Austrijos, Vienos miesto. Jos dė spausdinti komunistinius nama, o kai kurių — tik todėl, nius streikus, kol Leopoldas bus
laikraščius
ir
klaidinti
visuome
kad daugelis yra tokių, kurie no pareigose. Jie nėra priešingi mo trauks į ketvirtadalį ar net šeš
na į galvą klausimas — ar be gi įrengimai.
mergautinė pavardė Franciska nę. Draudimas palietė 539 ko ri būti "gudresni" už kitus ir narchinei valstybės formai ir su tadalį. Dabar lieka tuo tarpu
.
..
-j,.verta tęsti kokį kultūrinį Veiki
• Ryšium su Korėjos įvykiais, Donner. Ji 1934 m. Genevos munistinius leidinius.'
nori susidaryti atsargų. Tuo pa tinka, kad sostą užimtų Leopol paskutinis klausimas Korėjoje:
mą, ar beverta kalbėti apie.
Vakarų Vokietijoje kai kurie konferencijoje susipažino su
sinaudodami prekybininkai jau do 19 metų sūnus, bet reikalauja ar gynėjams pavyks išlaikyti
geresnį lietuvių susiorganizaviproduktai, kaip ryžiai, cukrus dabartiniu prezidentu Rhee ir • Iš Ispanijos praneSama, kad gana žymiai kelia kainas, ypač kad jis pats pasitrauktų ir iš "prietiltį" aplink Pusano miestą,
mą visame pasaulyje, kad, gir
Franco atšaukė visiems karinių
ir riebalai beveik dingo iš už jo ištekėjo.
,
maisto dalykams. Jei toliau taip vyktų. Jie kaltina karalių už pa ar teks trauktis iš Korėjos vi
di, "karas ant nosies".
krautuvių. Aukso kaina pakilo • Birmingham, Alabama, mie dalinių nariams atostogas ir eis, prezidentas pareikalaus tei skelbimą 1940 metais kapitulia siškai. Užpuolikai giriasi, suva
- .
Atrodo, kad tokia pažiūra vi
įsakė grįžti į tarnybas.
beveik trigubai.
sės tvarkyti kainas ir atlygini cijos prieš vokiečius ir pasiliki rysią amerikiečius į jūrą per
sto savivaldybė išleido patvar
sai klaidinga. Derinti prie įvy
keletą dienų. Iš Mac Arthur
kių savo darbus turime, bet ne • Valstybės Departamentas iš kymą, draudžiantį į miesto ri • Kanadoje mirė vienas Jš žy mus, o taip pat įvesti ir kai ku mą okupuotoj Belgijoj. Jie va
užmirškime, kad nėra neklaidin- leido 68 puslapių Baltąją Kny bas įvažiuoti komunistams. Ne miaųsių Britų Sąjungos politi rių prekių racionavimą. Nors dina tą pasielgimą išdavimu, o štabo sako, kad prietiltis gmi
čiausiai bus išlaikytas.
X gų pranašų ir todėl perdaug pa gą, kurioje aiškiai įrodo, kad paklausiusieji šio nutarimo bau kos vyrų, Mackenzy King. Jam Kongrese ir daug to priešininkų, krikščionys demokratai tą patį
skubintas "prisiderinimas" ga- Rusija ir šiaurės Korėjos ko džiami 180 dienų kalėjimu ir neseniai suėjo 75 metai amžiaus. bet nėra abejonės, kad šitose ap dalyką . skelbia buvus heroišku Kiekvienu atveju karas Korė
; li tik tai suardyti, kas dar gali munistai kalti dėl ten vykstan- $100 piniginėmis bausmėmis. Jis yra buvęs Kanados ministe- linkybėse prezidentui tos tei patriotizmo aktu. žinoma, tai joj vistiek nepasibaigs tol, kol
sės bus duotos^ riu pirmininku per 21 metusi
yra tik formali ginčo priežastis. užpuolikai nebus išvyti atgal.
Yra jau nubaustų.
būti gana ilgai reikalinga... |čio karo*;-f a
'>*

OrĮžta karo laikai
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Pereitą kartą minėtą seimo gji jų turi. Tam git ir išlaidos Tam tikslui buvo pekeista net
dalį tegalima pavadinti visuoti daromos daugiau kaip 200 pus susivienijimo konstitucija, kad BOTlsevnaio, NACtoWALSocULittiib, trės
es
metai
s"
niu pasikeitimu komplimentais. lapių knygai atspausdinti, kad tik būtų galima seimą įkelti į
*
\ .
& i
"V |
O žinome, kad komplimentai, būtų sutaupytas seimo laikas! liepos mėnesį.
Redaguoja: Jonas LEONAS
llors ir visiems malonūs, nėra Deja, pranešėjų dauguma, šįmet dauguma dirbtuvių to
t* '* Y*
labai didelė vertybė. Tačiau to jeigu ir sutinka pranešimų ne re jo atostogas nuo liepos 2 iki 9,
kiems urminiams komplimentų skaityti, tai būtinai nori dar ką nes joms susidarė tam tikras 4)
mainams šiame seime buvo su nors paaiškinti, svarbesnes vie patogumas — įtraukti į atosto
LIETUVIŲ TAUTA TURĖJO IŠNYKTI,
gaišta visa pirmoji diena ir da tas pabrėžti. Ir... iš tų paaiški gas ir liepos 4 dienos šventę,
KAIP
LAŠAS
ANT KARŠTO GERMANIZMO AKMENS
nimų bei pabrėžimų išeina kalba už kurią daugeliui darbininkų,
lis antrosios...
Atitinkamai susitvarkius, sei ilgesnė, negu pats pranešimas, apmokamų atostogų dar negau
\
i
(Tęsinys
mo atidarymo iškilmei ir forma nors iš jos delegatai paprastai nančių, reiktų mokėti, jei tą sa
kurioj atostogaudami lietuviai gali pasijusti
liam jo susiorganizavimui tu- nieko nesužino daugiau, negu vaitę kitos dienos būtų dirba
Tas^įfttyrfmfcs moko ir patvirtina 'tik rffttftralų biologini fak
tą: iš svetimų žmonių negalima padaryti vokiečių ir atvirkščiai, kaip
l€tų užtekti pusvalandžio, dau jau yra parašyta.
mos ... šitaip dirbtuvės taiky
vasaroją .. Palangoj!
tai parodė tautiškumo kova atskirtuose ir tautiškai vokiškuose
giausiai, valandos laiko, įskai Sekretoriaus pranešimas kny sis atostogas skirti ir 1952 me
kraštuose, kad iš vokiečiu negalima padaryti svetimos tautos žmonių.
tant ir garbės svečių kalbas.
goje užima 98 puslapius. Sekre tais, jeigu, žinoma, tada nebus
Tauta yra rasiniais pamatais per šimtmečius bendruomeniško
Stony Brook Lodge . Tel*: S?tony Brook 586
Visos kitos kurtuazinės pra torius viso neskaito, bet svar kokių nepaprastų aplinkybių.
gyvenimo suformuotas auklėjimo padarinys su bendros kultūros,
istorijos ir bendro gyvenimo būdo požymiu. Savavališkai to nega
kalbos ir nusipelniusių susivie besniąsias ištraukas skaito ir Bet 1952-ais metais liepos ket
čia priimami ir didesni pobūviai Ideali vieta gegužinėms.
lima nei pakeisti, nei sufalsifikuoti, ir toks bandymas kenkia ne tik
nijimo veikėjų pagarbinimai aiškina ištisą dieną. Tačiau tie virtoji diena bus penktadienį,
nutautintai svetimai, bet kenkia ne mažiau ir savai tautai, kuriai
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami dai
puikiai gali tilpti bankieto pro delegatai , kurie pranešimo ne ^ad atostogų savaitė greičiausiai
buvo manyta duoti prieauglio iš svetimų lopšių.
giau informacijų, rašykite:
gramoje, žinoma, jeigu ji ne išstudijavo namie ar bent čia bus (jeigu bus!) nuo birželio
šalia to,^ žinoma, yra galimas dalykas, kad bendroje erdvSje
gyventų įvairios tautos.ir tik darbe siektų bendro tikslo.
bus užimta' buvusių mayorų at pat vakarais po posėdžių, iš tų 30 iki liepos 6 dienos. Atrodo
Šį patyrimą fiureris aprengė tokiais žodžiais: "Per dažnai at
Pr. Lapienė, POB 526, Stony Brook, N. Y.
siminimais ir norinčių mayorais aiškinimų naudos neturi.. O ku kad tą savaitę turėtų būti ir
sitinka istorijoje, kad, nors kraštutiniausiomis jėgos priemonėmis
būti pasigarsinimais, nenaudin rie išstudijavo, tiems geriau SLA seimas Clevelande. Bet —
pasiseka primesti prispaustiesiems savąją kalbą, bet po 1000 metų
gais nei seimui, nei patiems kal sias paaiškinimas būtų — atsa savaitės pradžioj, ar gale
šita kalba jau yra svetimos tautos kalba, o nugalėtojai lieka tikrai
nos gyvybės auka kuria erdvę, kurioje ateityje kartą stovės šim* '
kine jimas į jų paklausimus, o ne apie tai reiktų pagalvoti. Rei
siais nugalėtaisiais.
bėtojams.
tas vokiečių lopšių.
;,
Taigi vien šioje srityje, atro aiškinimas paties sekretoriaus kia atminti, kad ta vadinamoji
Vokiečių likimas
Erdvės tolyje, kurią ^is pelno savai tautai gyvenimo pilnybėje,
Adolfo Hitlerio tautinė valstybė mato savo paskirtį tautiškumo'
do, nesunku būtų sutaupyti bent nuožiūra, stengiantis atspėti, atostogų savaitė vistiek nėra vi
kurią jis averia, nebus vailcų skurdo, nei duonos ir maisto rūpės*
Ugdyme, išlaikyme ir puoselėjime, ir, būtent, to tautiškumo, kurį jai
čių, nebus erdvės ankštumo, nei asfalto augalų, nebus išsisukimo ii t v
siems atostogos. Bet liepos 4
kas galėjo būti neaišku.
pusantros dienos.
skyrė
likimas.
Kadangi
vokiečių
tautos
ateitis
gali
būti
užtikrinta
natūralaus
gyvenimo būdo, nebus susispaudimu kankinančio civv* 1
Bet yra ir dar viena galimy Jeigu jau įdedama tiek darbo — 6 dienos tikrai bus visiems
tik Reichui pasiekus pasaulinės jėgos, ir- tuo, kad "šimtmečiams pa
lizacijos ankštumo Gamtai artimose gyvenimo sąlygose vokiečių
bė seimo laiko dalį sutaupyti ir ir lėšų, kad pranešimai iš anks atostogos. Jeigu būtų taip susi
jėgtų kiekvieną tautos atžalą aprūpinti nuosavu žemės sklypu", kad
motinos galės gimdyti savo vyrams gausiai vaikų, o jų linksmas juonaujai laimėtoji erdvė būtų pripildyta vokiečių krauju ir gyvybė (
kas aidės viršum mirusiųjų kapų, kaip jų aukos Šioje žemėje aukš
likusią vaisingiau sunaudoti. Tai to atspausdinami, tai pranešė tvarkyta, kad liepos 4 dieną
mis, o ne svetimais suvokietintais žmonėmis.
čiausia prasmė.
«
yra vadovaujančių organų pra jas — pirmininkas, - sekretorius seimas pavakariais atliktų ati
Jie bus ištikrųjų žuvę, kad gyventų Vokietija. Jeigu tai buvo
Germanizavimas
sena
prasme
atneštų,
kaip
tai
žinome,
tik
pra
darymo
iškilmes
—
tą
su
tos
nešimai, vadinamieji raportai. ar kas kitas, be išimties — tu
kada nors po karo, tai po šito ta gili teisybė tikrai liudys jų auifiti, nes kiekvienas kraujo sumaišymas — svetimos ar tolimos rū
dienos iškilmingumu, regis, būtų
Labai geras dalykas, kad SLA rėtų tiesiog nuo to pradėti:
kos prasmę.
šies — yra blogis abiem pusėm. Kaizeris Juozapas II planavo tokį
pastraisiais laikais tokius apy- "Gerbiami Delegatai, turite galima gražiai suderinti ,— o per
Pq kelių dienų Vilniuje ėjęs lietuviškas dienraštis NAUJOJI *
germanizavimą savo rytiniuose paveldėtuose kraštuose. O kai tas
skaitinius pranešimus iš anksto prieš akis mano pranešimą, da i liepos 5 ir 6 dieną apsvarstyti
planas vėlesniais laikais — ne dėl geresnio išmanymo, o tik dėl LIETUVA, nors vokiečių ir ypatingai prižiūrimas bei varžomas,
Habsburgų nesugebėjimo — liko neįvykdytas, tai buvo tik didelė bet pasinaudojant cenzorių orientacijos gana dideliu bukumu,
išspausdina tam tikroje knygo bar prašau paklausti paaiški kitus reikalus, negaištant pami
palaima.
je, kurią delegatams išsiunti nimų bei papildymų, jei kas ra nėtiems nereikalingiems daly
ir vilniečio žurnalisto - rašytojo Rapolo Mackonio sumanumą- ;
To pasėka, rašo fiureris savo knygoje, būtų tikrai išsikrista
kams,
—
tai
būtų
galima
tikė
nėja dar prieš šeimą į namus. do pranešime neaiškumų."
bei drąsa (jis buvo to laikraščio vyr. redaktorius), paskelbė i&" ;
lizavęs tam tikras bandos potraukis, tik pati banda būtų virtusi
tis,
kad
seimas
būtų
gausus
ir
Kiekvienas pareigingas dele Kai pranešėjas atsako į klau
menkaverte. Gal būtų gimusi valstybinė tauta, bet kultūrinė tauta tisą šio straipsnio vertimą. To paskelbimo tada labai pageidavo
gatas gali ( ir privalėtų!) jau simus, jeigu jų yra, tada prezi delegatais ir vaisingas savo dar
būtų išnykusi. Jeigu būtų įvykę kitaip, šiandien vokiečių tauta vargiai pogrindžio vadovybė, neę nereikėjo geresnio atsišaukimo sūkeltlv'
Mitų laikoma kultūros faktorium.
'
•' '
namie atidžiai perskaityti tuos diumas turėtų paskelbti disku bais. Tikslingai suorganizavus,
lietuvių pasiryžimui kovoti prieš okupantus, kaip toks jų pačil|, >
Yra netikra, ar germanizuotos Rytų tautos, jeigu jos net mie pasisakymas. Tai buvo puiki proga propagandai prieš vokiečiu#, r
pranešimus ir,'jei dėl kurių da sijas dėl pranešimo, t. y., leisti seimo delegatai galėtų bendrai
lai būtų priėmusios germaniškąjį glaistą, būtų sukaupusios sielos
lykų jis turi ką pasakyti, tai delegatams pranešėjo atliktus aplankyti ir Basanavičiaus bei
per jų pači j cenzūruojamą laikraštį, kurio buvo viešai išplatina
jėgų jam apginti. Išplėstieji Reicho Rytai visuomet bus šiaurės vokie
Kudirkos
paminklus
Lietuvių
v
turi iš anksto sau tą pasižymė darbus pagirti arba pakritikuo
ma
per 20,000.
čių ir Europos kultūros pylimas, o savo uždavinį jie galės atlikti,
ti ir apgalvoti savo numatomą ti. Tada seimo laikas, kuris da Darželyje, padėti ten vainkus,
kai jų gyventojai bus nuolat pasirengę apsiginti, kovingo nusistaty
Nuotaika lietuvių tarpe, susidarė daugiau negu klaiki. Siaumo ir laikysis militarinio gyvenimo.
pasisakymą, žinoma, būtų gerai, bar
sugaištamas
pranešimų o šeštadienio vakarą turėti ir
bas
perėjo per visp Lietuvį Net didžiausiems optimistams n^1
Ne nuo šiandien Rytuose glūdi mūsų likimas ir jis ten bus , ..." ..." .7' ,
j
i
i.
„„„t' .
jeigu kai kurie opesni klausimai skaitymams bei papildymams, gražų bankietą, kuriame apsi
sprendžiamas net ir sekančiais šimtmečiais.. Jeigu, mes, gal Mt'beIlko ihuzljų, kad SU vok.eciais dar bfls galima žmoniškai Stub,
(kaip, ' pavyzdžiui! šitą kartą būtų išnaudotas delegatų taip lankyti ir vietiniams būtų daug
. . < . V0!^>; r,.;..vq , :
paprasto patogumo sumetimais 'perleistume savo ateities likimą kalbėti, .
patogiau, negu savaitės vidury.
buvo ligonių pašalpos ''skyriaus branginamam išsikalbėjimui.
j ra'nkas tokių žmonių, kurie, nors ir kalbėtų "fnūs'ų kalba, bet rasišVokiečių. Gestapo- povlciek Jaiko 'aiMžiūrefo^lcą teiškia tdki'' *
klausimas) iš anksto narių bū Kadangi ir dabar reikia dele Daugiau ypatingų pramogų su
kai būtų mums svetimi, tai, dėl rase pagrįsto abejingumo, jie tos mjūsii straipsnio perspausdinimas lietuviškame laikraštyje, nors ta#'1-'tautos sielos šventenybės, kaip gyvenimo turinio, nesugebėtų nei tu
tų padiskutuoti TĖVYNĖJE gatams duoti kalbėti, tai visai seimu jungti nei nereikėtų, jeigu
straipsnis ir buvo paimtas iš patikimiausio jų pačių laikraščio^
rėti, nei apginti.
Juk vadovybė iš anksto žinojo, atmetus pranešimų skaitymą ir į seimą žiūrima, kaip į tam tikrą
Bet
tas apsižiūrėjimas įvyko ne taip greit, bent ne taip greit
Tūkstančių
metų
bėgyje
jie
keitė
kalbas
taip
dažnai
ir
turėjo
kad šitas klausimas turės būti iš karto einant prie paklausimų darbo, o ne pramoginį suvažia
tiek
daug
ponų,
kuriems
tarnavo,
kad
tautos
likime
pasidarė
pasikei
pasiekė
viršūnes. Todėl po kiek laiko tas pats straipsnis dar kar
sprendžiamas. Kodėl ji negalėjo bei diskusijų, būtų dar sutaupy vimą.
timams .nebejautrūs. Geriausiu atveju, mūsų likimas jiems blltu tą buvo perspausdintas Šiauliuose leidžiamame savaitraštyje TĖS- :
žinoma, šių minčių nereikia
jau pradedant nuo pereito ru ta mažiausiai diena laiko.
tiek pat, abejingas, kiek ir jų savasis.
VIŠKĖJE, kurią redagavo Simas Miglinas (dabar TREMTUS
priimti,
kaip galutinių — iki
Dėl to Reicho SS vadas paveda rūpintis, kad Rytuose gyventų
dens išdėstyti TĖVYNĖJE, kaip SLA seimą galima atlikti per
redaktorius).
To laikraščio buvo išplatinama per 40,000. Maža
tik tikrai vokiečių germanų kraujo žmonėsI
dalykai yra ir suorganizuoti per porą su puse dienų, tai yra, kito seimo turime dar dvejus
to.
Po
to
straipsnio
tame pačiame laikraštyje per kelias savaitea į
To
pavedimo
ribos
telpa
žmogaus
rėmuose.
lakraštį diskusijas, kad iki per penketą posėdžių
(se metus laiko ir galime apsvar
Jo nereikia suprasti, kad Rytai tai bus plati sąvoka, bespragis buvo spausdinami Vinco Rastenio, (dabar DIRVOS redaktoriaus^
seimo tas klausimas jau būtu sijų.) Ir tikiu, kad dalyvavi styti tai iš visų pusių, bet svar
vokiečių kolonizacijos kraštas.Vokiečių uždavinys Rytuose yra vado straipsniai,' kuriuose neva buvo aiškinamos Hitlerio "MEIJT
kaip reikiant iškedentas ir dele mas seimuose būtųi gausės- styti reikia iš anksto, nelaukiant
vavimo uždavinys. Ir kaip tik tai turi mus sustiprinti nusistatyme
visuomet saugoti ryškų ir švarų susiskirstymą. Kas Rytuose yra ir KAMPF" mintys, bet kur buvo visiškai tiesiai pasakyta, kali
paskutinių savaičių ar dienu.
1
gatai atvyktų jau aiškiai ži n i s .
%.f
anas straipsnis iš SS-ininkų laikraščio iš tikrųjų yra ne koki*
bus
vokiška, turi būti tikro vokiečių germanų kraujo
v. R.
nodami, ką reiks daryti, čia, jei Būtų galima pagalvoti ir apie
P a š v e n t i n t o j i
ž e m §
nors privati mažesnio pareigūno nuomonė, o tikras tolimesni®
gu dar tebebūtų nuomonių skir tai, kokias savaitės dienas pa
Tai yra milžiniškas uždavinys! Mūsų karta turi jį išspręsti paties fiurerio programos plėtojimas/Tai buvo parodyta ištrauko
tumas, įvyktų jų galutinis susi rinkti seimui, kad dirbantieji
ir, kiek tai mums įmanoma, išspręs, ir nepasakys, kad tas uždavinys mis iš Hitlerid knygos, kuriose visos nevokiškos tautos Rytų
yra tų, kurie po mūsų čia ateis. Mūsų vaikams, anūkamš ir anūku
rėmimas.
galėtų geriausiai prisitaikinti.
PRANEŠIMAS
vaikams liks ir be to kas veikti. Mes turim sukurti sąlygas, kad Europoj vadinamos mėšlu, niekam kitam netinkamu, kaip tilf-''
Jau pereitame seime delega šis seimas pageidavo, kad LIETUVIŲ KALBOS VADOVO
kolonistai, kuriuos mūsų tauta jau dabar siunčia j Rytus ir sekan įtręšti žemei, kurioje turi gyventi tikri vokiečiai. Visai atviri
tai kovojo už tai, kad išspaus ateityje SLA seimai būtų su
PRENUMERATORIAMS
čiais metais siųs, išvystytų biologinę jegą tai erdvei permatyti, ją buvo pabrėžta, kad apie kokias nors nepriklausomybes nėra pras- vesti ir pasidalinti.
dintieji pranešimai nebūtų išti derinti su daugumos dirbtuvių
mės ir svajoti, kadangi fiurerio planai yra visai kitoki... Ir to
Iš pavojingų ir neplaningai išsklaidytų kolonizacijos sričių Rei
sai skaitomi, o pranešėjai pa atostogomis, kurios paprasti es Ligi šių metų liepos 1 dienos
kius straipsnius pavyko paskelbti tik dėka cenzoriaus (Lietuvos
chas sugrąžino tūkstančius vokiečių ūkininkų, juos surikiavo ir
sitenkintų tik papildymais, jei-' ti liepos mėnesio pirmą savaitę. užsiprenumeravusiems Vadovo
paskyrė į Rytus. Jau jų vienų skaičius buvo»didesnis, negu kai kurių vokiečio) kvailumo, kuris nesuprato tikrosios tų straipsnių pras
kaina $3.50.
tautų, kurios germanų tautų kilnojimosi metu kūrė istoriją. Moder mės, manydamas, ^cad čia yra puikus Hitlerio idėjų populiarizaKurie jau sumokėjo $2.50, tie
niųjų laikų skaičių sąvokos pasaulyje jos atrodo vis dėlto, kaip la vimas ir geras sudraudimas lietuviams, svajojantiems apie neprį> '>
Tmttpyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu!
siunčia žemiau nurodytu adresu
lašas ant karšto akmens^ Jos yra ne išpildymas, bet išsivystymo klausomybės atstatymą. Jis net savo vyresnybei išaiškino, kad
užuomazga.
dar $1.00.
Ir jeigu mes ilgainiui, kai mūsų kareiviai sugrįš, šimtams TĖVIŠKĖ deda labai puikius straipsnius, ir tuo gerai pasitarna^ £
Europoj sumokėjusieji 10 DM,
tūkstančių ir milijonams jų ištroškusiu nuosavos egzistencijos duo autoriui, sudarydamas palankesnę nuomonę apie jį pas sava
siunčia žemiau nurodytu adresu
sime tos trokštamos žemės ir padėsime jų taip trokštamus dvarus viršininkus kaip tik tada, kai tie į jį jau buvo pradėję šnairuoti
dar $1.50.
ir ūkius įsitaisyti, tai ir jie bus tik pradžia, ir viskas priklausys dėl išvengimo pasirašyti po atsišaukimu, raginančiu lietuvių jau
tik nuo jų, jų žmonų, vaikų ir vaikų vaikų — ar jie laiduos vi nuomenę stoti vokiečiams į talką kariniuose darbuose.
Visus prašau nurodyti, per ką
siems laikams tą mūšių laukuose atsiektą laimėjimą.
Bet po kiek laiko tas vokiečių neapdairumo išnadojimas tuTebūnie didelė pagunda priimti kabutėse randamus "vokie
buvo įmokėta pirmutinė prenurėjo
baigtis, nes kažkas galų gale suprato, kodėl lietuviai laik- čius"
tam,
kad
germanizavimu
padidintų
tautos
skaičių.
Kadangi
ratos mokesčio dalis ir aiškiai
mes esame ne imperialistai, bet nacionalsocialistai, tai pagundai ne raštininkai staiga taip susidomėjo Himmlefio ir Hitlerio idėjomis.
parašyti savo dabartinį adresu.
pasiduosime, nes viską nulemia kokybė.
Iš centro atėjo aplinkraštis redaktoriams ir cenzoriams, kad
Kur rytoj sėdės vienas, po šimto metų jų sėdės šimtas. Kur
Kas
neatsiųs
papildomo
mo
nevokiečiai
neturi teisės nei versti, nei perspausdinti ištraukų :
i
rytoj sėdės geras geriausios rasės vokietis, — po šimto metų sėdės
kesčio ir neprašys pinigų atgal,
iš
fiurerio
raštų, nei jų aiškinti... Šiauliuose dar nebaigta
šimtas gew, geriausios rasės vokiečių. Kur rytoj sėdėtų abejotinas,
>am Vadovas bus išsiųstas išblogos rasės vokiečių, ir nuostolis, kuris šiandien atrodo mažas, straipsniu eilė apie Hitlerio sumanymus turėjo nutrūkti. Lai- :
nirktinai ir tuo adresu, kuris
blogos rasės vokietis— po šimto metų sudėtų šimtas abejotinų, mei ten tas dalykas tuo ir pasibaigė. Vilniškiai gestapininkai bu
greitai būtų nebeatitaisomas
buvo anksčiau duotas
vo griežtesni, NAUJOSIOS LIETUVOS redakciją privertė /pa
Juo didesnis blogos rases vokiečių skaičius būtų Rytuose,
Nuo 1950 metų liepos 1 dieno*
didesnis pavojus būtų mums išleisti iš rankų vadovavimą, ku- skelbti, kad straipsnio anie germanizaciją vertimas buvo netei
-rj silpnintų artumas prie svetimos tautos Ir susiniveliavimo pa singas, privertė įdėti keletą atitaisymu, kurie skaitytojų, žino
Vadovo kaina yra $4.50.
vojus.
ma, neapgavo, o kai atėjo lietuviu inteligentų medžioklė į Štut
LKV Gen. Įgaliotinis JAV
Tuos vokiečių vyrus, kurie šiandien yra galvažudiškoje kovoje hofo koncentracijos stovyklą, tai Rapolas Mackonis, N. LIETU
Juozas Audėnas,
su bolševizmu, kad iškovotų gyvenimą teikiančios žemės "vokiečių V O S r e d a k t o r i u s , b u v o v i e n a s i š p i r m ų j ų a u k ų . . .
arklui ir lamėjimą po laimėjimo, galime, pagal pasirinkimo teisę
14 Townsend St.
ir didesnį, laikyti geriausia žmonių medžiaga, kuriai mes, kaip šian
litas daugiau)
'
^
w.
Boston - Roxbury,
dien, taip ir ateitygaJme patikėti savo likimą. Padaryti iš šios die
T A U P Y K S A l G I A I . . . n u \ s i : e r 11 m e t u s v i s i e m s i š m o k ė j o m e
'
s
pareikalavimus
nos fronto kareivio ryt dienos kolonizatorių yra ne tik vienas iš
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FEDERAL SAVINGS

IS LOAN ASS'N.

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS
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Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2% milijono
U. S. Government Securittes ir grynais pinigais per 12 milijonti*
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE
Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
4X92 Archer Avrnue
Chicaeo 32, Illinois
t

i

•

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki f v»k.

•PAKELIUI l MIRTĮ —
G. Gaidžiūno aprašymai
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231
pusi. Kaina
$1.00
'
: •

t

didžiausių, bet Ir vienas iš gražiausių uždavinių, kurį po karo mums
patieks likimas
. '
Kas šį karą stebi, kas svarsto jo sunkumus ir aukas, norėda
mas būti teisingas, negali nematyti, kad tas uždavinys gali būti
ti išspręstas tik karu.
Yra neapsakomai kartu, kad jis iš mūsų reikalauja sunkių aukų.
Likimas nedovanojo mums nieko, ^jis yra pasirengęs tik atsverti
mūsų aukas ir pasiūlyti laimėjimą^ koks mums mūsų tsiorijoje dė!3
priešų apakimo vargiai kada nors buvo duotas.
?
Kiekvienas, kuris šiame kare žuva, pelno ir pašventina tų žemę.
kurios paviršiumi kada nors mūsų draugai trauls arklų, ir kįekvie-

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĮ

*'

52 autentiškos fotografijos — bolševikų
darbų Lietuvoje 1941 birželio menesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai
1 • lietuvių ir anglų kalbomis.
Gaunama DIRVOJE*
Kaina 75
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Kaip gi Hamsunas paraše savo "Badą,,?

RAŠALO ASAROS

1

£/'

Bronys Raila
:• Vilniuje neseniai įvyko dainų I •Prof. Domas Krivickas, prieš Prieš kokį mėnesį skaičiau kasdien po 8 valandas
dau dėti, kad toji kultūrinės kūryšventė, kurion buvo suvežta apie keletą mėnesių dėl melagingo DIRVOJE Dr. J. B. liūdnus ap giau nebūtinai reikia — tai bus x>s ir veiklos našta negultų ant
Apie tautą ir jos valstybes vardą.
4,000 dainininkų. Komunistinė įskundimo buvęs išlaipintas iš mąstymus. Daugelis dalykų taip 56 valandos, arba iš viso sunau
jų vienų pečių, ypač, kada ta
''Vilnis" praneša: "Dainininkai laivo pakeliui į JAV, dabar jau ir yra, kaip jis sako, :— ką gi dota 130 valandų. Lieka dar
Viename laikraštyje teko stovyklos, kur jie buvo perimti
buvo per toli nuo klausytojų. atvyko į Ameriką ir apsistoja padarysi, gal taip reikia, gal trys dešimtys ir aštuonios va- našta yra antroji našta, šalia skaityti agr. A. Valucko išve
į bolševikų komisijos priežiūrą.
Neorganizuotumas smarkiai ma Brooklyne, N. Y.
citaip negalima, — o dėl visos andos! Daugiau kaip po 5 va- tos, kurią kiekviens turime pa- džiojimus, jog kai kurių mūsų Tada greit pamatėme, kaip jų
žino dainų šventės įspūdį. Rimtų • Lietuvoje gimęs David Ep eilės kitų dalykų gal reiktų ir andas kasdien! Beveik tiek pat, celti, kad save bei savo šeimas žmonių pareiškiama neapykandėkingumas bematant išgara
trūkumų buvo ir dainų atlikime.,' štein pasiuntė prezidentui Tru- pasiginčyti, nes dr. J. B. ,maty riek ir darbui tame baisiajame išlaiky tumėm.
1
;a rusų tautai esanti nepagrįsta vo, kaip draugiškumas virto
Šventėje dainuota daugiau ru manui 100 dolerių Korėjos karo ti, juodos mintys tiejc buvo fabrike!
Ši pirmutinė našta yra visur: ir neteisinga. Nė viena tauta pavydu, neapykanta, kaž ko
siškų, negu lietuviškų dainų.
užgulusios,
kad
jis
į
daugelį
da
reikalams, kartu linkėdamas,
Tas valandas galima ir pragu- ir savam krašte gyvendami nuo arba ją sudarančių žmonių ma kia gaižybe... Tie patys žmo
lykų
žiūrėjo
tik
iš
juodojo
šo
ėti, nieko neveikiant, galima ir jos žmonės nera laisvi. Svetima sė, nesanti atsakinga už savo nės tuoj suciniškėjo, sužiaurė• Kanados laikinį organizacinį kad ir Lietuva būtų išlaisvinta
;
no...
valdovų veiksmus. Blogai daro jo, trumpai tariant subolševicą naudinga daryti — pagal rei
Komitetą, kuris organizuoja lie nuo tų pačių užpuolikų. Prezi
me atsidūrus toji našta daug tie valdovai, neteisybes ir
tuvių bendruomenę, dabar sudaro dentas paskaitė laišką spaudos Bet labiausiai man krito į kalą, palinkimą ir gabumą. Jei
kėjo. Taip man praktikoje pa
šie asmenys: pirmininkas J. Si atstovams ir jo turinys buvo akį tame straipsnyje pakartota rašytojas bent tris valandas per kam, bent iš pradžių, gali pa skriaudas vykdo tam tikri re sirodė ruso dvasios platumas
manavičius ir vicepirmininkai — atpasakotas radijo apžvalgoje. ištrauka iš tūlo rašytojo laiško, dieną gali skirti savo kūrybi sirodyti sunkesnė, bet jeigu liki žimai, o kiti tos tautos žmo ir gerumas.
dr. Kaškelis ir A. Pulkauninkas. • Chicagoje f įsteigia lietuvių kuris savo gyvenimą apibūdina, niam darbui, rodos, jis gali kai mas lėmė ją kelti, reikia pakel nės čia nieko dėti, tad negalima Gal ir čia kalti režimai, e n€
kaip gyvulišką... Tas rašyto ką ir padaryti... Na, jeigu, kaip ti. O ta antroji našta — yra ant jų pykti ar nekęsti...
žmonės, biesas žino. Bet jei
• Nuo liepos mėn. 1 dienos Vo agronomų draugija. Steigiajam jas grįžtąs vėlai vakare iš dar sakoma, nėr įkvėpimo, tai nieko susipratusių žmonių, šviesesnių Biesas žino, kur yra tikroji
nebūtum kriikščionis, darytum
susirinkime
dalyvavo
25
agrono
kietijoje -33,450 tremtinių nusto
bo, gerai užvalgąs ir einąs gul nebus. Be to ir ištisas dienas protų pareiga ir privilegija. Be teisybė šiuo painiu ir labai se išvadą, kad tokios tautos na
jo IRO globos ir perėjo į vokie mai. Valdybon išrinkti: A. Vir ti, o sekmadienio sulaukęs esąs nieko kita neveikdamas nieko papildomų pastangų niekas ne nu klausimu. Viena tik man
riams daryti gera neapsimoka.
čių ūkį. Austrijoje ir Italijoje bickas, A. Gaška, A. Indreika, tiek pavargęs, kad ir vėl norįs gera neparašysi, nesukursi... galės' didžiuotis tą naštą kil aišku, kad iš sąmoningo lie
• #
IRO globos nustojo 41,550 trem K. Jacevičius, V. Manelis, J. visą dieną gulėti...
stelėjęs.
tuvio
negalima
bent
reikalauti
Ne
apie
ai
norėjau kalbėti, o
Tiesa,
dažnai
girdime
iš
me
tinių. IRO globa Vokietijoje dar Sklėrys, ir V. Tallat-Kelpša.
ypatingos
meilės
rusų
tautai.
apie
tos
tautos
valstybės pava
nininkų,
kad
reikia
tinkamų
są
Šią
naštą
turėtumėm
dalin
naudojasi 145,000 tremtinių. Jie • SLA vadovybė praneša, kad Dr. J. B. liūdnai pranašauja,
Kokię
carai
Rusiją
valdė
per
dinimą.
Dėl
jo
mes
vis neturime
lygų.
Reikia,
sako,
kad
meninin
tis
visi.
Bet,
jeigu
ęašytojai,
visi tikis greitu laiku emigruoti. naujų narių prirašmo vajus pra kad tas rašytojas, šitaip gyven
pastaruosius
pusantro
šimto
nusistatymo
ir,
man
rodos, be
kas
būtų
viskuo
gerai
aprūpin
kiti meninkai ar mokslininkai
damas ne tik nieko nebeparašys,
tęsiamas
iki
spalių
15
dienos.
Ta
metų,
lietuvių
tauta
visuomet
jokio
reikalo
komunistams
pa
tas,
kad
jam
nereiktų
rūpintis
• Komunistinė "Laisvė", kaip
pradės mus įtikinėti, kad be
bet nedaug ką ir bepaskaitys...
proga
organizatorius
ragina
pa
nuo
jų
žiauriai
kentėjo.
Kiek
taikaujame.
Rašiau
jau
sykį
praigyvenimu,
kad
jis
turėtų
praneša jos administracija, va
"šiltadaržinių" sąlygų jie nike
Ir aš manau, kad taip ilgai
saros metu išeis tik 4 puslapių ir sidarbuoti ir į susivienijimą pri gulint, sunku ką nors nuveik butą nuotaikingai sutvarkytą daugiau nedarys, kaip tik gulės tie carai bei jų režimai kalti, po karo apie tai, bet vėl pa
rašyti daug naujų narių.
o kiek juos palaikiusieji ir jų kartosiu. Šią valstybę mes tutik tris kartus per savaitę.
ti... Tik dar turiu vilties, kac kad turėtų ir atitinkamą žmo kasdien po 13 valandų vietoj 8,
• Lietuviškų knygų platinimo
ną, kuri tik skatintų jo kūrybin ir visi kiti pagalvos, kad nėra valią vykdantieji rusų tautos Į retume vadinti ne Sovietų Są
• Vokietijos Lietuvių Bendruo centras "Gabija" (340 Union tas rašytojas verksnoja iš pa gumą, kad jis galėtų jgyti vis prasmės ką mors kultūrinėje žmones
buvo ir tebėra t.it;
kalti, junga ar kįtaip> bet tik Sovietų
y.mon3« hnvn
menės atstovu prie Vakarų Vo Ave., Brooklyn 11, N. Y.) turi pratimo. Galų gale jam nusibos naujų įspūdžių ir tt.
tai
galėtų
nebent
tik
vaistinin
Rusija ar stačiai — Rusija. •
srityje daryti.
kietijos vyriausybės ministeri naujų knygų: R. Spalio felje taip ilgai gulėti, nebesi jaus ir
kas savo jautriomis svarstyklė
Jie save vadina Sovietų So
Tiesa, šis valandų apskaičia mis atsverti.
jos, tvarkančios pabėgėlių reika tonai "Trylika nelaimių" (išleis nuo tuo tarpu gal dar nelabai Bet praktikoje iš tokių "šil
cialistinių Respublikų Sąjunga.
įprasto
darbo
taip
labai
pavar
tdaržinių"
menininkų
retai
kada
vimas
gal
ne
kiekvienam
tinka,
lus paskirtas inž. P. Zundė.
Pats žmogus irgi keistas pa Jie nori, kad užsieniuose juos
ta Anglijoj), B. Rukšos poezija gęs, ir netrukus pastebės, kac sulaukiama didesnių dalykų. Re
žinome,
kad
yra
mūsų
intelek
daras,
net ir rusas... Atsime
• Vokietijoje buvo sudaryta 'žemės Rankose" išl. Kanadoje), ir nuo darbo ir nuo poilsio dar tai kuriam menininkui tokios
tualų — ir labai žymių, kuriems nu, kai praėjusio karo pabaigo visi taip vadintų. Karo pra
lietuvių tremtinių kartoteka. Ji G. Krivickienės "Dainos" (su lieka laiko ir kam nors kitam sąlygos ir pasitaiko. Priešingai
bent tuo tarpu pragyvenimo už je man teko važiuoti maždaug džioje, 1939 metais, keletoje
dabar persiunčiama į Ameriką, V. Petravičiaus raižiniais ir gai Juk kiekviena savaitė turi iš daugybė pasaulį žavinčių meno
sidirbimas pareikalauja daugiau su šimtu rusų "tremtinių" nuo straipsnių pavartojęs tikrąjį
paliekant tik tų kortelės, kurie domis, išl. Vokietijoje), B. Bud- viso 168 valandas!
kūrinių yra gimę lydimi skur laiko ar nuovargio, negu vidu Elzaso ligi pietų Prancūzijos pavadinimą, o ne tą iškamšinj,
dar tebegyvena Vokietijoje.
riūno gaidos "Kas bernelio su- Tik paskaičiuoki™, kur g^ mes do ir žiaurios kovos už būvį, už
tiniam darbininkui, bet nuosta pajūrio... tų rusų repatria per Lietuvos užsienių reik. mi
mislyta"
ir
"Oi,
kas
sodai"
(išl
• Vliko politinės komisijos pir
dedam tas valandas. Visų pir duonos kąsnį, už malkų glėbelį bus dalykas — kaip tik tų var cijos tikslais. Kelionė buvo la nisteriją 'buvau gavęs sovietų
JAV),
ir
kt.
mininku, vietoj į Ameriką išvy
ma, kaip taisyklė, jeigu kas palėpės kambariui pasišildyti... dus nuolat matome spaudoje bai varginanti ir užtruko ilgai. pasiuntinybės Kaune protestą.
kusio V. Sidzikausko, išrinktas
dirba fabrike, darbui normaliai Norvegų tauta didžiuojasi ir matome juos rašančius laikraš Pakelėje teko rūpintis tos gru Ji reikalavo nevartoti žodžio
dr. P. Karvelis.
sugaištama 40 valandų. Pertrau visas pasaulis gėrisi rašytojo čiuose, veikiančius kultūrinėse pės maitinimu, kiekviename rusas ar Rusija...
• Vokietijoje laukiama atvyks VOKOIETUOS LIETU koms dvi Su puse. Kelionėms Knut Hamsuno kūriniais. Vie organizacijose, net mokslinio sustojime užmegsti ryšius su Ką reiškia iš tikrųjų tie bol
tant ministerio St. Lozoraičio iš VIU BENDRUOMENĖS į darbą ir atgal vidutiniškai 10 nas iš įspūdingiausių jo kūrinių darbo visai neapleidžiančius. Jie Raud. Kryžiaus ar pabėgėlių ševikiniai Rusijos pavadinimo
SUVAŽIAVIMAS valandų per savaitę Gal kai kam —i "Badas*'. Rodos niekas dar neverksnoja, kad čia ne viską globos komitetais, ginčytis su žodžiai? Jie visi reiškia tik me
Romos, čia jis turės pasitarimų
Vokietijoje esantieji lietuviai išeina kiek daugiau. Pridėk prie taip giliai neparodė badaujančio rado taip, kaip buvo pripratę ar prancūzų valdžios pareigūnais, lą. Juk nėra ten jokių "sovietų"
su Vliko nariais.
to užsukimus į krautuves nu žmogaus pergyvenimų, kaip šis kaip svajojo, bet priima gyve prašyti maisto iš amerikiečių ar "tarybų", o tik kompartijos
• Vokietijoje gyvenantieji Ma pirmieji persiorganizuoja į Pa sipirkti maisto ar kitų reikmenų rašytojas. Ir jis gal to nebūtų nimą tokį, koks jis yra, ir sten karininkų, jo gauti, paskui diktatūra. Nėra ten jokio so
žosios Lietuvos lietuviai pradėjo saulio Lietuvių Bendruomenę ir skaitykim, kad jau sunaudo padaręs, jeigu pats to nebūtų giasi jame atlikti kiek galima drauge su bendrakeleiviu Vincu cializmo, o tik visos valdžios
leisti savo laikraštį senu tradici Tas beveik ir natūralu, nes Vo jom visą 60 valandų. Pridėkim pergyvenęs, pats nebūtų bada daugiau. Iš jų negirdėsi, kac Rasteniu šaltos žiemos vidur ir visų turtų pasigrobimas į
kietijoje gimė ir laikinis Pa
niu vkrdu — KELEIVIS. Reda
saulio Lietuvių Bendruomenės dabar pavalgymui ir apsitvar- vęs — toj pačioj Amerikoj ... gyvenimas gyvuliškas. Nes jis naktyje tas dėžes sunkiai temp kompartijos rankas. Nėra ten
guoja Ansas Lymantas. Redak
statutas, iš Vokietijos eina ir kymui namie po dvi valandas Sutinkame visi, kad gabiems, toks ir nėra. Ir dėl jų netenka ti į vagonus, žiūrėti, kad jos jokių respublikų, o tik vienoda
cijos adresas: (20a) Hannoverraginimai į Pasaulio Lietuvių kasdien (kiekvienam šeimos kultūrinių vertybių sukurti užsi sielotis, kad jie yra pavojuje būtų teisingai paskirstytos, kad ir visur ta pati diktatūra, ti
Stocken, Garbsener Landstr. 7,
nuplyšę rusų vaikai gautų dra ronija, aukščiausiai centrali
Bendruomenę atkreipti rimtesnį nariui dalyvaujant), tai bus jau mojusiems menininkams ar likti dvasios ubagais.
Germany.
74 valandos. Skirkim mie/jui mokslininkams turi stengtis pa
B. K. Naujokas. bužėlių, o ligonys nors kiek zuota Kremliaus vergija. Nėra
dėmesį.
vaistų... Kai buljono ir kon ten jokios sąjungos, o tik visų
• Operos solistė A. Dičiūt§ — Vokietijos Lietuvių Bendruo
servų
pripampę rusai naktimis kr&stų ir tautybių karinis ir
Trečiokiene persikelia gyventi į menės rinktų atstovų susirinki
ramiai
knarkė, aš ne kartą policinis pajungimas. Visi ke
Chicagą ir čia atidaro muzikos mas įvyko liepos 22 d., Schweinturėjau
prie lango budėti, kad turi žodžiai yra melas ir ap
vaidybos studiją.
furte. Atstovais išrinkti: Dr.
mūsų
traukinys
(ėjęs ne pagal gaulė.
• Urugvajaus lietuviai pradėjo Dumbrys, J. Čaplinskas, A. Lytvarkaraštį) sustotų reikiamoje šiandien toji bolševikinė vals
aktyviai organizuoti Urugvajaus mantas, J. Glemža, J. Apyrulis,
stotyje,
kur iš vakaro telefonu tybė tapo seno rusiško impe
Ten
rinks
grožio
karalienę,
kaip
galėtų
jums
tarnauti,
kaip
sako
žengdamos
piknikų
ir
polku
Lietuvių Bendruomenę. Laiki J. Strolia, V. Endriukaitis, Dr.
buvo
susitarta
su kokiu nors rializmo ir net pačio beprotiš
sakoma
labiausiai
romantiškas
ma,
dar
daug,
daug
metų
geriau
čių
pramintais
takais,
lietuviš
nį organizacinį komitetą sudaro: J. Pikūnas, St. Vykintas, V.
komitetu,
jog
sustosime
ir ko kiausio šovinizmo reiškėją. Ne
personališkumo kontestas gra
St. Grigaliūnas ir V. Doleris Skrinskas, kun. A. Trakis ir J. kos radijo programos laikosi nu- sioj sveikatoj.
nors
gausime...
nustebsime, jei vieną dieną jie
istatymo, kad ranka ranką maz Yes, o dabar, kaip sakoma, žuolėms nuo 16 iki 60 metų.
(krikšč.-dem. grupės), P. Vikonis Pavilonis.
Tie
rusai
nei
vienas
nė
žo
pareikš, kad ir spausdinimo
Vokietijoje, beveik vieninte goja.
(Soc.-clem.gr.) A. Gumbaragis
mūsų orkestrą pagros Onutės Well, gražuolės jau šiandien džio nemokėjo prancūziškai ir priemonių išradėjas Gutenberpradėkite specializuoti savo šyp
(liaud.) A. Brazys ir A. Kauši- liam krašte, renkant atstovus, Užtat katalikiškas radijo pus polką.
senas
prieš veidrodžius, kad būtų žymiai daugiau privargę gas buvo irgi rusas ... Nekalbu,
valandis
garsina
komunistiškus
pasireikšdavo
srovinės
lenkty
nis (taut.), A. Grišonas — Lie
Tam ta drylia o lia lia o ca
tiktumėt į kontestą, yes, wed- be mūsų pagalbos. Nėra ko sa kaip jie dabar elgiasi Baltijos
tuvos Atstovybes Pietų Ameri nės. Per visą eilę metų tebuvo piknikus, kad anie nekenktų ši- ca, o ca ca...
lug to galite laimėti kailinį kotą kyti, daugumas jų atrodė visai valstybėse, kurios paverčiamos
1
dveji rimti konkurentai: tau iems platinti tikietus į savo pikkoje sekretorius.
Na,
o
dabar,
eidami
su
pro
tininkai ir katalikiškosios gru iiką. Iš čia kyla ir kai kurių dva gramų, pranešame, kad Miss už 450 vertės. O dabar ar ži mieli žmonės ir reiškė gražų rusų žemėmis, naikinant vietos
• Montrealyje, Kanadoje, įsteig pės. Nei liudininkai, nei social siškių abejingumas ar neprita
note, kad bus įžangos dovanų dėkingumą už rūpinimąsi... gyventojus, sodinant kolonis
ta Mažosios. Lietuvos Bičiulių demokratai beveik neturėjo ga rimas komunistinių piknikų pi- Uršulė Varinis susidėjo su savo laimėjimų prie tikietų, tai yra Bet... tik ligi repatrijactnės tus. Nekalbu apie Lietuvos ad
ministraciją, kuri ne tik subol. Draugija,
kietavimui. Nepaisant enciklikų, kaimynu Jim Geležinis iš North daug dovanų šio programo, ku
limybės pasireikšti.
Ave po numeriu 246 ir pirko ris ateina į jūsų namus su ge
ševikinta,
bet ir surusinta. Ne
skaitoma,
kad
piknikas
yra
ne
• Rašytojas Juozas Krūminas Panašiai atrodė ir paskuti
žemių
gėlėms.
Atsiprašau,
ši
kalbu
apie
Rusijos-dominacijos
tišką
ir
dvasišką
patarnavimą
parašė apysaką "Naktis viršum nieji rinkimai, štai, prancūzų liečiamas dalykas, o linksma pol taip programas prasideda, well, riausiais orkestrais ir progrageismą
visur,
kur jie atėjo per
šermenyse
—
laidotuvėse.
širdies", kurioje lengvu stiliumi zonoje, pirmuosius rinkimus pa kutė verčia neprisiminti kuo gi pirko ne žemių gėlėmes, o gėlių mais, tai yra tamstai nereikia
okupacijas
ar
dar ruošiasi atei
piknike būti, kad laimėtų iš Well, kaip sakoma, ar lis ar
nagrinėjama dviejų žmonių, vy naikinus, balsų gavo: J. Pavi mei ir užmiršti, į ką dabar esi basketą vestuvėms.
ti.
Tas
viskas,
rodos, žinoma.
tų tikietų. Well, tai yra stalą snigs, nors ir ko įvyks — pa
ro ir moters , jausmų konfliktų lionis 173 (L. Tautinio Sąjū pavirtęs.
Atsiprašau,
kaip
sakoma,
vėl
Tačiau mes savo spaudoje vis
dėl televizijos aparato, gali sa simatysime piknike.
niuansai, dvasiniai apsisprendi džio atst.), L. Prapuolenis 153 Komunistiniai radijo pusva
pakeičiu
programą,
pirko
ne
bas
dar
labai dažnai tebevartojame
Yes,
prašome
skardžiai
pa
landžiai
prie
piknikų
ir
polkučių
kyti,
su
patogumais,
taipgi
tai
(katalikiškųjų
grupių
atstovas).
mai il tragiškų įvykių pasek
ketą
vestuvėms,
ale
vainiką
tą
rusiško
bolševizmo propa
siklausyti,
taip
sakant,
šį
ra
dar
garbina
Staliną,
"nenugayra
stalo
lempa
su
šilkiniais,
r
mės. Knygą numato išleisti "Ga Kiti kandidatai g^vo lynaiai ma
šermenims.
gandos
žodį,
jo valstybę vadin
dio
programą.
'
liirią"
armiją
ir
džiaugiasi,
kad
atsiprašau,
su
stikliniais,
oi
ne,
žiau balsų.
V
bija".
apiplėšto Lietuvos ūkininko dar Well, toliau einant su pro vėl keičiu programą, kaip sako Juozai, atkišk ausf, lad ir dami Sovietų Sąjunga, o ne Ru
bingumas, padarius jį ruskio grama, dar vienas svarbus ma, tai yra su abažūrais — tu girdėtum smagią, gražią sija. Amerikiečiai, rodos, daug
pranešimas. Kuomet esate gei lempa. Taipgi degamo aliejaus Agotos polkutę.
mažiau tepažįsta tą "Sąjungą"
vergu, "pakilo" 1293%.
šiandien užsistačiau radiją ir dule, dieną ar naktį, pašaukite 50 galonų ir tuzinas kremų, tai Tam ta drylia o lia lia, o ca ir ką ji reiškia, bet dažniausiai
telefonu Mrs. Ona Riebulis. yra penkių dalykų moterų se ca, o ca ca...
jie visai teisingai savo spaudo
girdžiu:
Pas
ją
galite
gauti
visokių
li
tas. Taipgi bus, kaip sakoma, Well, dabar ačiū visiems, ku je ją vadina — Rusija ir rusais.
— Yes, jūsų kotas myli šil
kerių,
kilbasų
ir
kitokių
pasi
tą orą. Turite rūpintis apie jūsų
skanučio alučio ir karštų šu rie svečiavosi su mumis šian Tik grynai oficialiuose raštuose
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas
dien. Jeigu sveikuosime nedė ar notose Rusija vadintina Są
koto sveikatą per vasarą, kaip smaginimų pavaišinti savo my niukų.
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje
lioj,
tai pasimatysime piknike. junga etc., norint, kad adresa
sakoma; kad plaukai nuo jo ne limiesiems.
Ką tu dabar nori, vaikeliau?
—
50 centų vienam mėnesiui
—
pradėtų šertis. Už du doleriu Užrašyta ant lango: — lie Yes, linksmą, grniįjp'ą Uršuliu- Yes sir, neleiskit svetelį pro tas neišsigintų, jog čia ne į jį
t
is: bus dailiai įvyniotas ir apsau tuviškas; - rusiškas olselis, rau kės polkutę!
šalį, nepamirškit pikniką. Vi buvo kreipiamasi.
TREMTIES atstovai* /
*
\
siems viso labo iki kitam sek Kokius vadus ji ''MSif,' kaip
gotas, kad kandys neprilys- donom raidėm.
Visai Amerika^ 'išskyrus Chicagos miestą —
tų, yes, kaip sakoma, bus svei Na o dabar mūsų biznie Tam ta drylia o lia lia o ca madieniui, pranešėjas Adomas ji besivadintų, — mums,, lie
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio
Bukagalvis."
kas ir nesupelėjęs. Taipgi ga riams taip gi, tai yra Laureč- ca, o ca ca...
tuviams, ji yra ir turi likti Ru
Chicagos miestui ir Kanadai -—
rantuojame bile kokiose aplin kų dukrelei, kuri vakar išva Tam ta drylia o lia lia o ca Nutilus lietuviškam žodžiui sija, tas pats daugelio istorinių
• W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston, 111.
per radiją, mano septynmetis
kybėse jo kailis žibės ir jį var žiavo | pikniką, linksmą Mag- c Aj o ca ca • •»
dabarties metų okupantas,
dutės polkutę!
Yes, gražiai, gražiai grajina! sūnus sako:
todami
prailginsite
savo
gyvenitautų
kalėjimo žandaras, mūsų
IMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETUOJf
nimą, nes suteiks kūnui šilimą, Tam ta drylia o lia lia o ca Na, o dabar dėkojame už gra- — Tėveli,, papasakok apie tautos gyvuliškas naikintojas,
JKU6IUS LIETI
TUVIUS — BE UŽJURIO LIE*
boriaus Skeletono simpatišką ii* Darių ir Girėną. Ar jie šituo tarptautinis banditas. Brolius
šaukite telefonu ir jūsų kotą c a , o c a c a . . .
IŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO!
mes aprūpinsime viskuo ko jam Well, o dabar ar Sinote, kad linksmą patarnavimą liūdnoj aiku skrido per vandenyną? žurnalistus kviečiu teisingai
trūksta per vasarą, yecr, ydant nedėlioj rengiamas piknikas? valandoj* o kunigams už šimpa.
V. Skinka vartoti tos valstybės vardą,
y*
V »%
A S*
V - t t , >V f į' '
J
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Karalius Piknikas ir Karalinė Polkutė

TREMTIS

'jįpj

•

--t

•

**

i

K

iJ

•i i'

v

- - v*. .
r-.- .. • a-.
į
* 4*^
*
?

. .•;
*

£jar

t

\

'

i

t&r?

fi

*ifl
^ V \

Savaitėje yra 168 valandos!
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Antanas Degutis

Don't worry!..
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VINCAS RASTENIS, 6820 Sopoto Ava, dwitai, Ohiov TeL: EN 1-4486, ar HE 1-2447

Anot SANDAROS išaiškini
mo, liaudininkų laikraštis LIE
Kas gyveno apie DūsetasZarasus, rodė kaip elgetų elgetos/ Ne tik apsirengi
TUVIŲ KELIAS ėmė ir "užrau tas gal atsimins tame krašte kadai garsų "lopais ant lopų", bet ir patys išblyškę' sua
"žurnalisto N. N." istorijė- elgetą Ažubalį. Tarp ko kita jis pasižymėjo vargę, tiesiog sukrypę. Vaikų veidai pagel-r
NE TAS RŪPĖJO?. , kė"
les apie Paleckį. Autorius dar
savo nepaprastu apdriskimu. Apie jį drą- tę, paauglių — gyvaplaukiais apžėlę, lyg
kada nors ir kur nors gau
"gOLšEVIK-INĖ SPAUDA, nors ir gana kukliai, net ir Jau apie puspenkto mėnesio tikisi
apsamanoję... Akys giliai įdubusios. Suau-»
praėjo nuo to laiko, kai senato ti vietos toms istorijėlėms už šiai galėjai sakyti, panašiai kaip toj Bara
čia, Amerikoje, dar kartą primena, kad, girdi, prieš rius McCarthy iš Wisconsin iš baigti ir žada tada pasirašyti s&< nausko dainoj apie Lietuvos kalnus: lopai gusieji — lyg nudėvėta oda apvilkti griauk
dešimtį metų Lietuvoje "liaudies išrinktas seimas" nu kėlė pirmuosius kaltinimus prieš vo tikrą pavardę.
ant lopų, o ant tų lopų maži ir didi lopinė čiai. Kiek geriau atrodė seniai: apžėlę barz*
tarė prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos.
Aš manau, kad to visai ne liai^. Kai našlė Vitkuvienė atidavė jam domis, iš po kurių nedaug tebuvo matyti:,
Valstybės Departamentą, kad
Kas nori žinoti, tas puikiai žino, koks tif %ttvd" jis knibždėte knibžda komunis reikia, kadangi ir taip visiems mirusio Vyro gerą, kailiais pamuštą milinį tik kyšojo patysusios nosys ir blykčiojo
"šeimas" ir kaip jis tą "nutarė", čia pat, Amerikoj yra tais ir jų agentais, kurie suka aišku, kas drauge Su Paleckiu paltą, tai po kelių dienų ko neapalpo, pa daug pergyvenusios akys.
į ;
šios šalies politiką Maskvos nau Pfozdniakcvvo konjaką gėrė ,..
bent trys iš tų "liaudies" išrinktųjų ir jie kiekvienu me
Vokiečiai Lietuvos ūkininkams įsake
mačiusi, ką tas elgeta iš to palto padarė:
dai. Per tą laiką tas klausimas
V. K., Chicago, Ilf. visas paltas buvo apsiuvinėtas įvairaus tuos pabėgėlius priimti pas save, juos glo-*
tu gali dar kartą paliudyti, kaip ten buvo. Bet tie liudiji beveik be pertraukos mirguliavo
mai nei nereikalingi. Kiekvienas sveiko proto žmogus visos spaudos stambiosiose ant
didumo ir visokių atspalvių lopiniais! Pa boti, maitinti, duoti jiems darfib. Su darbui
ir be to gali suprasti, koks akiplėšiškas melas yra skel raštėse.
kas ir nedavęs medžiagos jo klaustas, kodėl jis taip padarė, Ažubalis tuo metu, kol dar nebuvo praėjusi žiema, vi
biamas, kai kalbama, kad Lietuva ar kiti Pabaltijo Dabar Senato pakomise, kuri kioms išvadoms padaryti.
sai nebuvo ką pradėti, bet duoti arklius if
labai ramiai paaiškino:
tą
klausimą
tyrinėjo,
paskelbė
kraštai "prašėsi" priimami į tą didįjį tautų kalėjimu
Kitas respublikonas komisijos
— Kas gi man duos almužnos, jeigu vežimus pabėgėliams išvežioti reikėjo.
narys, sen. Bourke B. Hicken- itiatys apsirėdžiusį, kaip kunigą!..
Pakartosime čia keletą sakinių iš knygos "Lietuva savo išvadas. Ir važiuoja, štai, tokia vilkstinė su tafg
Deja, iš tų išvadų nematyti, looper, visiškai nepasirašė jo
tironų pančiuose", kur kaip tik apie tai kalbamaiŠituos Ažubalio lopinius visada prisi liūdnai atrodančiais žmonėmis, šalia kiek
kad klausimas būtų vienaip ar
kio pareiškimo. Jis sako, kad
"Jeigu kas nors pradeda tvirtinti kitam aiškią ne kitaip išaiškintas. Priešingai, pa
menu, kai pagalvoju apie tuos žmones, vieno vežimo slenka 2-3 toki žmonės — še
komisijos tardymas buvo visiš
gfctfionę ir tikina, kad ištikrųjų taip buvo, tai tas kitas ti esme, galima sakyti, pasiliko kai netinkamas ir pasiliko sau kurie iš Rusijos gilumos buvo užplūdę šėliai, o vežime tūno keletas vaikų ar sun
paprastai įsižeidžia: "Ar laikai mane tokiu kvailu, kad toj pačioj vietoj, kur buvo ko teisę savo išvadas vėliau paduo Lietuvą. Skirtumas tik tas, kad Ažubalis kiai bepaeinančių senių ir dar tų žmonių
tuo patikėčiau?" Tai ką gi turi pasakyti visas pasaulis vo 8 dieną, kada McCarthy pir ti.
prisisiuvo lopinių ant sveiko palto, o pas "turtas": pora dėžių su skarmalais, vyžo
mą kartą prabilo, padarydamas
į bolševikų triūbijimą apie Lietuvos ir kitų Baltijos sensacingą pareiškimą.
Senate svarsant tuos prane tuos žmones beveik nieko daugiau ant kū mis, gerai dar jeigu yra pora batų medi
šimus
nusistatymai susiskirstė no nei nebuvo* kaip tik įvaiiįausi lapinių niais padais. Pagalvė ar antklodė —- rete
tautų savanorišką prisijungimą prie SSSR? Kad Komisijos pranešimas ir iš
ne
pagal
klausimo esmę, bet pa rinkiniai...
nybė.
tas tvirtinimas yra visiška nesąmonė, turi būtf aišku vados nėra vieningos. Komisijoj
gal...
partijas.
Visi
demokra
#
*
Vilkstinės gale prie paskutinio vežimo
yra
penki
senatoriai:
trys
de
kiekvienam, kuris tik nėra toks lengvatikis, kad jo
tai
balsavo
už
komisijos
daugu
Tai buvo 1944 metų pradžioje, kai vo velkasi karvutė, o poroj vežimų dar yra
lengvatikystė būtų tikrai sunku atskirti nuo kvailumo. mokratai ir du respublikonai. mos išvadas, ir visi respubliko
Komisijos
pramešimą
pasirašė
kiečių frontas Rytuose jau ne juokais su po ožką. Tai jau tikrai didelis turtas. Tuo
O jeigu aišku, kad tai yra nesąmonė, tai tikrai visas
tik trys demokratai senatoriai, nai balsavo prieš. Tokia vieny
pasaulis turėtų įsižeisti, kad drįstama sakyti jam į akis su komisijos pirmininku M. E. bė partijose labai retai tepasi braškėjo. Besitraukdami vokiečiai iš dalies se vežimuose sėdinčių ir vaikų veidai kiek
tokias nesąmones. Pateisinimas tiktai vienas, kad pa Tydings priešaky, šiame komisi taiko. Tas tik rodo, kad visoj varė gyventojus tolyn nuo fronto, iŠ dalies skaistesni. Pasirodo, ta karvutė ir ožkos
saulis permažai dar žino, kas iš tikrųjų 1940 metų jos daugumos pranešime yra pa šitoj istorijoj svarbesnę vietą jie ir patys bėgo — ne tiek nuo fronto turi ypatingus vokiečių išduotus dokumen
sakyta, kad "Senatorius McCar užėmė nebe Valstybės Departa pavojų, kiek nuo grįžtančios raudonosios tus, kurie rodo, kad jų turėtojai yra teisė
liepos mėnesį• atsitiko rytiniame Baltijos pakraštyje."
mento valdininkų ištikimybes,
"Niekur pasaulyje, jei paimsi net ir nedidelį kaimą thy nesugebėjo įrodyti, kad nors o partijų prestižo klausimas. armijos ir yįm nua pastari ją atsekančių ti jų savininkai ir kad jiems pripažinta
vienas komunistas yra Valsty
teisė gabenti su savim tuos gyvulius už
m keliomis dešimtimis gyventojų, nerasi tokįo atsiti bės Departamento tarnyboje." Pats to klausimo iškėlimas enkavedistų.
nuopelnus,
tai yra, už uolų darbą vokiečių
kimo, kad taip jau visi būtų vienos nuomonės, kad "Nėra jokių legalių įrodymų pa^ nuo pat pradžių turėjo daugiau
Nuo tų bėgti jie turėjo ypatingai daug
neatsirastų nei vieno, kuris būtų kitokios nuomones... remti jo kaltinimams." "Taį bu rinkiminės propagandos kvapo, pamato. Mat, kai prieš trejus metus anks ligoninėse, virtuvėse ar kitose panašiose
*.•.<
*
Vienos "nuomonės" galima pasiekti tik taip, kad rei vo pusiau netiesos ir netiesos negu komunistų Valstybės De čiau vokiečiai smarkiai žygiavo į Rytus, darbovietėse.
Mums nauja buve> ir tai, kad iftfrttertį'
kia apstatyti visus į juos atkreiptais kulkosvaidžiais kampanija, visų nelemčiausia partamente ieškojimo. Opozici daugumas jų pasitiko vokiečius, kaip se
jai, bent jos daliai atrodė, kad
šios
respublikos
istorijoje".
ir paskelbti, kad, jeigu kas išdrįs išsitarti kitaip, tai
nai lauktus išvaduotojus iš NKVD jungo. apsivilkimas beveik nieku nesiskyrė nuo yyKadangi, pranešimo autorių dabartiniu metu tą klausimą net
kulkosvaidžiai pradės veikti....* Tada, žinoma, visi gali nuomone, ta kampanija buvusi ir paviršutiniškai iškėlus, susi Daugumas šokosi vokiečiams kuo tik įifla- rų. Visi vilkėjo savotiškus vatinukus, pa
būti tokios "nuomonės", kokia įsakyta. Ir tai dar gali labai kenksminga valstybės pre- darys neblogos propagandinės nydami pasitarnauti, kad tik jie kuo toliau našius, kaip paveiksluose matome Šiaurės
atsirasti drąsuolių, kurie net ir mirties akivaizdoje ne stižui ir krašto moralei, tai jie medžiagos prieš valdžioje esan- nuvytų 20 SU viršum metų juos kankinu- kiniečių dėvimus, tik tie vatinukai buvo
atsižadės savo įsitikinimų, jeigu tik gaus progos juos siūlo Senatui pagalvoti net apie čią partiją. Todėl damokratų sius bolševikus, ir kad įsigytų kiek galima jau nepaprastai nuplyšę. Visi dėvėjo auk
pasakyti. Todėl, norint visiškai išvengti priešingų bal sankcijas prieš senatorių Mc partijos senatoriai, matyt, pasi-j(jaugiau malonės pas naujuosius viešpa- štas pilko milo kepures. Apsiavę daugumas
buvo vyžomis, kai kurie batais, bet tų ba
sų, reikia visai neduoti progos kalbėti, reikia tiesiog pa Carthy už senatoriaus neliečia ryžo neduoti opozijai iš to lai C1US.
mybės panaudojimą tai akcijai. mėti nei vieno taško. Dėl to,
kelti aplinkui didelį triukšmą, o po to paskelbt, kad
Žinoma, jie labai greit apsivylė, nes tų padai buvo mediniai, o aulai brezenti
Komisijos narys respubliko nors tardymų metu ir buvo pri
visi buvo vienos nuomonės. Kitaip niekur pasaulyje, net nas sen. Henry Cabot Lodge iš eita prie vietų, iš kurių sklido! pamatė, kad ir naujieji viešpačiai geri tik niai. Tai dar... iš prieškarinių laikui su
(Bus daugiau)
kelių dešimčių gyventojų kaimelyje neišgirsi vienodos Massachusetts, parašė atskirą gana negeras kvapas, demokratų sau, o ne užimto krašto gyventojams. Bet taupytai*!
nuomonės tokiu klausimu, kaip prisijungimas prie kitos nuomonę, kurioje jis, tiesa, irgi dauguma komisijoje, pasinaudo ką gi jie, vargšai, galėjo padaryti! Nu
valstybės. Dabar gi trys iki tol nepriklausomos tau pabrėžė, kad McCarthy neįrodė dami menku puolimo pasirengi sprendė, kad šiame pasaulyje nieko labai
/'
tos staiga, vieną dieną, kaip pagal tvarkaraštį nusta savo kaltinimų, bet drauge ir mu ir visa eile klaidų (blašky gera tikėtis nebėra ko, tai reikia taikytis
musi nuo vienokių kaltinimų
tytu laiku, nei nemirktelėdamos, "vienbalsiai" pasisako pačios komisijos darbą gana aš prie
kitokių), pasistengė taip iš prie to, kas yra. Todėl, kur tik vokiečiai
triai kritikuoja, sakydamas, kad
norinčios prisijungti prie SSSR. Jokios opozicijos^ jo joje stigo nešališkumo, kad vi naudoti formalumus, kad tos ne- reikalavo, ten jie ėjo, dirbo, talkininkavo,
kio priešingo balsai Kas gi tą gali patikėti!"
tuo gaudami progos įsigyti duonos kąsnį.
sas tardymas buvo paviršutiniš( Perkelta i 6-tą pusli)
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Lietuvių
emigrantų dainos

*

*

plekas to dabar ir netiki. Praėjus penkeriems metams
nuo to laiko, kada čia pakartotieji žodžiai buvo para
šyti, daug kas pasaulyje jau kitaip atrodo. Net ir di
Kotryna Grigaityte
džiausiems lengvatikiams atsivėrė akys ir visi jau ži
no, kas tai yra "savanoriškas prisijungimas" prie SSSR.
GEGUŽĖS VĖJAS
Šiandien apie tai dar gali kalbėti arba visiški analfa
betai (kad ir moką skaityti, bet analfabetai — yra juk
Rausvu dangum mieguisti debesys
ir tokių!), arba šarlatanai (tokių irgi dar šiek tiek
į vakarus sruveno,
yra, nors jie jau vis ploniau ir ploniau bedūduoja:
žiogeliai muikus suslėpė
vienas toks dienraštis pradeda eiti tik kas antra diena
po smilgom garbanotom.
ir jau tik keturių puslapių).
Nutilo
paukščių klegesys
Tad ne tam, kad dar kam nors reikėtų įrodinėti,
žalioj viršūnėj klevo,
kaip ir kas iš tikrųjų buvo prieš 10 metų liepos 21 dieną,
ir užsklendė bitutės langines.
prisimename tą tragišką Lietuvos įvykį. Paminim jį
Tik žydinčiom obels šakom
dėl visai kitos priežasties, šiandien mūsų daugelio šei
gegužės vėjas grojo,
mose yra jaunimo, kuriam visi tie įvykiai tėra žinomi
o smilgos pasilenkusios
iš suaugusiųjų atsitiktinai nugirstų kalbų. Juk 10 me
mažais rasos lašeliais
tų berniukai ir mergaitės dar tik gimė tą vasarą, kai
rašė jam gaidas
Lietuvos laisvė buvo laidojama. Šių dienų 20-tmečiai
Ir buvo mums vistiek,
jaunuoliai tada buvo tik 10 metų ir dabar tik per miglą
kur neša žingsniai tingūs;
teatsimena anuos įvykius; O reikia, kad mūsų jaunimas
ir buvo mus vistiek,
apie tai žinotų lygiai taip smulkiai, kaip ir tyresnieji
kur posmai tie nuves...
žino. Kaip tą padaryti?
Tada... akimirkoj vienoj
Visų pirma, tėvų ir kitų vyresniųjų pareiga yra
paskendo daug dienų prasmingų,
plačiai papasakoti jaunimui apie anų, dienų įvykius
ir
laimė pilnačių pražyc|j
iš savo asmeninių pergyvenimų. Bet to maža, nės asmemelsvam dangaus skliaute.
niai pergyvenimai yra per siaura iškarpa iš tos trage
dijos. Tokia iškarpa negali sudaryti viso vaizdo, kurį
kiekvienas lietuvis turi gerai žinoti, kurį reikės perda
Dabar pavasaris sugrįždame
vinėti iš kartų į kartas. Čia gali padėti tik atitinkamos
sausas jievų kasas apkaišo,
*
knygos, kuriose plačiai tie įvykiai aprašyti.
x
ir žiedlapiais nusagsto obelis Visas.
Įfc Nedaug yra ir tokių knygų, nes nuo tos tragedijos
Bet niekad nematau
prasidėjo ir knygoms išleisti sunkūs laikai. Tačiau jų
tamsiam dangaįš skliaute
yra. Jei "Lietuvių Archyvas" šiuo metu Amerikoje yra
to sidabrinio laimės žiedo,
beveik neįmanomas gauti, tai čia daug gali pagelbėti
nors vėjas tebegroja
kaip tik toji knyga, iš kurios čia keli sakiniai pakartoti:
dar tas pačias gaidas.
"Lietuva tironų pančiuose"* Dešimtmečio proga tiekime *
IŠ šįmet išleisto rinkinio PASLAPTIS
ją priaugančiam jaunimui, kad žinotų visą teisybę!

i
Jį

Dirbo vokiečių virtuvėse, ligoninėse, prie
Surinko Dr. J. Baly*
kitų įstaigų
kur tik vokiečiams jų darbo
!
reikėjo ir kur tik buvo progos.
8. Lietuvoj, Lfetuvtrf...
1. Aš užgimiau ant šio svieto*
Nepraturtėjo jie iš to darbo, bet vis
Akim praregėjau.
Šiaip taip stūmė dieną po dienos, ^apgaudi
Savo mielą motinėlę1
nėdami save viltimis, kad kai kąr$& .pasi-i
Pažintie pradėjau.
baigs, bus vis bent kiek geriau.
Bet štai — tos viltys sugriuvo iš visai
Ji mane meiliai kaltino,
netikėtos pusės: grįžta bolševikai...
Ir ant rankelių šokino,
Lietuvoj, Lietuvoj.
Kam ne kam, o jau 20 metų su čekis
2. Ir. išėjo rugių grėbti©
tais turėjusiems reikalų rusams buvo vi
Mano motinėlė.
siškai aišku, kad NKVD jų nepaglostys
Ir paguldė mane mažą
Už nuolankų tarnavimą vokiečiams. Jie
Rugių tarplysėlėj.
žinojo, kad pirmutinis klausimas bus: kiek
Saulutė mane šildino,
nukovei vokiečių kareivių ir policininkų
Drabni paukšteliai
per trejus okupacijos metus? Kiek nuverlinksmino
tei nuo bėgių traukinių su kareiviais arba
Lietuvoj, Lietuvoj.
ginklais? Kiek tiltų susprogdinai? Kokių
m
s. ilu saulutė nusileido,
sabotažo veiksmų atlikai?
w
Arti vakarėlis.
Ir žinojo, jog į tokius klausimus* ne
Ir paėmė mane mazą
pasiteisinsi, kad neturėjai, progos, netu
Mano motinėlė.
rėjai galimybės, kad dirbai, kas buvo liep
ta, kad dirbai tik dėl duonos kąsnio. Ne,
Nešdama mane liūliavo
tokių pasiteisinimų NKVD nesupranta, ir
Ir ant rankelių sūpavo,
Lietuvoj, Lietuvoj.
taip pasiteisinus, kelionė į tolimąsias vergų
4. Kai paaugau, pasūgėjau
darbo stovyklas yra užtikrinta...
Dvylikos metelių,
Kas gi tiems žmonėms beliko^ Tik
Ir
išleido mane mažą
trauktis su tais pačiais neaipkenčiamais
Ganyti žąselių.
j
ir nepakenčiamais vokiečiais ir dar džiaug
tis, kad jie tai leidžia, o kartais net ir
Žąselės mane pažino,
liepia...
Savo valdovu vadino, l
«
ir •
Lietuvoj, Lietuvoj.
* _
Skurdas tų pabėgėlių buvo neapsako
$ Kai paaugau, pasūgėjau
J'". ,
mas. Per trejus vokiečių okupacijos metus
Aš į pusbernėlį,
taip nuskursti žmonės negalėjo. Juk ir
Ir išėjau lauko arti
Lietuvoj buvo tie patys vokiečiai ir buvo il
Su palšais jauteliais.
V
giau, negu Rusijoj, nes anksčiau atėjo. O
Lauką ariau švilpaudamas
tačiau Lietuvos žmonės nuo anų <Jar skyrė
Namo ėjau dainuodamas, * j
?
si iš tolo, kaip dangus nuo žemės. Anie at
Lietuvoj, Lietuvoj.
i
•T%S
S*;-

j-V 1$,

-

.At.
.fete*, t j

im

i i'iPfi
•

• - v-

• , • ''ii&S'. -v1'.

w

f
t*n>*

*v^;
» -t
» iv 1
SS
*

T
Vį*
*/•'

D I R V A

'i960 m. liepos sau 27 3.

ATSILIEPKITE

Kas dedasi Lietuvoje?

NAUJAUSI NAUJAKURIAI

^pie liepos 22 «L, laivu W38/S sandras — Omaha, Nebr.
General Hersey" į Bostoną at Dapkevičius Kazys — Phila, Pivyko šie lietuviai tremtiniai: Eidukevičius Vytautas, Antani
kiekvienu taip ir neturi ramybės irneži&$a dedame dar vieną vienoje gatvėj^
lietuviai, chemikai bei gamtos mokslininkai!
na, Algis, Ina, Virginijus, Vy
ištrauką iš TREMTYJE metu.
no, kuriuo laiku jie' bus budSt4
<
Buntinas Martynas, Trūdė, Al
lenkai,
rusai
ir
vokiečiai,
bet
Žemiau
yra
dedamas
iš
anglų
spausdinamų autentiškų Taigi Kfaipėd&fc gyveną Me nami iš miego.
dona, Ramūnas, Gervydas — tautas — Brooklyn, N. Y.
ir
mūsų
kaimynai
latviai
bei
kalbas
išverstas
laiškas,
gautas
Galinaitis Juozas — Omaha, Ne.
pasakojimų apie padėtį tu viai šiandien jaučia daug di
Būna atsitikimų, ir gana au maždaug prieš dvejus metus. estai. Bet tai jau yra praeityje. New York City, N. Y.
Grudinskas Bronislava, Pijui,
Lietuvoje*
desnius suvaržymus, negu kitų dažnų, kad po asmens dokumen Patiekiu jį pradžioj, kad būtų Tvirtai tikiu, kad lietuviai Ciuoderis Stefanija, Neringa — Pijus, Vida — Ridgefield, NX
15 viso Klaipedbje veikia vi Lietuvos vietovių gyventojai. tų patikrinimo milicijai vos spė aiškesnis šio mano atsišaukimo netolimoje* ateityje šiuo atžvil Chicago, 111.
Jaiceris Juozas — Athol, Mass#
sai kiti nuostatai, negu Didžio Jie, gyvftidami prie Jūros ir jus išeiti ir žmonėms užmigus, tikslas, šis laiškas yra gautas giu pasitaisys ir tokių baisių Galvydis Jurgis — Chicago, 111. Juozupaitis Jurgis, Jona
joje Lietuvoje. Kaip jau buvo prie uosto, negali prie jų pri žiūrėk vėl kaž kas beldžiasi. nuo žymaus amerikiečio chemi- klaidų daugiau nebedarys.
Hagentornas Aleksandras. Liud Maspeth, N. Y.
minėta — šiuo metu Lietuvoje
mila
— Brooklyn, N. Y
Kadangi naktinis patikrinimas o, redaguojančio profesinį Ame O dabar kreipiuosi į visus,
Kisielius Margareta, Vincas —
artėti.
judėjimo laisvė yra. Tuo tarpu Be to, Klaipėdos miesto gy- atliktas, tai kurie gyventojai rikos chemikų -žurnalą "Journal kurie galėtų pateikti nors ir ma Jovaiša Vaclovas, ElzbiesUi — Omaha, Nebr.
f
Klaipėdoje ir dabar tegali tik ventojus varžo ir kiti Iaaų pa. nesiskubina naujus naktinius of Chemical Education", kuris žiausi faktą apie gamtos moks Detroit, Mich.
Konrads, Gertrūda, Zlgfrid*!
tas apsigyventi bei jon nuvykti,
svečius įleisti. Tuo atveju iš yra pasaulinio siafito tos srities lus Lietuvoje, prašydamas ko Geležūnas Julijona, • Česlovas, — Omaha, Nebr.
tvarkymai.
kas gauna specialų leidimą.
laužiamos durys ir' jose daž* žurnalas.
greičiausiai atsiliepti. Dar ge» Vladas — Omaha, Nebr.
Kiaunė Fetrag — Rochester,
Kadangi didžiuma klaipėdiš- Ne tik iš kitų Lietuvos vie niausiai pasirodo rusų jūrinin štai tas laiskas:
riau būtų, jei kas turėtų pasi Grybaitė Stefanija ,^-r Youngs- N. Y.
".-'i
kių karo metais pasitraukė, tad tovių gyventojai be leidimo ne kai. Jie apiplėšia gyventojus ir Gerbiamas Tamsta,
j
ryžimo sutverti neoficialią drau town, Ohio.
Klausnigait# Lida
Worces
lie tik miestas, bet ir apylinkės gali* į Klaipėdą nuvažiuoti, bet išeina.
giją platinti informacijctms apie Guzevskis Olga — ^(jffteŠgo, 111.
ter,
Mass.
Su
apgailestavimu
grąžinu
buvo palikusios veik be gyven tas pats taikoma ir klaipėdiš Pasitaiko* kad panašūs api straipsnelį, kurį teikėtės mums Lietuvos laimėjimus moksle. Kaunas Juozas — Phila, Pa. Kuzma Vladas, Venč —,
tojų. Šiuo metu mieste vyrauja kiams. Be specialaus leidimo jie plėšimai įvykdomi ir prieš na atsiųsti — "Istoriškas žvilgsnis Prašau pareikšti nuomonę!
Gfrebliauskienė Veronika — Ga Brooklyn, N. Y.
rusai. Tačiau yra atkeldintų ir negali iš Klaipėdos išvažiuoti, ktinį milicijos atsilankymą, šiuo į Lietuvos chemiją''. Straipsnis Išgarsinti Lietuvą moksliniuo llon, Ohio.
Kuzinevičius Petras — Pitts
lietuvių. Daugiausia galima su žodžiu, kiekvienas Klaipėdos atveju gyventojams bent pa yra labai tinkamas mūsų "Jour se žurnaluose nėra lengvas daly Macaitis Jurgis, Teki# — Chi burgh, N. Y.
tikti buvusių šiauliškių. Jie, pa gyventojas jaučiasi patekęs tar lieka durys neišlaužtos. Prieš nal of Chemical Education", ir kas, bet visi bendradarbiauda cago, 111.
*
lyginti su kitų Lietuvos vieto si į maišą, iš kurio negalima iš milicijos atsilankymą kam nors mes labai norėtumėm išspaus mi galime gana daug pasiekti. Michaelis Otto, Ona, Biruta, Le Lengvenis Julija, Annemarie*
Robertas — New York, N. T.
vių gyventojais, Klaipėdoje su lįsti.
pasibeldus į civilių Klaipėdos dinti šį klausimą liečiantį raši Už raštus profesiniuose žur onora —Watertown, Conn.
daro didžiumą.
Naktimis tikrinami gyven gyventojų duris, šie tuojau pa nį. Bet mums atrodo, kad šis ra naluose Amerikoje nemoka atly Mockaitytė Ingrida — Chica Leonavičius Antanas, Aniceta**
Justinas, — Thorp,, Wise*
tojų dokumentai.
siteirauja, kokio svečio esama, šinys yra per trumpas "žvilgs- ginimo. Visi, kurie prie to darbo go, 111.
Karo eigoje sugriautieji KlaiMalzinskas
Elvyra, Irena —
fpldos pastatai nė nebandomi at Klaipėdiškis gyventojas ne tik atsakymas visada tas pats: — nis".Jeigu galėtumėt iš kur su prisidėtų, galėtų būti atlyginti Maculskis Aleksandriją «— Ma
Ridgefield,
N. J.
statyti. Visas, atrodo, dėmesys negali laisvai judėti, kur jis Milicija!
rinkti daugiau informacijų ir tik tuo jausmu, kad dirba ir ko dison, Wise.
kreipiamas į karinius įrengi norėtų, bet jis- nuolat yra tikri O kai atidaromos durys — parašyti (vienas ar su kitais) voja naujame fronte už Lietu Rakauskas Henrikas — Chicago. Mickevičius Antanas, Ona, Eu
Revinskienė Jadvyga — Brook genijus — Brooklyn, N. Y.
mus. Kokie jie yra, kas daroma namas ir tikrinamas. Ir naktieą pro jas įsiveržia būrys jūrinin daug didesnę apžvalgą apie Lie vos garbę!
lyn, N. Y.
Pangonis Stasys — Omaha,
metu
klaipėdiškiai
neturi
ra
pajūryje — to klaipėdiškiai gy
kų. Tada kiekvienam pasidaro tuvos chemiją, ypatingai apie Tad, kas tais dalykais domisi,
Rozenbergas
Aleksas,
Elena
—
Rakauskas Martynas, Maimto,
mybės.
Vietos
milicija
kiekvie
ventojai nežino. Lietuvos pajūaišku, kuo tasai atsilankymas aukštesnius mokslus, mes mielai kas norėtų gal pats asmeniškai
Brooklyn,
N.
Y.
Tiju — Worcester, Mass.
rys prie Klaipėdos yra drau ną naktį eina per Klaipėdos ci baigsis — apiplėšimu. Tačiau ją pasvarstytumėm. Taip pat, kokį savo raštą pasiųsti angliš
Šateika
Bronius
—
Chicago,
111.
lupkienė
Emilija — Chicago, IB.
džiamoji zona. O šion zonon ne vilių gyventojų butus, ir tikri bent buto durys paliks sveikos. jei galėtumėt mūsų prašymą iš kai parašytą (ar norėtų išver
Stukas
Albinas
—
Brooklyn.
Satulis
Petras,
Marija — Chi
gali kojos įkelti nė vienas ci na asmens dokumentus.
Kai po tokio vizito vėliau atsi pildyti, tai mes norėtumėm gau sti į anglų kalbą) tam žurna
Tamošaitis
Jonas
—
Chicago.
cago, 111.
vilis gyventojas.
Matyt tai daroma dėl to, kad lanko milicija dokumentų pa ti ir bent kiek paveikslų: Lietu lui, lai praneša savo adresą ir
Tamošiūnas
Vladas,
Malvina
—
Sindauda
Pranas — Chicago, 111.
vos
chemikųį
laborajtorijų
ar
jam bus paaiškinta, kaip ir pas
Prie uosto taip pat
būtų užkirstas kdias kam nors tikrinti, gyventojai skundžiasi
Chicago,
111.
Gaspariūnas
Julius — Chicagm.
šiaip
vaizdų,
liečiančių
chemiją
ką kreiptis ir ką amerikiečiams
i
prieiti.
be leidimo į miestą patekti. esą apiplėšti.
Velminskas
Bronius
—
Roches
Urbonas
Janina,
Romualdas, Riobei apskritai mokslą Lietuvoje. rašyti.
Tas pats yra su Klaipėdos Naktimis tikrinami ne tik klai — Kas tokie apiplėšė?
ter,
N.
Y:
mualda
—
Chicago,
111.
uostu. Civiliai gyventojai nega pėdiškių civilių gyventojų as — Kažkokie vyrai, panašiai Tikimės, kad ateityje išgirsi Pats esu gimęs ir augęs Ame
Velšys
Juozą#,
Emilija
—
Valiukėnienė
Laima
—
Detroit.
me nuo Tamstos apie tai dau rikoje ir dirbu beveik visą lai
li prie jo prieiti. Tai griežtai mens dokumentai, bet taip pat apsirengę į jūrininkus.
Bridgewater,
Mass.
Vitkauskas
Aleksandras
— Chi
svą laiką tam dalykui pašvęsdauždrausta. Tik jūrininkai ir ka tikrintojai pasižvalgo, ar kar — Tai kokie nors banditai, giau. Nuoširdžiai Jūsų W.R."
Vizgirda
Albinas
—
Detroit,
cago,
111.
riškiai iš uosto ir į uostą gali tais nėra kas nors slepiama.
jūrininkai to nepadarys. Mes Prabėgo jau dveji metai, kaip mas tik dėl meilės tėvų kraš žiedas Alfonsas — Detroit.
Vidra Jonas — Huron, Ohio.
Uusvai vaikščioti, bet ne civi Naktinio asmens dokumentų reikalą išaiškinsim ir banditai stengiuosi surinkti platesnių ži tui ir atmindamas kitų tautybių
^ . -i... i
m
lini gyventojai.
tikrinimo laikas nėra žinomas. bus nubausti, — ramina išei nių, bet tebeturiu tiek pat in profesionalų priekaištus, kad... Liepos 27 d." laivių general
jt
formacijų, kiek ir prieš dvejus "Na, lietuviai tai baisiai atsili
f
Rusų
jūrininkų » Klaipėdos Vieną kartą ateinama anksčiau, dami milicininkai ir tuo visa
v<
Haan" į New Yorfcįf atvyksta
metus.
Rašinys,
kaip
tada,
taip
kę''
...
DIRVA
vienintelis
lietu
kitą
kartą
vėliau.
Gyventojai
apiplėšimo
istorija
baigiasi.
miestas pilnas. Jų sutiksi kiekir dabar, vis dar tebėra tik apie Lauksiu su viltimi nors vieno šie lietuviai tremtiniai:
400 žodžių...
atsiliepimo.
Andrijauskas Jonas, Elžbieta, vių laikraštis Ohio valstybėje.
Nors pašvenčiai! daug lais
Vytautas Adomaitis
Vytautas — Phila, Pa.
valaikio vartydamas knygas bib
71 Harrison Street,
jBukšnys Petras — Ida, Mich. Kaina metamš tik $3.00.
liotekose Bostone, Chicagoje,
Worcester 4, Mass.
Baliulis Kazys, Aldona, Alek
New Yorke, Worcestery ir ki
Gfobffų pagerbimas Rochestery Pirmieji tremtinių globifftt l»tr Į 8% padikefc gegužinę Iwrao- tur, bet suradau tik šiuos tris
PLB Rochesterio skyriaus "naujus faktus": rusai įsteigė
Rochesterio '(N. Y.) lietuviai vo vietos lietuvių parapijos kletremtiniai birželio pabaigoj su bonas kun. Jonas Bakšys ir vi valdyba: pirm. dail. L. Vilimas, Vilniaus universitetą ir apšvie
rengė gegužinę, kurioje buvo pa karas kun. Pranas Valiukas, vicepirm. P. Norkeliūnas, dr. tė Lietuvos žmones; bolševikai
gerbti jų globėjai — atkvietė- kurie daug rūpinosi ne tik su Lelevičius, P. Pikūnas ir K. pradėjo leisti Lietuvos medicinos
Ar galit apibūdinti jūsų elektros
jai. Toks planas buvo kilęs jau darydami tremtiniams dokumen-j®^8^4118^8?* ^emf talkininka- žurnalą; lietuviai buvo baisiai
pernai rudenį, tačiau tik šią tus, bet ir parūpindami jiems vo tremtinių komisija: dr. J. atsilikę moksluose — daug dau
patarnavimo kokybę?
Stankaitis, agr. O. Pupininkienė, giau negu latviai, estai ir net
vasarą įvykdytas.
darbą.
vet. gyd. A. Stankaitis, Pr. Sa- kai kurios tautelės Azijoje ...
Gegužinė įvyko gerb. Roberto
Taip * • • Štai The Illuminating
tirelio, vietos biznieriaus, va- Iškilmės buvo baigtos Tėvy ladžius. Padėka priklauso gerb. Bet ar tai teisybė?
nės
pagerbimu
—
giedant
Lie.R. šereliui, kuris leido pasinau- žinau, kad- taip nebuvo. Tik
Sarvietėje prie Ontario ežero,
Company 10 gero patarnavimo : į
tuvos
Himną.
Po
to,
pagal
mū-|doti
savo gražia vasarviete, ne tiek lietuviai buvo kalti ir atsi
keliolika mylių ui miesto. Čia
požymių
suvažiavo tremtinių globėjai — su papročius, prasidėja links- į imdamas užmokesčio. Pelno gau- likę, kad labai labai nemokėjo
'ta $211.
P.
savo nuveiktų darbų pagarsinti
senieji amerikiečiai lietuviai su moji dalis, suskambo daina.
pasaulyje, kaip tai daro ne tik
šeimomis ir gausus būrys naujai
atvykusiųjų, iš viso. per 400
lietuvių.
' Pasaulio Liet. Bendruomenes
Hpchesterio skyriaus pirminin
ypač atsižvelgdamas Jų sociali
ALTS 4-to SKYRIAUS
kas dail. L. Vilimas atidarė šią
nės padėties (jų tarpe yra buvu
GEGUŽINE
PAS
M.
DUMŠĄ
IŠVAŽIAVIMAS
PAVYKO
nepaprastą gegužinę, priminda
sių mokytojų, karininkų ir kt.),
mas lietuvių tautos vargą ir Fabriko savininkas M. Dum- sugeba sumaniai sužadinti dar ALT Sąjungos 4-to skyriaus
kančias dėl didžiųjų groboniš- ša liepos 8 dieną surengė savo bingumą ir palaikyti juose lietu išvažiavimas prie Cooley ežero,
kųjų kaimynų — rusų bolševi ūkio sode gegužinę savo darbi višką dvasią.
pas V. Kriaučiūnus, liepos 9 d.,
kų ir nacių. Tremtinių vardu jis ninkams. Visi lig šiol buvę va Be to, dar nė vienas lietuvis, buvo visai sėkmingas. Dalyvavo
dękojo seniesiems Rochesterio saros pasilinksminimai buvo vis pebeldęs į jo dirbtuvės duris, ne arti 100 svečių ir narių, per 20
lietuviams už suteiktą pagal viešuose parkuose ir jų lanky pasitraukė nuo jo be patenkini automobilių.
bą ir pasitikėjimą tremtiniams, tojai į ten buvo kviečiami su mo.
šeimininkai p. Kraučiūnai yra
atsiunčiant affidavitus, darbo ir pilnomis kišenėmis, kad papil
tremtinių draugai. Čia rengdaDr. Si. Januškevičius
buto garantijas ne tik giminėms dytų kurios nors organizacijos
vom gražius LVS išvažiavimus.
bet ir visai nepažįstamiems as iždą ar net ir privataus rengė
Dabar malonu buvo matyti ALT
menims. To nuoširdumo ir pa jo piniginę. Ligi šiol dar neteko
S-gos pobūvy tiek naujai atvy«
ramos tremtinių šeimos neuž girdėti, kad įmonės savininkas
usių lietuvių. Ačiū motoristams
BUS VISŲ LIETUVIŲ
mirš visą gyvenimą. Tuo la iš draugiškumo rengtų savo dar
tiek
daug jų atvežusiems į šį
P I K N I K A S
Visada tinkamas, tikslus elektros patarnavimas
biau, kad ta pagalba buvo tei bininkams pobūvį, visas išlaidas
pobūvį. Už pobūvio suorgani
Mes tikim, kad prie geror Clevelando
ir šiaurės-rytų Ohio srityje yra dide
Rugpiūčio
13
dieną
Pitts
kiama, nebojant visų šmeižtų, pats padengdamas. Būtų nenuozavimą priklauso nuoširdžiausias
lis uždavinys.
patarnavimo
priklaus
kuriuos skleidžia apie tremti stbu, jei tų darbininkų būtų burgh© Lietuvių Taryba ir Bal- ačiū komisijai, ypač pp. J. Do
Plotas greitai auga. Elektros patarnaviraa r«£nius raudonieji Tėvynės oku visai mažai. Bet M. Dumšos fo skyrius bendrai rengia didelį meikienei, M. Sims ir šeiminin
Mandagumas
kalavimai irgi greit auga. Auga ir elektros re®,
įmonėje dirba 86 žmonės (jų Pittsburgho ir apylinkių lietu kei p. Kriaučiūnienei, kurios
pantai ir jįj bendrininkai.
menų kainos, didėja ir kitos išlaidos.
Tikslumas
Tačiau, kiekviename bandyme, The Illumina
Negalėdami medžiagiškai at tarpe 56 tremtiniai), kurie buvo vių pikniką. Pelnas skiriamas taip nuoširdžiai ir puikiai- pa
Teisingos kainos
ting Company šiandien patiekia geriausį pati*w
sidėkoti, tremtiniai įteikė savo pakviesti į gegužinę su šeimomis A. L. Tarybos ir Balfo veikimo sidarbavo.
Tinkamas pelnas
navimą visoje bendrovės itorijoje!
V
gjobėjajns po kuklią dovanėlę ir net draugais — iš viso buvo tikslams — svarbiausiems da Tikime, kad netrukus galėsim
Geros algos
Iš daugiau kaip 100,000 pasikalbėjimų su var
«*c Vytį (dail. Vilimo darbo) apie 300, kuriuos šeimininkai bartiniams lietuvių uždaviniams. vėl turėti kur nors tokią malo
totojais per pastarųjų keletą metų, mes žinome,
Geros darbo sąlygos
su atvažiavusiųjų šeimos narių puikiai pavaišino, čia kiekvie- Piknikas bus Lietuvių Ūky nią sueigą.
kad tuo reikalu jie su mumis sutinka.
Planavimas pirm|p
Mes taip pat žinome, kad jie tą gerą patarna?%
parašais ir įrašu: ./"Už ištiesi-^nas jautėsi, kaip Liettuvoje, nes je, kur yra vietos keliolikai tūks
J* Kripas. ..
Statymas ateičiai
mą
aukštai įvertina, taip pat ir žmoniškąją da!f.
tančių
žmonių
ir
tūkstančiams
mą pagalbos rankos dėkojame svečiai nebuvo palikti kas sau,
Geras kaimyniškumas
Šios bendrovės nuolatinis tikslas . yra duoti
mes, dėkinga jums bus ir Tė- o šeimininkai nuolat lankėsi prie automobilių. O kurie automo
Pagalba bendrumenės pa
jums vis geresnį elektros patarnavimą už pigesne
*
stalų, svečius višindami ir su bilių neturi, tai nuvažiavę tram
fjrnė".
bangai kainą, drauge teisingai elgiantis su mūsų tarnauk
jais, indėlininkais ir bendrai su visuomene.
* Kiekvienam globėjui buvo kiekvienu pasikalbėdami. Ka- vajais NN 53 ar 77 iki galo, ras
DALYVAUJA SKAUTŲ
prisegtas trispalvis kaspinėlis. Į dangi svečių tarpe buvo ir jau- tarp 3 ir 6 valandos laukiančius
SĄSKRYDYJE
Vyties paveikslų įteikta per 70. nimo, tai šeimininkai nepamiršo automobilius, kurie nuvež be | Amerikos skautų 40-tąjf są
Gaila, kad ne visos tremtinių,parūpinti ir muzikos, prie ku- atlyginimo į pikniko vietą. Ta skrydį (jamboree), vykstantį
šeimos tai atliko. Be senųjų rios buvo progos pašokti suktinį vieta vadinasi Lithuanian Coun istoriniame Valley Farge parke,
A L W A Y S A T Y O U & { S E R V I C E
amerikiečių lietuvių, buvo ap- ir klumpakojį.
try Club. Ji yra ant Road 51, ties Philadelphia, iš Baltimorėj
IN THE BEST LOCATION IN THE NATION
v -v *
dovanota ir 18 naujakurių, kurie M.. Dumša Philadelphij^f yra pakeliui iš Pittsburgho įCl&ir- gyvenančių lietuvių skautų iš
fene in "TEN O'CLOCK TUNES"—All Hit Tunes—All Top Stars—15 Shows a Week—
atsikvietė"tremtinius ir nusipel-, pirmutinis lietuvis darbdavy s. ton, Piį '
vyko Rimvydas česonis ir Vy±
' "V
Mornings at 10 WGAR and WICA—Evenings at 10 WHK
i Virbickas.
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P R A N E š I ,M A S
NE TAS RŪPĖJO?
MIRS J. BENDLERIO BROLIS "PARDUOTOJI NUOTAKA" NAUJA TREMTINIŲ D-JOS
VALDYBA
CAIN PARK.TEATRE
( Atkelta iš 4-to pusi.) .-•><•''*
Ljetuvos Istorijos /; 4
Liepos 20 dieną širdies smūgiu
f
prenumeratoriams
*t
gerai
kvepiančios
vietos
būtų
apmirė Wm. A. Bendleris, 65, gy Nuo rugpiūčio 1 iki 12 dienos
Sekmsdwni
Trerntmitj
^au-.
nepajudintos.
eitos ir
venęs Racine, Wise., Clevelan- Cain Park teatre (Prie Superior
Leidyklos "Patria" skyrius
diečiams gerai pažįstamo moks ir Lee Rd.) vaidinama Smeta gijos susirinkime buvo išrinkta Komisijos dauguma, atrodo, Amerikoje visiems "Lietuvos
leivių inspektoriaus Juozo Bęnd- nos opera "Parduotoji nuotaka". nauja valdyba: J. Rimašauskas, rūpinosi ne tiek patikrinti, ar 33tor i jos" prenumeratoriams pra'
lerio brolis. Bendlerių šeima, ki Dirigentas Vernon Hammond, Gaižutis, A. Tamulionis. Kan- McCarthy kaltinimai turi kokio neša, kad knygos jau yra Bre
lusi iš Mažosios Lietuvos. Per American Opera Company direk datais išrinkti: Steponas Nas- *iors pamato, kiek neduoti rinki meno uoste ir netrukus turi būti
NEPAMIRŠKIT ALTS IŠVAŽIAVIMO!
ilgą laiką Amerikoje tačiau ne torius. Visam pastatymui vado valiauskas. Kandidatai: St. Nas- minei propagandai medžiagos
sukrautos į laivą. Tikimasi, kad
Priiriename, kad sekmadieni, noma, galės diskusijų vieton nutraukė ryšių su lietuviais. Ve vauja dr. Bęnno Frank. Marin- vytis, A. Braziulis, J. Damušie- Dėl to respublikonai komisi iki rugpiūčio mėnesio vidurio jos
atvirai vadina "Išfoaltinimo jau pasieks Ameriką. Kai tik
* ją
liesipos' 30 d., ALT Sąjungos. ir neužsukti, o pasitenkinti at lionis prieš 30 metų gyveno Wa- kos rolėje Eteverly Dame, nese
nė.
Buvusios
valdybos
pasiū
Bendrovė"...
./• v
Clevelando skyrius dr
Tamo skirais laisvais pasikalbėjimais terbury, Conn. Ten tebegyvena niai vaidinusi New Yorke "The
jos praeis pro muitinę, tuojau
lyti
įstatų
pakeitimai
atmesti.
Teisingiausia
atrodo
senato bus siuntinėjamos prenumera
šaičio sode rengia įdomų pobū su pažįstamais ir naudotis šven dar du jų broliai — Charles ir Medium". Vasiko rolėj — Wil
vį, j kurį kviečiami atsilanky
Kazimieras. Viena sesuo Mary liam Boohm. Apie 70 asmenų Tik nustatytas narių amžiaus riaus Lodge nuomonė, kurioje toriams. Siunčiama bus iŠ eilčs,
jis sako, jog faktas, kad visa pirma tiems, kurie anksčiau
18 metų.
ti ne tik skyriaus nariai su šei tadienio poilsiui idealia aplinka, Anastasia yra vienuolė pranciš choras sudarytas iš vietos Bell minimumas
eilė kaltinimų buvo neįrodyta, sisakė.
momis, bet ir visi kiti tautie kurią sudaro graži paežere bei konė Mt. Vernon, 111. vienuoly bendrovės, čekų ir žydų chorų.
į
. '.''•'.••Sčiai, kuriems tas pobfivis atro puikus sodas. Be to, ją dar žada ne. Dar viena sesuo, Ona žebrie- Orkestre dalyvauja 24 orkes LIETUVIŲ KLUBO PIKNIKAS komisijos nei kiek neatpalaidoja Itieidyklos adresas Amerikoje:
nuo atsakomybės, reikalaujandys galis būti įdomus.
paįvairinti pobūvio šeimininkės nė, yra anksčiau mirusi Water trantai iš Clevelando simfoni
Patria,
rugpiūčio
čios,
kad ji pati dalyką ištirtų
būryje.
Jo
šeimos
liko
žmona
Kitą
šeštadienį,
.
,
45 St. Johns PI. % -y
Išlaidoms
padengti
dalyviai
ten
Šalia dainų, šokių ir užkannio orkestro. Dekoratorius —
be
jokių
spragų.
Stamford, Conn.
Ij
Žių, norintiems bus progos ir pat bus prašomi įmokėti po 50c.lIev.a ir sūnus Wm- BendIer- ir Gerard L. Gentile, baleto vado (August) 5 dieną nuo 2:00 iki
Gal
taip
ir
būtų
buvę
padary
8:00
vai.
vak.
Lietuvių
Klubas
„
.
_
.
...
,
Palaidotas
pereitą
šeštadienį,
1V
"papolitikuoti", nes rengiamos Pradžia 3:00 vai. p.p. Miesto
vė — Eleonore Buchla.
^ *
rengia pirmą metinį savo narių ta, jei jie tie rinkimai prieš
ir diskusijos apie aktualiuosius susisiekimo priemonėmis vyks-! West Lawn Memorial Park, Ra
^ LANKYKITĖS SAVO KLUBE!
pikniką
MORSCHER'S FARM, akis.
cine,
Wise.
SIMFONINIAI KONCERTAI i
pasaulinės politikos įvykius ir jų
antie j i turi pasiekti Eulid Beach,
(važiuoti
Highland
Rd.
,
paskui
įtaką Lietuvių tautai bei Ameri
šį šeštadienį, liepos 29 dieną f kąirę 1 mylia Miner Rd.) Mu
ir ten persėstf į autobusą su už
LIETUVIŲ SALt
Lietuvių Klube, 6835 Supe
RKO Keith's 105th Public
koje gyvenantiems lietuviams.
Auditorijoj koncerto soli zika Šokiams, alus nemokamas,
rašu County Line. Iš jo reikia
išnuomojama
rior Ave., klubo nariams ir sve
Pirmasis kalbėtojas tose disku
Liepos 26 — 29 "The White stai bus Jearfne Chalifoux ir Hoišlipti ties 260 gatve. Ten rei
tik
reikia
turėti
nario
kortelę
ir
sijose bus žinomas visupmeniTpwer" su Glenn Ford, Valli ir llywoodo kompozitorius pianis
čiams penktadienių vakarais esti
kia eiti tiesiai į kiemą, skersai
savo stiklinę. UŽ jejimą irgi ne koncertams, šokiams, vestu
ninkas, 50 metų Amerikoje, ir
Claude Bains.
vėms
ir
kitokiems
parengi
tas Herbert Mayer «*- arfos ir reikės mokėti.
bulvinių blynų ir žuvies vaka
plačiai dalyvaująs ne tik lietu Lake Shore Blvd. (Nr. 26001).
mams.
Iš
anksto
kreipkitės
pas
piano
duetas.
riene ir šokiai su gera muzika
vių, bet ir bendrame amerikie Pobūvis įvyks net ir nepelanKitą šeštadienį, rugpiūčio 5
kiam
orui
esant.
Pr.
Urbšaitį,
Lietuvių
Klube,
PARDUODAMAS
žemutinėje Lietuvių Salės patal
čių visuomeniniame gyvenime,
dieną, vasaros sezono uždarymo
toeseniai įsisteigusio lietuvių po
.6835
Superior
Ave.
poje.
koncerte solistai bus — jauna 2 šeimų namas, 4—4 ir 2 kamb.,
litinio klubo pirmininkas P. J. "VIENO PASAULIO" ŠVENTĖ
clevelandietė daininkė (sopra 3-jų aukštų, su visais patogu
Biiūrys. Po to turės progos pa Taip buvo pavadinta sekma Prenumeratos pratęsimo pro no) Gloria Godfrey ir Clevelan mais, 2 garažai, didelis ir gra
reikšti savo nuomones visa ei- dienį Kultūriniuose Darželiuose
do simfoninio orkestro koncert žiai aptvarkytas sklypas, Lin5e kitų pobūvio dalvviif. Tie, įvykusios iškilmės. Nors pasau ga DIRVOS spausdinimo prie meisteris smuikininkas Ernest wood gatvėj. Kaina $15,000.—
kuriems nebus noro apsunkinti lis ir suskilęs, bet Clevelande, monėms pagerinti aukojo He Kardos.
jmoketi tik $1,500.—. Kreiptis:
«9-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
&ave painiomis problemomis, ži bent čia gyvenančių tautybių
Koncertų pradžia 8:30 v. v. P. P. Muliolis, 6606 Superior.
skaitytojai:
OFISO
TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
bendravimas tą idėją palaiko.
«•
Bilietai iš anksto parduodami
Spargo Sophie,
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kretp*
pas
Burrows,
419
Euclid
Ave.*
Mūsų čiurlioniečiai jau eisenos
PIGIAI PARDUODAMI
Cincinati, Ohio, $3.—
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
arba koncerto dieną nuo 7:30 gasinis pečius, elektrinis šal
metu atkreipė savo dainomis
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
jBaltus J. S., Brooklyn, N.Y. $2.—
Public Auditorium kasoje iš La dytuvas ir kiek baldų. Kreiptis:
visu dėmesį, o programoje jų
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir ilpiWjW
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
keside Avenue pusės.
pasirodymas vistiek lietuviams Jonušas Bronius,
13422
Kelso
Ave.
LI
1-3735
Baltimore, Md. $2.-*kėlė pasididžiavimą, nors ir ki
želvis
B.,
Miami,
Fla.
$2.—
tos tautybės šįmet žymiai stip
KAMBARYS
ŠVIESIAI MĖLYNAS
Degesys
Dan.,
riau pasirodė, negu pernai. Di
liet. namuose, didelis, vienam
dviejų
dalių gyvenamojo kamb.
Cleveland,
Ohio,
$.2.—|
džiausia pažanga, palyginius su
vyrui, patogus pasinaudojimas
Clevelando namų savininkų pasirinkimas per
baldų
kompl.
($20) EX 1 6287
pernai metais, buvo lenkų pa Mihelich Anna,
irtuve. 1847 E. 86 St. CE 1*6983
daugiau kaip 50 metų.
GAS — OIL t COAL
y
sirodyme. Ukrainiečiai pasirodė
Cleveland, Ohio $2.—
su gana geru naujakurių cho Nasvytis Antanas,
THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio
ru. Jie, šalia lietuvių, buvo vie
Cleveland, Ohio $2,—
ARE LOW-COST
BEST »-W3SHES TO OUR PATRONS AND FRIEN0©
ninteliai, pasirodę su naujomis Burniauskas I.
EASY TO ARRANGE
jėgomis. Pasirodė šį kartą ir
JOHN WELKE
Washington, D. C. $2.—
suomių moterų choras. Tiesa, lCernius^ Broįklyį N. y. $1.—
Servong the Finest — Wines — Liquor-— Beer
atvirame ore visiems chorams Gavrilčikas St.
PAUL O'DONNEL, PROP.
/
sąlygos nėra labai palankios,
1912 East 6th St.
PR 1-9468
6921 Wade Park
EX 1-8709
Amsterdam, N. Y. $1.—
didesnėms šokėjų grupėms, pav.,
GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
mūsų "Malūnui" estradoje per Steponaitis K.
New
Britain,
Conn.,
$1.—
virtuvei ir ki$kvieiųun JŪ99 buto kafflbariui
maža erdvės. Vis dėlto mūsiškių
MORIARTY'S BAR, INC.
Dilba
Adolfas,
šokiai buvo gyviausi. Kiti kaž
EXPERT WATCH REPAIRING
Bridgewater, Mass., .50
kodėl buvo daugiausiai apstingę.
25 Years Experience
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
Kregždė J., Avon, Ohio
.50 1001 Citizen; BJdg.
CH 1-1632
Publikos buvo irgi daugiau,
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
kaip pernai. Lietuviai buvo vie
lietuviškoje krautuveje
ni iš dažniausiai sutinkamųjų.
Mūsų specialybe
Vengrai turėjo dar atskirą pro
virtuvių, vonių, arkų ir
gramą savo darželyje. Ten pat
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
spalvotų langų
buvo ir vaišės, kurias kiek su
kliudė tuoj po pragramos pra
PERTAISYMAS
sidėjęs lietus.
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Ačiū Rėmėjams!

, P J KEKSIS

Why
Pay More ?

MONCRIEF ŠILDYMAS

CLEVELAND TRUST
PERSONAL LOANS

SUOPIS FURNITURE

<

/

t

Pastebėta, kad publikoje mai
Taip pat popieriuojame arba šėsi įvairūs parašų rinkėjai. Rin
ko parašus tūlas kandidatas ir,
dažome kambarius
rodos gavo visą eilę nepiliečių
parašų ..berods, bandė rinkti
! parašus ir "taikos apaštalai"*
1 16908 Endora Rd. KE 1-8794}j komunistai. Patartina tokiais at
vejais gerai apsižiūrėti, ko tie
prašų rinkėjai nori. Tokiose ap
linkybėse rimtiems pasirašy
mams iš viso ne vieta, o nerim
tų dalykų niekur neapsimoka
pasirašinėti. Ypač dabar, kada
NELAIMEI
komunistai stengiasi savo tiks
Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba lams prismedžioti parašų, pri
sugadinti ugnies, kreipkitės į idengdami visokiomis kaukėmis,
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- jei sekasi, tai net antikomunis
mo, ko visada reikalauja ap- tais pasivadindami.

K. ŠTAUPAS

PASIRENKAMA
DAUGIAU KAIP 6 IS 10

IŠTIKUS GAISRO

draudos kompanijos pirm, ne
KUDIRKIEčIŲ SUSIRINKIMAS
gu išmoka už nuostolius.
P. J. KERŠIS
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos
609-12 Society for Saving BM. mėnesinis susirinkimas įvykg
Telef.: MAin 1-1773.
ateinantį ketvirtadienį, rugpiū
Bezidencija: PENINSULA 2521 čio (August) 3 d., 8:00 vai. vak.
—————i
'
Lietuvių Svetainėje, 6835 Su
perior Ave. Nariai prašomi bū
tinai dalyvauti ir nepamiršti pi
nigų nario mokesqui bei pomir
tinėms apmokėti.
I. J. Šamas
Lietuvis
Nutarimų raštinikas

Namų Maliavotojas

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir is Lauko

7526 Star Avenue

Pasižymėjęs SLA organiza
torius ir veiklus Clevelando lie
tuvių visuomeninio gyvenimo j u
dintojas A. M. Praškevičius su
žmona šiuo metu atostogauja
ties Wilkes Barre, Pennsylva
nijoje, žmonos brolio ūkyje.
. Grįš šios savaitės gale.

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų narpo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.
*

J 495 East 123rd St.

Telef.: POtomac 1-6899
i

Cleveland 3, Ohio

PALAIKYKIME TUOS
kurie skelbiasi DIRVOJE!
ąiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirninniiHniiiniii^

I J. SAMAS - JEWELER
7007 Superior Ave.

Greta Ezella Theatre

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Lafk- g
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
S
Tavernų lankytojams duodama
Black Label ir premijuoto alau*
Ii bonkŲ užmaskuotom etiketėm

RrfililllllillIlllIllllllIlllllllIlllllllIlllllllIlllIllillllIllllIllllllllllllllliiillttitmiilHllMiS

Wilkelis Funeral Home
^

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas

6202 SUPERIOR A V®*

HEnderson 1-9292

DAUGIAU KAIP 6 BANDY
MUOSE IŠ 10 PASIREN
CARLING'S Black Label A U

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME
j

yy

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

6621 Edna Avenue

VHA4IP. OHIO

ENdicott 1-1763
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25 metai simpatingo ii rimto patarnavimo
MEWIN9

- ^
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Delia E. Jakubs & W illiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

t'
*
%b

i

Persikėlė | naują didesnę ir gražesnę krautuff

ATOSTOGAUJA

Popieriuotojas

' •

—HAMMOND VA&GO&A1 PER ŠERMENIS^

JONAS G.
POLTEB

I
tjįfri

v

WM. DEBBS PAINTING CO.

1

"TVTiekas kitas, tik kvapnumas
nulėmė šiuose bandymuose!
Ir tik dėl kvapnumo Carling©
Black Label alų pasirenka dau
giau kaip 6 iš 10! Jie sako, kad
šis švelnesnis, sausesnis, ska
nesnis už brangųjį premijuotu
alų. Įsitikinkit patys, kad galit
skonėtis geresniu už premijuo
tą alumi nemokėdami premiji
nės kainos. Tik tarkit: "Prašau
Carting's Black Label alaus!"
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