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MOLOTOVAS VIEŠĖJO SOSTINĖJE Lietuvos Trispalvė New Yorko Parade
KUN. CURRAN Už LIETUVOS TEISES
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Sveikinam 53 Seimą! 
Mirty skleidėjai. 
Semalo ra M o . • • 
Tb4ėl<vs % III ja. 
Kodėl nekidfla?

~New York al War** para- 
daa birfelio 13 <1. buvo labai 
didingąjį Jame atvaizduota* 
New Y or ko paalruoAimaa ka-

jui sutikti bei atremti.
Paradai nebuvo grynai vie

tinio pobūdlio Jin buvo pa
kviesti ir kelioliko* valsty
bių a La to va j. Norėta reiki* 
minga! atvaizduoti nacių ver
guvės patekusias tauta* ir

vių eiseną pirmiausia priėmė 
kariuomenė* vadovybė, po (o 
— JAV. viceprezidentą* 
Wallace, graikų karaliui Jur* 
<»• ir miesto mayor** La
Guardia t prie vieiojo kny
gyno). o pne Ar, Patriko ka
tedrai aukotieji Katalikų 
Dairyčio* dvasiškiai. Dauge
lyje vietų susilaukta didelių 
plojimų, o ypač nuoėirdilai 
mūsų mergulėiėma plojo ka
riai.

Washington — RlrDIio 10 
d paskelbta, kad gegulės 29 
iki birfelio 5 d. Amerikoje 
lankėsi Sovietų Sąjungos ul- 
aienio reikalų komisaras Mo
lotovas ir buvo kur) laiką 
prezidento svečias. Jis turėjo

Waahington — Gegulės 
mėnesj A a 1 y j e Įvairiuose 
streikuose nustota 137. (MX) 
darbo dlrnų. IA viso streikų 
buvo 144. kurie palietė 47,800 
darbininkų.

Halandbo mėnesj buvo P* 
streikai, palietę 43,(00 darbi
ninkų.

Invaded Lithuania, protested 
to your New York City at 
War Parade Committee 
against any arrangement 
th»i w»mld period Idthuanla 
• o ap|e*ar kg •( lb** fail- 

cr iiaen ns I.on. in the re-

koa vienybė ir solidarumas 
pavergtoms ir kovojančioms 
tautoms, Bet jame buvo Ir 
viena* tamsus talkas Para
do rengėjai nesurado gali
mumų parodyti Lietuvos. 
Latvijos Ir Estijos verguvės 
Daug kas parade pasigedo 
Lietuvos Ir Jos Aiaurės kai
mynų kritusiųjų ir ataikel- 
aiančių valstybių tarpe.

Mayors* LaGuardia 
laukė nepasitenkinimo, 
lesto pareiškimų Tarp 
testus pareiškusių yra

valstybių, Ta pabaisa—Hit
leris--—atvaizduota mech arni
kų skeletonu. pankum kur| 
grotas mirt>«-« marias, pa
skum kurį sekė pavergtų tau
tų vardai. Toliau atvaizduo
tas Pertų Uosto paaalingaa 
ui puoli m as. Ha t a ano ir Cor-

Praeitą savaitę mill Japo
nų daliniai utėmė kelias vie
tas Aleutų salose. 1.500 my
lių | pietų vakarus nuo A įsa
ko* Japonams smarkia] prie 
Amas] Amerikos laivai Ir lėk
tuvai, kurie pri

sla threatened Io withdraw 
from the parade if such ar
rangement* were realised.

’’Despite the fact that 
Lithuania Is one of the fallen 
nations and entitled to rise 
again your committee yield
ed to the protest of commu
nistic representatives and re
fused to allow Lithuanians to 
parade in the specific ranks 
of fallen and nsen nations.

"This surrender on the 
part of your committee Io 
communistic demands is dis
ruptive of Amcnean moralei 
and unity. Since when have 
the communistic represents-1 
tivea of Soviet Rujlsis the 
nght to dictate either prin
ciples or procedures to any 
American Committee con
ducting an American Parade

"1 join with all Lithuanian 
Catholics and with all other 
real American* in the City 
of New York In protesting 
against this surrender on the 
part of your Parade Commit
tee to the communists.

”By such surrender your 
Parade Committee Is seem
ingly opposed to the foreign 
policy of our government in 
Washington which looks for
ward to the future freedom i 
of Lithuania and ail other I 
Baltic 8bks and to their 
p-rnunrn( H*h%rrarec frrwn

Rooseveltu* su kariuomenės 
vadais Paskelbta* oficialus 
pranešima* apie Molotovo 
lankymąsi aako, kad pasikei
sta nuomonėmis ir su pasi
tenkinimu pareikšta. kad su
sitarta dar Aiais metais ati
daryti Europoje antrą fron-

MūrdAklų bolševikų 
da primygtinai „reikalauja” 
..Vienybes'' redaktorių paal-

I PrteA penį erta

Aė miesto mayoro specialus 
..mobilizacijos” komitetas 
Parado vardas buvo ..New 
York at War ” Jo tikslas bu
vo parodyti, kaip didi)ausiai 
pasaulyje miestas yra pasi
ruošęs karui, kas atlikta ir

ventų vietovių
Apie japonų Jaiverfimą j 

keliat Aleutų salas pranešta 
beveik tuo pat laiku. ka| pa
skelbti daviniai apie dideli a- 
menkiečių laimėjimą 
way salos aplinkumoje

Midway kautynėse 
gen Tinker. Havajų aa 
acijos viršininkas Ji 
vadovavo japonų puolimui

sisekimu Ir tikrai taip bu
vo? Nora parado vyr. ko
mitetas. svetimos valstybės 
pareigūnų verčiama*, nelei
do lietuviams amerikiečiams 
atvaizduoti pavergto* ir ken
čiančios Lietuvos, tačiau lai
svos ir nepriklausomos Ur- 
lovm aim toli a—trispalvė vė
liava — didingai ple*ėsavo 
graiiausioje New York© gat
vėje. Ją sveikino milijoninė 
minia, jai pagarbą atidavė į*

Molotovui išvykus. Wash
ington* pasirašyta ..I r nd- 
lease'* sutartis, pagal kurią 
Rusijai paslfadėta duoti pa
ramos ginklais, o Rusija su
tiko artimai bendradarbiauti 
pokariniame I a I k otarpyjr. 
ultiknnant Baugų gyvenimą 
visiems laisvę mylintiems 
fmonėm*.

Molotova* jau yra augrj- 
les J Maskvą.

)onn
-ietuvių Katalikų Suaivlenl- 
imo Amerikoje kuopų st- 
tovai. Lengvai spėjame, kad 
'Imli bus našus Ir dsmus 
okių peštynių ar lenktjmių 
ėl vietų Aiojs draugijoje nė- 
i. Prieš visus nariu* vienas 
endraa tikslas.
Sveikindami L K Susivie

nijimo 51 seimą, linkime jo 
atstovams vertingų darbų 
Aia pačia proga „Amerikon“ 
skaitytoju* kviečiame pla
čiau suaipalinti su Susivie
nijimu, apie kur) antrame 
puslapyje ralo pats Su* mo 
pirm. Leonardas Simutis.

tautinė* Katalikų Tlenn* 
Draugijos pimoininka* Čia 
paduodame jo 
gramą H Ūsai: 
”Hon Fiorello 
City Hali 
New York City. New York

*’l have just learned that 
representative* of commu
nistic Soviet RumIi, who

Rusijai ultikrinta reik* 
lings params lėktuvais. tan 
kais Ir kitokia karine medtla

ištikimi Amerikos piliečiai ir 
nuoširdūs lietuve** draugai? J 

Parade dalyvavo ir lietuvių 
draugai estai, kurių apie 50 
Ivglavo vakarinėje eisenoje “ 
Vakare lietuviai nedalwavo . 
parado ufbugnje. o lik txi»O r 
at»*«veta |Jrlwv»w vėliavai. “'W* 
buns rBarlawa-dr*w« • . 1 j

Pasiūlymą apdėti mokes
čiai* balnytine* pajamas, pa
veldėjimus »r kt. Atstovų rū
mai Washirgtore atmetė.

Pagelbėk uu turėti laisvę 
— įsigykite Karo Benų.

I>enkų leldhamaa biulete- 
nėlia ..Poland Fights” birle- 
lio 5 d. pranešė. kad pernai 
birželio mėnr«| lietuviai Vil
niaus mieste iššaudę per 30.- 
(XX) lydų.

Birželio 15 d Švedijoje vle- 
.Aa „atbėgėlis lenkas” papa
sakojo ..New York Times ’ 
korespondentui, kad šiemet 
gegužės 7 * 20 d d „lietuvių 
policija” Vilniuje lAAaudliu- 
al conno f ydų . ..

Šios žinios yra tiek nepa
tikimo* tiesiog pirito |A- 
liullos. kad joks imtas as
muo dėl jų nesijaudina Čia 
aiški šlykšti propag nda. ku
ri Kali kilti lik |A boltrvikiL 
kų lenkiškų šaltinių. Lietu
vos pnešama rūpi juodinti 
lietuvių vardą, bet tokiomis 
priebnonėmis jie savo 
tikrai nepasiek**
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