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Prez. Truman Reikalauja Jauniems Amerikos 
Vyrams Militarist Paruosimom 

U. S. SKUBOMIS 
EINA PRIE KARO 

Vydūnas-Storas t a 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
pirmininkas P. J. žiuris gavo 
sekančio turinio sveikinimą L. 
V. S. seimui, nuo musų tautos 
filosofo Vydūno, iš Detjnold, 
Vokietijoje: 

Didiai Gerbiamasai: 
Labai maloniai paliestas Jū

sų susirupinimu manim, sakau 
nuoširdžiai ačiu. Toks . man 
pareiškimas veikia mane giliai 
kaip tikras gaivinimas. Nors 
visa ką pakęsti turėjęs, jau
čiuosi kiek atsigavęs, o patir
damas iš tautiečių tokį man 
pareikštą palankumą, galiu vil
tingai žvelgti j ateitį. 

Sužinojęs kad Amerikoj su
sieis Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos seimas Birželio 28 d., lin
kiu jam labai sėkmingą veik
lą Lietuvos laisvinimui. Mes 
falime pasitikėti kad vitfa kas 
Vyksta yra prasminga ir vyk-

„jĮoma nepasiekiamos Išminties 
ir Galios. Iš Jos mes galime 
laukti ir lauksime savo tautai 
palaiminimo. 

Pagaliau i* Jums linkiu ge
riausio pasisekimo savo pastan
gose Lietuvių tautos labui ir 
sveikinu širdingai. 

Vydūnas. 

Grąsina Kongreso 
Tyrinėtojams 

H Washingtono paskelbiama 
kad kongreso nariai Thomas ir 
Rankin, kurie vadovauja tyri
nėjimą komunistų veikimo šio
je šalyje, gavo grasinančius 
laiškus, kad jie bus nužudyti 
jeigu nepaliaus tyrinėjimų. 

Komunistams pasidarė kar
šta, ir jų drąsesnieji ėmėsi ši
tos priemonės, manydami už
kirsti tyrinėjimams kelią. 

Birželio 23 d., unAmerican 
Komitetas pradės tardymą ko
munistų įsiveržimo i unijų va
dovybę, . . 

šitaip pasakė Clevelande 
kalbėdamas Adolph A. Ber-
le Jr., buvęs vienas iš State 
Departmento sekretorių. 

Jis buvo pakviestas kal
bėti International Ladies 
Garment Workers unijos 
(AFL) konvencijoje, šią 
unij% jis pagyrė kad pajie-
gė apsiginti komunistų pa
sikėsinimų ją užvaldyti, ir 
tikrino kad iš dabartinio 
didžiausio istorijoje sveti
mų žemių grobimo kils ka
ras jei tie probimai nebus 
skubiai sulaikyti. 

Berle įrodinėjo kad pla
nai užgrobti Europą buvo 
padaryti pirm Japonu pa
sidavimo. "Tarp saiungi-
ninkų prasidėjo didelis sa
vitarpinis varžymasis 1945 
metais. Amerika ir Britai 
suvaldė savo imperialistus. 
Tačiau kitaip dalykai ėjo 
su Rusija, kur jos reakcinis 
komunistų partijos sparnas 
pagrobė kontrole ir pradė
jo pramuštgalviškai grobi-
nėti dalis Europos ir Azi
jos." 

Šitaip dalykams esant, 
Berle tikrina, "ši šalis žiu
ri jau j kanuolių gerkles 
tikintis kito pasaulinio ka-

MAŽOSIOS TAUTOS DEDA VISAS 
VILTIS Į GALINGĄ U.S., SAKO JIS 

ro. 

UNRRA direktorius Ameri
koje, Rooks, sako UNRRA iki 
šiol jau grąžino į gimtines ša
lis virš 7 milijonų pabėgėlių. 
Dar apie 700,000 likę sugrą
žinimui, sako jis. 

Jo patarėjas Amerikoje yra 
sovietų agentas* atsiųstas iš 
Maskvos, ir tas pasirūpina kur 
UNRRA pasiųstų traktorius ir 
maistą, ir kad tremtiniai ir pa
bėgėliai butų varu verčiami 
gryžti. 

Nuo Liepos 1 pradeda veikti 
IRO, nauja organizacija trem
tinių globojimui. Matyt joje 
pasiliks visi UNRRA sovietų 
agentai, kurie ir tą organizaci 
ją mokės pakreipti siųsti reik
menis į tokias šalis kad galė
tų patekti sovietams, o tremti
niai vis bus verčiami gryžti į 
savo pavergtas šalis. 

UNRRA iš Amerikos gabe
na Lenkijon 1,050 traktorių. 
Jie greičiausia pateks j bolše
vikų nagus. 

WALLACE švaistosi po 
visą šalį, ir toliau skelbda
mas kad reikia Rusiją rem
ti, tik tada ji nebijos mu
sų ir neužgrobinės kitų ša-
lių. 

Kairiųjų pusėje kyla su
manymai pastatyti Wallace 
kandidatu į prezidentus ki
tais metais, sudarant tre
čią partiją. Bet trečia par
tija jau gatavai yra: Wal
lace gali stoti į komunistų 
partiją ir kandidatuoti. 

INDIJOS vadai sutiko 
ant Indijos padalinimo tarp 
Indusų ir Musulmonų, taip 
ir įsteigiama dvi paskiros 
dominijos, Pakistanas Mu
sulmonų valstybė, Hindus-
tanas Indusų valstybė. Iki 
Liepos 1948 metų tos abi 
valstybės galės apsispręsti 
ar pasilikti su Britanija do
minijų teisėmis, ar pasida
ryti visai nepriklausomo
mis. 

ORO nelaimėms pasireiš
kus, Prez. Truman paskyrė 
specialę komisiją studijavi
mui lėktuvų saugos budų. 

LAIVŲ darbininkų strei
kas, apėmęs tris unijas 
su 110,000 narių, baigėsi, 
kaip praneša iš New Yor-
ko. Darbininkams pakelta 
algoa 5 nuoš. 

I į— 

Prez. Truman, kalbėda
mas Princeton Universite
to sukaktuvėse, kur jam 
buvo suteikta teisių dakta
ro garbės titulas, įtikinan-
S ? a j  r e i k a l i n  g u m ą  
šiai šaliai imtis jaunimo la
vinimo^ militariniai, dabar, 
kada šios šalies silpnumas 
gali sukelti mažose tauto
se baimę kad Amerika už
leidžia "pasaulinę vadovy
bę". 

šios šalies ateities tikslų 
netikrumas, sakė preziden
tas, gali susilpninti atspa
rumą silpnu ir nepriklauso
mų valstybių prieš "totali
tarinį spaudimą ir užgrobi
mą". 

Gaila kad prezidentas tik 
dabar pamatė kur atsisto
ja antrą pasaulinį karą lai
mėjus ir buvus galinga A-
merika. Kada bolševikų 
užgrobiamos šalys ir jų va
dai įrodinėjo kad Ameri
kos užsileidimas sovietams 
pražudys pasaulyje pasiti
kėjimą Amerika, preziden
tas tada darė klaidingus 
žygius surasti susikalbėji
mo kelius su sovietais. 

Maskva nerodė jokio no
ro susikalbėti su jokia kai
myne, maža ar didele, bol
ševiku tikslas yra grobti ir 
užvaldyti. Lvgiai ta patį 
bolševikai rodo ir Ameri
kai, tik jos vadai dar vis 
tebeaimanuoja kodėl sovie
tai "nenori suprasti" Ame
rikos gerų norų. 

Amerika turi mesti "ge
rų norų" politiką šalin, nes 
jai pačiai gręsia toks pat 
pavojus nuo komunistu ir 
nuo Maskvos kokio sulau
kė kitos šalys, kurios dabar 
bolševikų teriojamos. 

MARSHALLO PLA-
NĄ VYKDO EURO. 
POS GAIVINIMUI 

ATMETĖ TAKSU 
MAŽINIMĄ 

Prez. Truman vetavo $4 
bilijonų taksų sumažinimą, 
ir Atstovų Rumuose prezi
dento veto tapo paremta— 
ten kur pirmiau buvo nu
balsuota taksų mažinimas, 
dabar apsisukus 268 balsais 
prieš 137 palaikytą prezi
dentas. 

Tuo budu taksų mažini
mo reikalas palieka 1948 
metų prezidento rinkimų 
vajaus prižadams. 

U. S. Valstybės Sekreto
rius Gen. Marshall patiekė 
Europos atgaivinimui pla
ną, pasiųsdamas jį Euro-
vos valstybėms, apsvarsty
ti. -

Prancūzijos ir Britanijos 
premjerai tuoj susitiko Pa
ryžiuje, sutarė veikti ir pa-
siuntę Maskvai pranešimą, 
kviečiantį dėtis išvien prie 
organizuoto Europos gaivi
nimo. Jie taipgi pareiškė 
kad jeigu Rusija ir nesidės 
į šį darbą Prancūzija ir 
Britanija netrukdomai im
sis to plano vykdymo be 
Rusų. 

Bevin ir Bidault pasiūlė 
Molotovui susitikti su jais 
kitą savaitę aptarimui, bet 
jei jis nesutiks su jais pasi
matyti, Amerikos patiek
tas planas bus pradėtas or
ganizuoti be tolesnio atsi
žvelgimo ką toliau Maskva 
darys. 

Šis mandagumo žygis iš 
buvusių sovietų sąjunginin
kų gal yra vietoje, tačiau 
jau išanksto žinoma kad 
sovietams svarbu yra kad 
jokis Europos gaivinimo 
planas neveiktų. Jeis^i so
vietai matys kad gali vis
ką suardyti, jie j "talką" 
mielai stos. 

Connecticut Gubernatorius ir Lietuvos Ministrai 
Dalyvaus LVS Seime Waterbury, Conn. 

Gov. James L. McConaughy 

šie du žymus ^asmenys — 
Connecticut valstijos Gu
bernatorius James L. Mc
Conaughy, ir Lietuvos Įga
liotas ministras P. žadei-
kis, dalyvaus ir kalbės L. 
V. S. 7-me metiniame sei
me Waterbury, Conn., Bir
želio 28-29. Ministras P. žadeilis 

VOKIETIJOS banko bu
vęs prezidentas Schacht sa
ko turi gerą planą vėl Vo
kietiją atgaivinti, jeigu są
jungininkai norėtų su juo 
tartis. Bet Amerikiečiai jį 
areštavo ir Gen. Clay, U.S. 
militaris gubernatorius Vo
kietijoje, pareiškė kad A-
merika nemato reikalo pa
sinaudoti juo parodymui 
kelio. Tai Amerikonų gal
vų protavimas: nors rūpi
nasi gaivinti Vokietiją, bet 
su jais nesitaria. Amerikie
čiai iki šiol atsižymėjo gru-
dimu alkanam pasauliui 
savo išpusto burbulo — di 
mokratijos. 

DIDELI POTVINIAI 
IOWA IR GRETA 

Missouri upė išverta lai
kraščių užtvankas ir užlie
jo 450,000 akrų ūkių plotą. 

Mississippi upė taip pat 
paliejo savo vandenis, iy 
šie potviniai yra didesni ne
gu kada buvo bėgyje pas
tarų 96 metų. Viso apsem
ta 1.100.000 ūkių žemių plo
to, 20.000 žmonių liko be 
pastogių. 

Potviniai palietė Iowa ir 
kitas valstijas per kurias 
tos dvi didžios upės teka. 

Iš Cincinnati, O., prane
ša apie naują galingą karo 
ginklą, kuris neturi bendro 
su atomu. Jį pradėjo tobu
linti pereito karo laiku, bet 
jis tik dabar tapo galutinai 
ištobulintas ir yra žinomas 
tik Amerikiečiams ir Ang
lams. % 

GRAIKIJA sutinka kad 
Amerikos atstovai dalyvau
tų jos kabinete, prižiūrėji
mui kur Amerikos pinigai 
eis, kuriuos Amerika Grai
kijai duoda. 

ITALIJOJE siaučia poli
tiškos tąsynės vyriausybė
je, kurių negalėdamas per
nešti pasiryžo rezignuoti 
prezidentas de Nicola. Iš
ėję iš kabineto komunistai, 
dirba savu keliu sukėlimui 
Italijoje perversmo. 

BRAZILIJOJ, karvei už
ėjus ant geležinkelio bėgių 
užvažiavęs ant jos trauki
nys nuvirto su trimis vago
nais, ir toje nelaimėje 20 
pasažierių užmušta, apie 
50 sužeista. 

VENGRIJOJE komunis
tai tuo pačiu budu kaip da
rė Lietuvoje, areštuoja, ka-' 
lina, tremia į Sibirą tūkstan
čius žmonių. Iš savo pusės 
jie rėkia, protestuoja kam 
kitos šalys kišasi į vidaus 
reikalus, del bolševikų su
ruošto perversmo. 

Amerika vistiek siunčia 
Vengrijai pašalpą, nežiū
rint kad komunistai tą šalį 
užgrobė. Tuo budu Ame
rika stiprins komunizmą ir 
galvos kodėl bolševikai ir 
toliau tęsia svetimų žemių 
grobinėjimą. 

MĖSOS kaina šalyje lai
kosi gana aukštai, nes kai 
kuri mėsa parsiduoda net 
po virš $1.00 svarui, kas 
yra keistas apsireiškimas. 

Vengrijos premjeras Na-
gy, pasprukęs nuo bolševi
kų, po komunistų užvaldy
mo tos šalies, atskrido į 
Ameriką plačiau išaiškinti 
sovietų klastingą užgrobi-
nėjimą Europos šalių. 

Graikijoj, nuteistas mir
ties bausme Pandelis Gous-
sides, komunistų partijos 
sekretorius, už kurstymą 
šalyje komunistų karo. 

Vokietijoj suimta IŠ Vo
kiečių apkaltintų pavogime 
7 tonų kavos, $&50,00G var
tės. 

50 ŽUVO. Birželio 13 d, 
nukrito lėktuvas su pasa-
žieriais prie Leesburg^ Va. 
ir žuvo visi 50 keleivių ir 
lėktuvo ^prižiūrėtojų. 

Meksikos potviniuose žu
vo 14 žmonių, šimtai šei
mų liko be pastogės. 

Iš Amerikos oru nuga
benta j Milano, Italijoje, 
fTarptautinę Parodą keturi 
veisliniai buliai. 

U. S. Armijos West Point Akademijos militarinį mokslą bai
gusieji kadetai laike parado savo puošniose uniiormose. .lie 
įgyja II leitenanto laipsnį. 

Bulves Atiduoda Dykai, 
bet Kainos Nepigina 
Namų Sunaudojimui 

AGRIKULTŪROS D e p a rt-
mento vadai aiškindamiesi del 
šiųmečių bulvių perviršio nai-
kinimiru© priėjo keistų nesą
monių. 

Sulaukę viešos kritikos už 
savo nesąmoningą darbą, jie 
dabar pasiūlė perviršį bulvių 
parduoti industriniam sunau
dojimui po lc už bušelį. Tas 
reiškia kaip visai dykai atida
vimą bulvių dirbtuvėms išdir
bančioms alkoholį ir kitus pro
duktus, nors dirbtuvės gali už 
bulves užmokėti pilną kainą. 

Kada .departmento viršinin
kų paklausta kodėl jie nelei
džia tas bulves parduoti namų 
sunaudojimui už žemesnes kai
nas, atsakymas buvo kad tas 
pakirstų bulvių aukštą kainą, 
kurią valdžia stengiasi palaiky
ti taksų mokėtojų pinigais. 

Reiškia, valdžia nenori kad 
visi šalies gyventojai, kiti net 
turėdami visai mažas ineigas, 
galėtų pakankamai bulvių nu
sipirkti ir valgyti, žemesnėmis 
kainomis. > Bulvių augintojams 
ineigas aisisako sumažintu fr 
tiek. 

Kodėl pigia kaina bulvių ne
gali gauti pirkti biednesnieji, 
o jas siūlo dykai atiduoti in
dustriniam sunaudojimui? čia 
ir yra išvada kad valdžioje ne 
visi vartoja protą. 

• 

KITAS valdžioje proto ne
vartojimo pavyzdys yra kad iš 
šios šalies leidžiama išvežti į 
Rusiją plienines paipas, nors 
jų trukumas šioje šalyje grą
sina sutrukdyti gaso, gasolino 
ir kūrinamo aliejaus tiekimą. 

Pereitą žiemą kuro trukumas 
surupino valdžią. Gaso prista
tymas į namus iki reikalingo 
kiekio sako paeina del truku
mo paipų. Gaso ir aliejų kom
panijos niekaip nepajiegia gau
ti daugiau paipų savo produk
tams varyti, bet pereitą Kovo 
mėnesį iš Amerikos eksportuo
ta plieninių paipų apie 12 nuoš. 
ir jos daugiausia pateko Rusi
jai. 

NEW YORKE sustreikavo 
laivų darbininkai ir apie 700 
laivų šios savaitės pradžioje 
negalėjo išeiti. 

Unija kaltina laivų kompa
nijas nesiskubinimu išpildyti 
jos reikalavimų, ir grąsina su
laikymu judėjimo apie 1,500 
laivų. , 

Kitos uostų darbininkų uni
jos vadas, Harry Bridges, tu
rėjo pasitarimą su komunist% 
vadais New Yorke. Bridge# 
yra tas komunistų organizato
rius kuris prieš karą buvo su
kėlęs uostų darbininkų strei
kus Pacifiko pakraštyje. Jis 
buvo apkaltintas kaip svetim
šalis komunistų agentas ir nu
teistas ir deportuoti į Australi
ją bet karui užstojus sušvel
ninta prieš komunistus nusi
statymas ir Bridges liko Ajiie-
rikoje. 

Jis pasiruošęs gelbėti sovie
tams suparaližiuoti laivų kro
vimą ir uostų darbus jeigu at
sitiktų su Rusija susikirtimai. 
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PENNSYLVANIJOJE 
"WtBRANAMS BAIGTAS! i 
BEDARBĖS LAIKOTARPI 

PITTSBURGH. — Apie 18,-
000 Allegheny apskrities karo 
veteranų baigia s^vo bedarbės 
laikotarpį, kuriuo, po sugryži-
mo iš tarnybos, gavo po $20 
savaitėje. Tai buvo 52 savai
čių laikotarpis arba apskritas 
metas. Apie 6100 jų jau išbai
gė visą metą ir jiems pasibai
gė mokėjimas. Kiti likusieji 
irgi baigia 52 savaičių laikotar
pį. Jiems reikalinga susiras
ti darbas arba imti tokį darbą 
kokį pasiūlo Darbo biuras. 

Daugelis vyrų taip ir neno
rėjo j ieškoti -darbo, tenkinda-
miesi ta $20, ypač jaunieji ku
rie gyvena prie tėvų. Dabar 
kitiems ir darbą gauti progos 
sumažėjo. 

Detroit-MichNaujienos  
CIGARETAI |V«ŽAMI 
ŠMUGELIO KELIU 

Pennsylvanija įvedė padidln 
tus taksus ant cigaretų par
duodamų šioje valstijoje, su
kėlimui daugiau pinigų. ^ Bet 
kadangi New Jersey valstijoje 
cigaretai parsiduoda pigiau, iš 
ten daugelis šmugeliuoja ciga-
retus. Taksai apima ir alų ir 
saldžius gėrimus, taigi valstija 
išleido griežtą įsakymą valsti
jos policijai nužiurėtus auto
mobilius krėsti, jeigu išrodytų 
kad jie gali vežti iš kitur tuos 
aptaksuotus dalykus į Pennsyl-
vaniją. 

MEKSIKOJE APSILANKIUS 
i Ražo Ona Karpienė. 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

DETROIT, Mich., LVS 6-to skyriaus nariai ir jų draugai to skyriaus surengtame draugiš
kame išvažiavime, Gegužės 30 d., pp.Kriauččiunu vasarnamyje. . #Foto J. Kripas. 

YOUNGSTOWN, O. 

RŪPINASI POTVINTŲ 
KONTROLIAVIMU 

Pittsburgho mesto delegaci
ja vyko į Washingtoną persta
tyti valdžiai svarbumą tęsti 
Conemaugh tvenkinio statymo 
darbus, kurie Kongrese norima 
nutraukti sulaikant skyrimą 
federalių pinigų. To tvenki
nio pilnas frengimas didumoje 
išgelbėtų Pittsburghą nuo po
tvynių, kurie praeityje padarė 
daug nuostolių. Tam tikslui 
reikalinga $5,200,000 ir nori 
kad ta suma nebūtų nukirsta. 

Penna gubernatorius taipgi 
pasirašė Harrisburgo legislatu
res tarimą įsteigti 13 narių ko
misiją studijavimui valstijos 
potvinių kontroliavimui, kam 
numatyta skyrimas $10 mili-

Waterbury, Conn. 

CRUCIBLE Steel Co., Pitts-
burghe paskyrė $30 milijonų 
sumą savo dirbtuvių plėtimui 
ir gerinimui. Darbai jau pra
dedami. Tas parodo šios kom
panijos pasitikėjimą Pittsbur
gho ateitimi kaipo plieno ce^r 
tru. 

PITTSBURGH. — Streikuo
jant AFL išvežioto jų unijos 
darbininkams, reikmenų atve
žimas ir išvežimas sutrukdė 
darbus ir biznius keliasdešim
tyje firmų. 

Eina derybos ir tikima pa
siekti susitarimo streikui bai
gti. 

(MAHANOY CITY. — Al 
Matuza, iš Shenandoah, buvęs 
žymus futbolo lošėjas, tapo pa
skirtas futbolo lavintoju Ma-
hanoy City High School. 

Neris J. šimkttB 

PRAKALBOS IR LIETUVIŠ
KOS FIEMOS BIRž. 22 

Po tulo laiko neveikimo, čia 
vėl turėsime gražią pramogą, 
šį sekmadienį, Birželio 22. Tai 
bus piknikas Lietuvių parapi
jos darže, ir vakare bus paro
dyta Lietuviškos įdomios fil-
mos; Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona gyvas, kaip atvažia
vo į Ameriką, paskui jo iškil
mingos laidotuvės ir pamaldos 
Clevelando katedroje. Taipgi 
matysite gražias iškilmes Cle
velando Lietuvių Darželyje ir 
tautiškus šokius. 

Kalbą apie Lietuvių reikalus 
pasakys nesenai iš Europos at
vykęs Neris J. Šimkus. 

Visi pasinaudokite šiuo pa
rengimu, kuris bus visapusiai 
naudingas. Rep. 

Amsterdam, N. Y. 

T autinių Šokių F esti v a-
lis Buvo St. Louis, Mo. 

Šymet 13-tas metinis Ame
rikiečių rengiamas Tautinių šo
kių festivalis atsibuvo Gegu
žės 21 iki 24 d., St. Louis, Mo., 
mieste. 

Kaip jau kelintas metas pa
eiliui, šiame festivale dalyva
vo dvi Lietuvių grupės, viena 
Bostono jaunimo grupė, vado
vaujama Onos Ivaškienės; ši 
grupė išpildė savo Lietuviškų 
šokių programą vieną vakarą, 
o antra, Vytauto Beliajaus va
dovaujama Chicagiečių suaugu
sių šokikų, Ateitininkų grupė, 
šoko kitą vakarą. 

Pažymėtina kad to festiva
lio programoje buvo įtalpinta 

'tik du atvaizdai — ir vienas 
iš jų buvo Lietuvių šokikų po
ros, tautiniuose rubuose. 

RYTINĖSE valstijose lau
kiama pritrukimo gasolino šią 
vasarą, kas gali privesti prie 
vėl įvedimo gasolino štampų, 
kaip buvo karo pradžioje. 

Gasolino trūksta ir kariuo
menei, kuri tegauna pusę to 
kiek jai reikalinga. 

Vytautas MarkuzsMI 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridgre 

DETROIT 14, MICH. 

PAGERBTAS DR. RUPŠIS 
Birželio 7 d. Elks Klube įvy

ko pagerbimas Dr. Juozą Rup
šio ir jo tėvo. Surengimui tos 
pramogos pasidarbavo Mrs. C. 
Rupšienė, daktaro dėdienė, jo 
pusseserė Mrs. L. Magilienė ir 
M. Kazlauskas. Svečių dalyva
vo apie 400, didumoje Lietuvių 
ir keletas kitataučių. Progra
mą pradėjo J. Olšauskas vargo
nais išpildydamas Lietuviškų 
melodijų; Adv. A. Stokna ve
dė programą. Buvo pasakyta 
eilė kalbų. Pabaigoje kalbėjo 
Lietuviškai Dr. Gailiunas, Dr. 
A. Kincleris ir jausiausias Dr. 
J. Rupšis; ištarė po kelis žo
džius jo jauna žmonelė, jo tė
vas, Jonas Rupšis, ir jo ma
mytė. 

Dr. J. Rupšis baigė chirurgo 
mokslą Rochester, N. Y., ir 
Albany, N. Y. 

Visame moksle jam gerai se
kėsi. 

Dr. Kinderis pareiškė džiau
gsmo kad gavo gerą bendra
darbį, nes Dr. Rupšis bus vie
name ofise su Dr. Kinderiu. 

Abu jiedu militariškoj tar
nyboj buvo kapitono laipsny
je. Dr. Rupšis tik sugryžęs 
iš Vokietijos. Ten jis daug pa-1 

gelbėjo Lietuviams. Tikimės 
kad jis ir ateityje Lietuviš-1 
kiems Lietuviams nebus sveti-j 

mas. 

VAŽIUOJA f LVS SEIMĄ 
Birželio 16 d. LVS turėjo 

susirinkimą Adv. V. Kristinai-
čio ofise. Apkalbėta dabarti
niai Lietuvos reikalai ir Lietu
vių tremtinių šelpimas. Nu
tarta važiuoti į LVS seimą su 
nemaža delegacija. Atsirado 
savanorių važiuoti, tikima su
organizuoti važiuoti du ar tris 
automobilius iš čia augusių 
musų profesionalų dirbančių 
tautinius darbus savo vientau
čiu tarpe. 

Linksmo pasimatymo su ki
tais idėjos Lietuviais seime! 

P. Lalas. 

PASEKMINGAS PIKNIKAS 
Birželio 15 surengtas pikni

kas tautinei spaudai paremti 
pavyko pasekmingai. Pasidar
bavo tautinės srovės veikėjai 
ir rėmėjai. Atsilankė publikos 
iš plačios apielirikės. "" 

CARE VEIKLA 
Lietuvių moterų Care šalpos 

klubas teikiantis paramą Lie
tuviams tremtiniams vėl turė
jo susirinkimą Mrs. Wm. Bule-
Hck namuose. Dalyvavo kele-
įas ir svečių. Naujas narys, 
St. Geonaitis paaukojo klubui 
$20. Pinigų sukėlimui šeimy
niška pramoka rengiama -A. 
Kishonų namuose, Liepos mė
nesį. R«P« 

KITAS PIKNIKAS 
Sekm. Birželio 29, I4nden 

Parke jvvks Waterburio Liet. 
Tarybos piknikas, pradžia 1:30 
vai. po pietų. Kalbas pasakys 
Bronius Budginas, Dr. Petras 
Kazlauskas ir Dr. Zina Kaz
lauskas. Visi trys kalbėtojai 
yra pabėgę nuo komunistų te
roro. 

Piknike dainuos šv. Juozapo 
parapijos choras ir per dieną 
tęsis šokiai. 

RINKLIAVA PAVYKO 
Gegužės pabaigoje BALF 2 

skyriaus rupesniu čia įvyko 
lag Day BALF naudai. Au
kų rinkime darbavosi visa ei
lė moterų, panelių ir vyrų, ir 
surinko viso $1,345,61, kas pa
siųsta į BALF centrą. 

LABDARINGA DARBUOTfi 
Vietinių draugijų rupesniu 

čia įsteigta "Care" centras, ku
rio vedėja Mrs. Nell Janušaitis 
raportavo kad jau pasiųsta su-
virš šimtas siuntinių Lietu
viams tremtiniams. Norintie
ji pasiųsti savo giminėms bei 
pažystamiems tremtiniams pa
gelbėti maisto prašome kreip
tis j 872 Bank st., nes tik už 
$10 per "Care" tarpininkystę 
galėsite saviems pasiųsti mai
sto del 30 gardžių pietų* H. P. 

Paminėjo Lietuvos 
Okupaciją 

Detroito Lietuviai buvo su
pažindinti per radio Amerikos 
Lietuvių Balso pusvalandį su 
1940 metų Birželio 15 dienos 
bolševikų įsiveržimu į Lietuvą 
ir jos okupavimu bei pavergi
mu. Ta tema plačią paskaitą 
davė Agr. Tomas Dambraus
kas, vienas iš pastarų atvyku
sių iš Europos ir Detroite ap
sigyvenusių tremtinių. 
• Programoje buvo ir atitinka-
moš pritaikytos muzikos. 

RENGIASI Į LVS SEIMĄ 

BROOKLYN, N. Y, 

A. L. TAUTININKU CENTRO 
SUVAŽIAVIMAS 

' Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Centro metinis suvažiavi
mas Birželio 8 d. buvo gana 
skaitlingas, ir dar buvo papil
dytas naujomis iš Europos at
vykusių Lietuvių jiegomis. 

Dienotvarkė buvo gana įdo
mi ir gerai apdirbta, todėl ta
po apkalbėta daug svarbių da
lykų tautinėje veikloje ir Lie
tuvos reikalais, taipgi tapo 
priimta rezoliucijos svarbiais 

PAUKŠTIS KIŠENIUJE 
Stamford, Conn., vienas dar

bininkas pakabino savo darbi
nes kelnes kieme išdžiovinti. 
Per porą dienų kelnėms beka
bant, vienoje kišenėje paukštis 
susuko sau lizdą ir pradėjo dė
ti kiaušinius, žmogus kelnes 
ir paliko kabančias iki bus iš
perėti paukštukai. 

SKALBYKLOS (I aundries) 
pereitą metą darS rekordinį 
biznį sumoje $736,238,000. 

i klausimais. 
Detroito LVS 6-to skyriaus Svarbiausia suvažiavime bu-

nemaža delegacija rengiasi va- Vo tai bilius kongrese įsileidi-
žiuoti į LVS metinį seimą, ku- mui ' išvietintųjų iš Europos, 
ris įvyksta Waterbury, Conn., sulyg kurio į Ameriką galėtų 
Birželio 28-29 d. Delegatai iš- buti įsileista bent po 100,000 
važiuoja pora dienų anksčiau, išvietintų žmonių per keturių 

Gauta žinių kad į seimą va- metų laikotarpį. 
žiuoja ir Juozas J. Bachunas, Suvažiavimu ypatingai do-
iš Tabor Farm. I mgg kuvo kreipta ir plėtimui 

— . bei stiprinimui Lietuvių tauti-
DETROIT, Mich, šios sa- ngg veįklos Amerikoje, ir yra 

vaitės pradžioje del trijų pa- pasibr§žta ta linkme neatidė-
skirų nesusipratimų kilusių ij0jant veikti. 

Suvažiavimo raporte ypač 
džiuginanti žinia buvo kad A. 
L. Tautininkų Centro vardu 

del 
nesusipratimų 

tarp dirbtuvių ir unijų, 10,000 
automobilių darbininkų negalė
jo dirbti. Taipgi Ford Motor 
Co. 130,000 darbininkų tarpe Z"1"" , , , . ^ M . buvo pasiųsta gana, didelis kie-vedama balsavimas streikavo . . . .. . T • 

. , , kis siuntinių isvietmtiems Lie-mo klausimu. , . 
TT.,. . . .. ., . Sdm tuviams kurie labai jaučia mai Vėliau nekune susitaikg ir J . ~ v , sto nedateklių, todėl ir buvo gryzo Birbti. Gryzo Chrysler i , • u * a atkreipta speciale atyda siuo dirbtuviu darbininkai, bet dar 

klausimu, ir visi dalyviai kas 

NUO PAT pribuvimo j Me
xico City, aš pradėjau įdomau
ti ar čia kartais negyveną Lie
tuvių, ar kokių pabėgėlių ne
rado sau prieglaudą šioje sve
timoje šalyje, nors žinojau kad 
čia nėra jokio Lietuvos konsu
lato nei atstovybės. Tačiau pa
siryžau persitikrinti. Taigi an
ksti ketvirtadienio rytą išvy
kau į Imigracijos Departmentą 
ir svetimšalių registravimo biu
rą. Pirmiausia nuėjau prie in
formacijos stalo, kur laimei 
radau vieną mokantį Angliš
kai. Paaiškinau savo atsilan-
kyifto tiksią, ir jis man para
šė raštelį ir nurodė kreiptis 
į Senor Farias, kuris sakė ga
lės suteikti man j ieškomų in
formacijų. 

Radau tą departmentą užpil
dytą eilėmis žmonių laukian
čių prieiti prie langelių reika
lingų jiems informacijų gavi
mui. Aš nežinojau kurioje ei
lėje stovėti, nes nesupratau 
Ispaniškų užrašų. Taigi prisi-
stumiau prie vieno langelio kur 
galėjau patarnautojo paprašyti 
kad nurodytų man kur rasti 
Senor Farias. Jis buvo labai 
pagelbingas ir mandagus, išėjo 
išėjo iš už savo stalo ir paly
dėjo mane per koridorių į ofi
są to žmogaus kuris man bu 
vo nurodyta pamatyti. Padė
kojau jam šiltai kaip tik galė
jau, nes jo prielankumas su
taupė man daug laiko ir stum
dymosi toje didelėje minioje; 
jis man rodė visą savo prielan
kumą gal but todėl kad pažino 
mane esant Amerikiete. 

Senor Farias pasveikino ma
ne tuo pačiu mandagumu ir 
nutraukė savo darbą norėda
mas man pasitarnauti. Peržiū
rėjęs ir patikrinęs įvairius re
kordus per 15 ar 20 minutų jis 
pasakė man kad neturi jokių 
rekordų apie bent kokius Lie
tuvius užregistruotus Meksiko-

liko streikuoti JDeSoto dirbtu
vės "darbininkai^ Del tų turė
jo buti paleisti iš darbo dau
giau kitų darbininkų. 

Detroite valdžia tęsia perse
kiojimą automobilių pardavė
jų kurie užsiima juodos rinkos 
prekyba. 

Automobiliai Sužeis
tiems Veteranams 

Veteranų Administracija iš
leido galutinį pranešimą karo 
veteranams kurie neteko ran
kų arba kojų, kad iki Liepos 1 
turi paskutinę progą paduoti 
prašymą gavimui jiems specia
liai pritaikytų automobilių. 

Valdžia paskyrė po $1600 
nupirkimu tokių automobilių 
kiekvienam veteranui kuriems 
reikalinga, kad jie galėtų pa
tys jais važinėti. 

Visoje šalyje jau paduota 
apie 22,000 tokių aplikacijų ir 
apie pusė to skaičiaus sau au
tomobilius gavo. 

' i. 
t.uj*r 

• • i- t * 
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galėjo suaukavo nemažą sumą, 
kuri bus panaudota pasiųsti ir 
daugiau pakietėlių. Šiam tiks
lui J. Ginkus ir kiti prisidėjo 
stambiomis aukomis. 

Suvažiavime neužmiršta ir 
BALF reikalai, ir nutarta kiek 
galint dirbti del BALFo ir ra
ginti kitus kad dirbtų. 

Turiningas kalbas pasakė iš 
Europos paskiausia atvykusie
ji, ypač vaizdžiai viską apipa
sakojo Adv. Paltanavičius. 

Šiame suvažiavime Am. Liet. 
Tautininkų Centras pasisakė 
už bendrą veiklą su kitomis 
Lietuvių organizacijomis ku 
rios dirba Lietuvos laisvinimo 
darbą. 

Suvažiavime buvo atstovai 
iš keliolikos kolonijų, būtent 
iš Cohn., New York, ir New 
Jersey valstijų. 

Suvažiavimas užsibaigė ge
roje nuotaikoje, ir tuoj užsi
baigus, buvo prakalbos, tauti
ninkų dėka surengtos, kur ge
ri kalbėtojai pasakė įdomias 
kalbas, o vietinis Operetės cho
ras, vadovaujamas p. Pranc-
kienės, sudainavo keletą gra
žių Lietuviškų dainų, kas da
lyviams dar daugiau sužadino 
meilę Lietuvai. Dalyvis. 

Rusų "Dukhoborų" šeima Vancouver saloje, Britų Kolumbijo
je. Tie tamsus žmonės gyvena prisilaikydami tam tikrų senų 
papročių. Seniau jie norėjo net nuogi vaikščioti, tačiau Ka
nados valdžia jiems tai uždraudė ir nepaklausančius areštavo-
ir baudė, iki jie priprato prisilaikyti tvarkos, . 

MEKSIKOJE mažieji ūki
ninkai pradėjo protestuoti del 
valdžios nusprendimo skelsti 
galvijus apkrėstus snukių ir 
nagų liga, nors valdžia ir už
moka už tuos galvijus. Prezi
dento Trumano vienas tikslas 
Meksikoje lankymosi buvo su
tarimas kovoti prieš šitą gal
vijų ligą bendrai. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
*' Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. X 

Je-
Tas mane labai apvylė, nes 

buvau beveik tikra akd rasiu 
nors vieną ar kelis, taigi ir ap
leidau Imigracijos Departmen
tą nusiminus. 

Vis norėjau tikėti kad čia 
turėtų buti koks nors Lietuvis 
ir gal but yra užsiregistrayęs 
svetimu pasportu, kadangi tiek 
tūkstančių musų žmonių yra 
išblaškyti po visas šalis pasek
mėje sąmyšio tik ką pergyven
to karo, ir maniau galėjo įvykti 
visokių nesusipratimų ir slėpi
mų savo kilmės. Tačiau aš la
bai buvau nusiminus per kokį 
laiką, nes maniau butų tikras 
smagumas pasisvekinti su sa
vo tautiečiu tokiame nuošalia
me pasaulio užkampyje. 

PENKTADIENĮ jau mums 
atsibodę j o Mexico City. Mes 
pirkinėjom įvairius souvenirus 
ir sidabrinius papuošalus; ap
silankėm įvairiuose restauran-
tuose kiekvienam valgiui; val
gėm beveik viską ką Meksika 
turėjo pasiūlyti. Geriausias iš 
visų man buvo tropiški vaisiai, 
Mamey ir Papey iš arbūzų gi
minės, skanus ir saldus anana
sai gaunami gausiomis porci
jomis, šviežios braškės, beveik 
tokios gardžios kaip tos ką te
ko valgyti Lietuvoje, tik ne to
kios didelės, ir didelės apvalios 
vynuogės — visa tai Vasario 
mėnesį, kuomet namuose Cle-
velande dengia ledas, siaučia 
šalti vėjai ir kanda ausis ir 
varinėja šiurpulius per nuga
rą. čia mes radome Šiltą, sau
lę ir vasaros patogumus. 

Nenoriu užmiršti nepaminė
jus kad Meksikiečiu garsaus ir 
mėgiamo gėrimo "Tequilla" ir
gi teko paragauti. Tequilla 
Meksikiečiams yra tas kas 
"Valstybinė" Lietuvoje. Te
quilla yra daroma iš tam tik
rų kaktus augalų, yra labai 
stipri ir svaiginanti; jie ją 
geria pilname stiprume arba 
maišo su vaisių sunkomis, kaip 
ji patiko ir man. Ji neturi 
spalvos ir išrodo kaip gcynas 
spiritas. 

KOVO 1. Šį rytą aš atsikė
liau su sloga nosyje ir krutinė
ję, kas paėjo nuo tos šaltos 
"Tequilla Daisy", maišytos su 
apelsino sunka, kurią ragavau 
pereitą vakarą. Nežiūrint slo
gos aš vėl norėjau pradėti mu
sų vadovaujamą kelionę toliau 
po Meksiką. Musų nurodymuo
se buvo pažymėta kad ta kelio
nė į Cuernecava ir Taxco už
truks ir kitą dieną, kas reiškė 
kad reikia pasiimti naktinių 
r ubų ir kitų reikmenų. Aš pa
maniau kad bus perdaug var-

gį:b Icrautis valizukę ir apsisuji* 
kinti ja, nes tai buvo tik vie
nai nakčiai sustojimas. 

Mes susitikome reguliarėje 
vietoje viešbučio apačioje 9:15 
Valandą ir radom naują paly* 
dovą šiai kelionei. Jaunas vy* ' 
ras visai ne Meksikietiško ti
po. Pa tyrėm kad jis yra pu
siau Vokietis pusiau Meksikie
tis. Jo motina Meksikietė, tę
vas Vokietis daktaras, ir įo 
vardas buvo O.tto HackenbecK, 
kas yra tikriausia Vokiška. 

Otto ėjo mokslą Suv. Valsti
jose ir gyveno ten daug metų, 
jis išrodė labai kaip Amerikie
tis ir mes jautėmės kaip namie 
su juo, bent kalba bu^o ta pa-
ti. 

Nežinia kodėl musų būrelis 
šiądien buvo mažas, taigi Pet
ronė, aš ir Otto turėjom au
tomobilį patys vieni. 

Iki Cuernėvaca buvo 43 my
lios ir kelias vedė į pietus ir 
žemyn į pakalnes. Vėl diena 
buvo skaisti, darėsi šiltesnė su 
kiekviena pravažiuojama my-
lia. # . 

Tik išvažiavus iš Mexico Ci
ty mes važiavom per didelius 
plotus lavos akmens, kaip ban
gų jurą per mylių mylias, per 
nuogus uolynus, kuriuose vie
tomis kyšojo vienišos kietosios 
žolės ir šiokie-tokie krūmeliai 
tarp uolų. Ši sritis tai plika 
tuštuma kur negalima nieko 
nei išauginti, tačiau vietomis 
matėme šiaudais dengtas Indi-
jonų budeles, kurie čia gyve
na ir išsikovoja sau egzistavi
mą kaip tik jie gali. Tolumo
je matėsi kalnynų eilės ir Ot
to nurodė mums tą ugniakalnį 
kuris sudarė šitą tuštumą, da
bar užgesusį Ajusco kalną. 

Už to tuštumos ploto pradė
jom įvažiuoti į daugiau gyve
namą sritį, ir pirm negu pasie
kėm Cuernevaca ta sritis apsi
reiškė kaip rojus; pakelės nu
augusios purpurinių ir kitokių 
spalvų žydinčiais medžiais, kas 
žavėjo mus; tie medžiai vadi
nami Jocaranda ir turi smul
kius lyg paparčio lapus, bet jų 
žiedai yra stambus ir stori lyg 
didelės vynuogės. # # # 

Cuenevaca yra rezidencinis 
turtingųjų Meksikos sostinės 
gyventojų priemiestis. _ Puoš
nus namai su augštomis tin
ko ir plytų tvoromis išrodo to
kie pat turtingi ir puikus kaip 
tie ką matėm aplink Los An
geles ir Hollywood. Gausybė 
gėlių ir spalvų paverčia jį lyg 
į pasakų žemę. Dauguma tų 
namų yra nudažyti baltai ar 
gelsvai su skaidriais spalvuo
tais apvedžiojimais, kurie taip 
patraukiančiai atsimuša saulės 
šviesoje. Turtingieji Meksikos 
žmonės yra istikro turtingi ir 
nesivaržo tuomi pasirodyti^ sa
vo puikiais namais ir sodais. 

(Bus daugiau) 

i  
k 

DtRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

NORIU susirašinėti: politi
niais, visuomeniniais ir tauti
niais klausimais su Amerikos 
Lietuviu. Kas šiais klausimais 
įdomaujasi prašoma rašyt: 

V. Dabrila, 
Štuttgart-Ost, Luisenstiv 8 

Germany USA Zone 

REUMAT1ŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš dau? skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau jsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba raSv-
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00-: 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00. (26) 

DECKEN'S OINTMENT 
P. O. Box 666 Newark 1. N. J. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

SEKRETAI DYKAi 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Philadelphia 6, P*. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimama 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 



[f Tegul meile Lietuvos 
f Degą mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevflks! ' 

Siuskit LI S Seinni Savo Auka 
1-mas Skyrius Nuves 

Seimui Dovanų 
200.00 

"CLEVELAND, Ohio, LVS 1 
skyrius po pasekmingo koncer
to, kurį surengė Lietuvos ar
tistėms pp. Sofijai Adomaitie
nei ir Birutei Smetonienei Bir
želio 8 d., dabar, koncerto ren
gimo komisijos ir skyriaus val
dybos sutarimu, paskyrė LVS 
seimui aukų $200. 

Tuo budu šis skyrius bus pa
tiekęs centrui jau apie $700 šį 
metą. 

Tas parodo kad veikiant ga
lima padaryti ir gerų darbų ir 
naudos turėti. 

Pirm šito3 žinios, pirmą vie
tą seimui aukų daugumu už
ėmė Los Angeles, Calif., 11-tas 
skyrius, kuris prisiuntė seimui 
perduoti virš $170. 

Kiek girdima, kiekvienas j 
seimą pasirengęs skyrius žada 
atvežti aukų. 

Ypatingo sujudimo parodė ir 
Worcester, Mass., 12-tas sky
rius. 

Delegatų skaičium, kaip jau 
paaiškėjo, šis LVS 7-tas sei
mas bus didžiausias, nes ryti
nėse valstijose yra diduma L. 
V. S. skyrių, na o ir tolimesni 
vakarų skyriai, kaip Clevelan-
do, Detroito ir net Los Angeles 
neužsileidžia, Los Angeles pri
sideda gausiai aukomis, o Cle-
velandiečiai ir Detroitiečiai va
žiuoja gausiai i seimą. 

Jodvį Dalyvaus LVS Sermo Programoje BirL 28 
SE1MIN6VAKARIENĖ BUS HOTEL ELTON, 7:00 VAL., WATERBURY, CONN. 

REMKIT LIETUVOS VADAVIMO 
PASTANGAS 

Siųskit Savo Auką Seimo Rengimo IComisijai 

Dr. M. J. Colney, Seimo Rengimo Komisija 
148 Grand Street Waterbury, Conn. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-tas metinis seimas šymet at
sibus šeštadienį ir sekmadienį, BIRŽELIO-JUNE 2&-29, HOTEL 
ELTON, WATERBURY, CONN. 

Visų kolonijų, tolimų ir artimų, geros valios Lietuviai, ku
riems rupi Lietuvos vadavimas ir kova prieš raudoną sovietų 
okupantą, pasiuskit Seimui savo auką sulyg išgalės, parėmimui 
visų darbų kokius LVS atlieka. Siųskit specialę auką knygai 
"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" išleisti Angliškoje kalboje. 

ši knyga, taip kaip "TIMELESS LITHUANIA", bus išda
linta visiems Amerikos valdžios nariams ir kitiems žymiefhs 
Amerikiečiams, atidarymui jiems akių kaip bolševikai pavergė 
Lietuvą, ir kaip ta savo klasta užgrobia ir kitas šalis dabar. 

Dabar jau paskutinė proga užsisakyti tikietus, ir taipgi re-
fcervuotis sau Hotel Elton nakvynei kambarį. 

LVS Seime svečiais kviečiami atsilankyti visi Naujosios 
Anglijos patriotiniai Lietuviai, durys visiems atdaros. 

Birželio 28 d., pirma sesiją prasidės 11 vai. ryto. Birželio 
2d — sesija prasidės 10 vai. ryto. 

LIETUVAI. VADUOTI SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 
Juozas Smailis, Garbės Pirmininkas, 
P. J. žiuris, Pirmininkas, 
Dr. Jonas J. Sims, Vice Pirmininkas, 
Adv. Nadas Rastenis, Vice Pirmininkas, 
A. S. Trečiokas, Vice Pirmininkas, 
Kazys S. Karpius, Sekretorius, 
Juozas Kripas, Finansų Sekretorius, 
Dr. M. J. Colney, Iždininkas. 

o:: 

3 Skyrius Siunčia Gerą 
Skaičių Delegatų 

į Seimą 

NEWARK, N. J. — LVS 3 
skyrius bėgyje trijų savaičių 
turėjo net du susirinkimus, nes 
buvo atsiradę labai svarbių 
reikalų, ir ypač buvo pasimota 
gauti daugiau naujų narių į 
LVS šiame taip svarbiame Lie
tuvos vadavimo momente. 

Newark skyrius per kurį lai
ką veikla nepasižymėjo, kam 
buvo tam tikrų vietinių sąlygų, 
bet dabar prie 3-čio skyriaus 
prisirašė daug naujų ir jaunų 
jiegų, todėl ateityje skyriaus 
veikla tikima bus miklesnė. 

Skyriaus susirinkime tapo iš
rinka geras skaičius delegatų 
į LVS seimą Waterbury, Conn. 
Delegatai yra šie: V. Ambro-
zevičius, A. ir E. Trečiokai, V. 
Valickas, A. Gudonis, J. V. Va-
lickas, V. Žilys, P. Vileikis, V. 
Dilys ir Krumėnas. 

Kad ir nedaug buvo veikta, 
bet atlikta buvo gražių ir nau
dingų darbų LVS vardu. Mū
sų skyrius gana aktyvus bu
vo B ALF vajuose, o dabar dar 
daugiau šį labdaringą darbą 
dirba. Taipgi, musų skyriaus 
pavieniai nariai nemažai siun
tinėlių pasiuntė išvietintiems 
Lietuviams j Europą, ir nema
žą skaičių affidavitų yra pa
siuntę tiems nelaimingiesiems, 
kai kurie nariai yra affidavitų 
reikalu patarnavę ir kitiems, 
ypač p. A. S. Trečiokas, LVS 
Centro Vice Pirmininkas. 

Skyrius yra nemaža visokio 
turinio Lietuviškais reikalais 
rezoliucijų pasiuntęs visokioms 
valdiškoms įstaigoms, tą patį 
yra atlikę ir pavieniai nariai 
nuo savęs, ir dar daug visokių 
kitokių darbų yra atlikęs, tik, 
deja, skyrius turėtų sukrusti 
surengt pramogų sukėlimui fi
nansų ; bet tikimasi ateityje 
tas bus padaryta. 

Reikia tikėtis kad sugryzę 
delegatai iš LVS seimo parsi
veš naudingų seimo nutarimų, 
kuriuos pradės vykdyti gyve-
niman, kaip lygiai prisisems 
naujos energijos sunkiam Lie
tuvos vadavimo darbui. 

LVS -3 Skyrius. 

Kvietimas i LVS Mm 
kviečiame visus mu

sų narius, bendradarbius, drau-
gys ir rėmėjus, ypač rytinėse 
valstijose, dalyvauti LVS 7-ta-
me seime, kuris atsibus Birže
lio 28-29, Hotel Elton, Water-
bury, Conn. 

LVS pereitais metais nuvei
kė didelius darbus ir gausiai 
prisidėjo prie palengvinimo pa
bėgėlių būvio ir iškėlimo Lie
tuvos bylos tikresnėje perspek
tyvoje. 

LVS žygiai į Washingtoną 
reikale antro ir trečio skrynin
gų; jos rezoliucijos, memoran
dumai ir delegacijos Washing-
tone paneigimui draudimo pa
bėgėliams! naudoti savo pri
gimtą kalbą; visa eilė žygių 
prieš sovietų pastangas grąžin
ti pabėgėlius į bolševikų oku
puotą Lietuvą; viešoje spau
doje dažni pareiškimai už Lie
tuvos išlaisvinimą ir daugybė 
kitų darbų, bus detališkai pra
nešta seimo ir banketo eigoje. 

Seime bus perstatyta naujas 
LVS leidinys "Lietuva Tironų 
Pančiuose", šis leidinys atvai
zduoja sovietų okupaciją Lie
tuvos, pagrystas autentiškais, 
rimtais daviniais ir parašytas 
gabių Lietuvos autorių, turin
čių ištvermės ir žinystę viso 
Lietuvos pergyvento* teroro. $is 
veikalas yra Lietuvos skriaudų 
"White Paper" ir turėtų rastis 
kiekvieno mąstančio Lietuvio 
namuose. 

To veikalo Angliška laida 
jau spaudoje ir neužilgo bus 
taipgi patiekta viešai publikai. 

Vakarienėje dainuos viena iš 
žymiausių Lietuvos operos ar
tisčių, Sofija Adomaitienė, ką 
tik atvykus iš Europos. Taip 
pat išgirsite musų žymią pia
nistę, Birutę Smetonienę, ku
ri jau spėjo pasižymėti eilėje 
Lietuviškų kolonijų. 

LVS seime dalyvaus ir kal
bės vyriausias Amerikoje Ne
priklausomos Lietuvos pareigū
nas, Įgaliotas Ministras Povi
las žadeikis, jConn. valstijos 
Gubernatorius ir daugelis kitų. 
Programos dalis bus transliuo
jama per radio. ^ / 

Ten išgirsite vėliausias Ži
nias reikale Congr. Stratton's 
Bill 2910, nes šią savaitę kaip 
tik LVS atstovas dalyvauja to 
biliaus tardymuose Washing-
tone. Jums bus patiekta visa ei
lė žinių (kurių dalis jau šiame 

Dirvos nr. telpa) apie galimy
bes šio biliaus perėjimo. 

Išgirsite apie LVS darbuotę 
Paryžiuje, Berne ir tarp pabė
gėlių ir visą eilę pranešimų iš 
užsienio. 

Ačiu jūsų visų paramai, už
jautai, inspiracijai ir koopera-
vimui, LVS šį metą yra daug 
nuveikus. 

Tęsimui šio praminto ir nau
dingo darbo tolyn, aš visus ra
ginu ir nuoširdžiai kviečiu lan
kytis seime, siųsti aukas ir sa
vo patarimus, už ką mes visi 
busime dėkingi. 

"Vardan tos Lietuvos". 
P. J. ŽIURIS, 

LVS Pirmininkas. 

LATVIJOJE sakoma atsira
do Vokiečių karių kurie apren
gti sovietų uniformomis. "Ma
tyt Rusams pavyksta Vokie
čius prižadais pavilioti ir jie 
stoja raudonųjų tarnybon. 

48. SUV. VALSTIJŲ žemės 
plotas sudaro 1,937,144,906 že
mės ir vandenų akrų. 

IŠRASTAS radio garsiakal
bis toks kad yra tik didumo 
kaip- kišeninis laikrodėlis. Jis 
pasirodė Londone. 

David Ben Gurian, iš Palesti
nos, Zionistų žydų vadas, gryž-
ta iš Amerikos į savo tėvynę, 
po baigimo savo misijos Uni
ted Nations posėdyje^ kur bu
vo atvykęs aptarti- Palestinos 
ir žydų problemai*, 

Sofija Adomaitiene 
damininke 

SlP 

S*"** Smeto 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos septintam metiniam seimui 
Waterbury, Con#., viskas tvarkingai paruošta. Seimo pa
rengimai — posėdžiai ir vakarienė su svarbiais kalbėtojais, 
su puikia menine programa, — atsibus gražiame viešbutyje 
HOTEL ELTON, šeštadienį ir sekmadienį, Birželio 28 ir 29. 

LVS seimo pirmas posėdis,. Birželio 28 d., prasidės 11 
vai. ryto. Vakarienei ir koncertui svečiai pradės rinktis 
nuo 7:00 vai. vakare. ^ 

Vakarienes metu bus kalbos žymių svęcių, tarp jų bus 
Connecticut Gubernatorius James Mc.Conaughy, Lietuvos 
Ministras Washintone Povilas žadeikis ir kiti. 

nienė—pianists 

Muzikalę programą išpildys Lietuvos Operos artste p. 
Sofija Adomaitienė, tik ką atvykus iš Europos. Jos pasiro
dymas rytuose bus pirmutinis. Antra žymi Lietuvos artis
tė, p. Birutė Smetonienė, patieks keletą žymių piano muzi
kos kurinių. Dalis vakarienės programos bus transliuoja
ma per vietinę radio stotį. 

Programoje bus taipgi ir dainininkas Alex Wesley-Va-
' siiiauskas, Anthony Obright, ir Mrs. (Russell) Maton. 

Po programos, rengiama Susipažinimo Draugiškas va
karas ir šokiai, šokių tarpais bus dainų, šokiams gros An
thony Obright ir jo orkestras. Įžanga $1.50. 

Biliaus H. R. 2910 Reikale 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirmininkas P. J. žiuris padėjo 

daug pastangų susirašyti su Kongreso nariais ir atsilankyti as
meniškai Washingtone tremtinių gelbėjimo reikalais. Jis ir šio
mis dienomis išvyko į Washingtoną dalyvauti Kongreso komi
sijos apklausinėjime Amerikos visuomeninių organizacijų vei
kėjų Stratton Bill H. R. 2910 klausimu. 

P. J. žiuris gavo iš keliasdešimties kongresmanų ir iš sena
torių atsakymus to biliaus reikalu. Porą tų laiškų čia paduo
dame : 

NUO KONGRESMANO JOHN J. ROONEY, N. Y. 
* 

Washington, D. C., June 4, 1947. 

Mr. P J. Zuris, President, 
American Friends of Lithuania 
1434 Clarence Avenue, 
Lakewood 7, Ohio. 

Dear Mr. Zuris: 
I have your letter of May 31st together witfi the 

"enclosures regarding your interest in the passage of the 
Stratton bill (H.R. 2910) calling for the admission of a 
maximum of 400,000 displaced persons from the camps in 
Europe into the United States over a period of four years. 

This measure, I am deeply convinced, should com* » 
mend itself favorably to every humane citizen of our na
tion and you may be assured that I shall cooperate in 
every way possible to hasten the enactment of this merit- s 

orious legislation during the present session of Congress. 
Sincerely, 

JOHN J. ROONEY. 

* 

SENATORIUS LODGE, IŠ MASS., SEKANČIAI RAŠO: 

Washington, D. C., June 12, 1947. 

Mr. P. J. Zuris, President, 
American Friends of Lithuania 

.1434 Clarence Avenue, 
Lakewood 7, Ohio. 

« 

Dear Mr. Zuris: , ^ , •• • 
Thank you for your fftesaage concerning displaced 

persons. I have intimate personal knowledge of the prob
lem, having visited many displaced persons' camps in Ger-y 

many and I favor prompt effective and humane measures 
for their resettlement. Your views are helpful to me and 
I shall have them very much in mind whenever any oppor
tunity occurs to be of assistance. 

Very sincerely yours, < 
HENRY CABOT LODGE, Jr. t i ! . - v; 

SKUBUS PRANEŠIMAS VISIEMS 
BALF SKYRIAMS 

BALF Pirmininkas Ragina Siųsti Centrui Visas 
Turimas Aukas, taipgi Darbuotis Daugiau 

Kėlime Pinigų Tremtinių Gelbėjimui 

I. Lietuvių tremtiniu padė
tis šiuo metu darosi kasdien 
blogesnė. Daug kur UNRRA 
jau sustabdė savo paramą, o 
Birželio mėn. gale visai likvi
duojasi. Ypač blogai Anglų 
zonoje esantiems tremtiniams. 
Ten studentai jau badauja. Sa
vaitei jie ten gauna tokį mais
to davinį, kurio normaliai už
tenka tik vienam kartui paval
gyti. Jau daug tremtinių nuo 
mažo maisto kiekio turi išti
nusias kojas. Vaikučius ir jau
nimą čiumpa džiova. Įsigali 
kitos pavojingos ligos. 

Tremtinių padėtis yra baisiai 
aliarmuojanti. BALF valdyba 
nori ko daugiausia jiems pagel
bėti. Kas mėnuo yra siunčiama 
reikalingiausias maistas, kaip 
riebalai, mėsa, lašinukai, kon
densuotas pienas, žuvies taukai. 
J3et viso to per mažai. Yra 
duoti dideli užsakymai naujiems 
maisto siuntoms, bet joms iš
pildyti trūksta pinigų. 

Maloniai prašau visas BALF 
skyrių valdybas ir visas drau
gijas bei BALF vajaus* pinigų. 

JDabar yra pats svarbiausias 
Įaikas ateiti tremtiniams į pa
galbą, todėl, nieko nelaukdami, 
visus turimus pinigus malonė
kite tuojau persiųsti centran— 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

II. Lietuviams tremtiniams 
šelpti darbštus BALF veikėjai 
ir prieteliai pavartoja įvairiau
sias priemones. New Britain, 
Hartford ir Waterbury, Conn., 
turėjo visas miestų gatvese 
rinkliavas. Scranton, Pa., tu
rėjo rinkliavas bankuose, paš
to ir kitose viešose įstaigos^. 
Rochester, N.Y., turi dviejų sa
vaičių vajų, kurio metu apie 
150 savanorių rinkėjų aplan
kys apie 4,000 asmenų prašy
dami aukos. Chicago je sureng
tos rinkliavos Lietuvių bažny
čiose. Maspethe suruošta va

karienė, kurios visas valgis bu
vo suaukotas. Baltimore, Bos
ton, Lowell turi viešas risfc-
liavas. 

žodžiu, aukų vajui vesti pa
sirenkamos įvairiausios priemo
nės. Norime pasiūlyti visiems 
Lietuvių tremtinių šalpos prie-
teliams dar vieną progą. 

Šių metų Liepos — July 27 
d. sukaks lygiai 25 metai, kai 
Amerika pripažino Lietuvą ne
priklausoma valstybe. Tai svar
bi sukaktis, kurią butų galima 
tiksliai panaudoti Lietuvių šel
pimo darbui. 

Butų labai naudinga kad Lie
pos 27 d., kiek galima dides
n i a m e  s k a i č i u j e  v i e t ų ,  b u t ų  
ruošiama Lietuvių šalpos Die
na — Lithuanian Relief Day. 
Kur galima, jos programoje ga
lėtų buti rinkliavos, piknikai 
ir kitokios pramogos. Prašo
me visus prietelius, pagal savo 
galimumus, šios sukakties pro
ga pa j ieškoti Lietuviams trem
tiniams reikalingos paramos. 

Su giliu dėkingumu, 
BALF Valdybos vardu, 

Kttn. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas. 

Visuomene Pritaria 
Jaunų Vyrų Ėmimui 

Kariuomenen 
Prez. Trumano iškeltas su

manymas kad Kongresas įves
tų taikos meto militarinį jau
nimo lavinimo įstatymą gauna 
Amerikos visuomenėje gausų 
pritarimą. Pastaru laiku pra
vesta taip vadinami Gallup bal
savimui tuo klausimu parodė 
kad už tą sumanymą paduota 
74 nuoš. balsų; prieš 21, ir 5 
neparėmė nei vieną nei kitą 
pusę. v 



D I R V A  

! Geros širdies Lietuvius 
Gelbėkime Savo Tremtinius, Nesigailekime ir Nesibai

minkime Siųsti Jiems Affidavitus 

VISI Lietuviai tremtiniai ku
rie dabar randasi Vakarų Eu
ropoje, su baime ir nerimu lau
kia šio mėnesio pabaigos, ka
da U!NRRA baigia savo dienas 
ir nustos jais rūpintis. Nors 
liko jau nepilnos dvi savaitės, 
bet ikšiol dar nežinia kas to
liau jais rūpinsis, žmonės at
siduria tiesiog ant bedugnės 
krašto. Į akis jiems žiuri ba
do ir mirties šmėkla. Į savo 
tėvynę jie negali gryžti, nes 
tikrai žino kad jie jos nema
tys, o atsidurs kur nors Sibiro 
miškuose, kur teks žuti žauria 
mirtimi, budelių kankinamiems. 
Vokietijoje, kuri 1 dabar yra 
perpildyta pačių Vokiečių iš 
rytinių sričių, jie negali gauti 
nei darbo nei maisto. O be to 
ir Vokiečiai, lygiai kaip ir Ru
sai, tik laukia progos juos vi
sus išnaikinti. 

Tat vienintelė jų viltis da
bar — kur nors išvykti, kur 
jie galėtų rasti sau darbą ir 
maistą. Kai kurios šalys, at-
jausdamos jų tragišką būklę, 
jau pradėjo po truputį juos 
įsileisti pas save. Taip daro 
Anglija, Kanada, Brazilija ir 
kiti kraštai. Ir Amerikos Kon
gresas žada dar šį mėnesį svar
styti 400,000 tremtinių įsileidi
mo klausimą. Reikia tikėti kad 
šiuo skaudžiu reikalu ir Ame
rika atliks savo žmoniškumo 
pareigą. 

Bet, kiek tenka patirti, ir 
čia, jei tas reikalas teigiamai 
išsispręstų, tremtiniai butų įlei
džiami pagal affidavitus. Lai
mingi butų tie tremtiniai kurie 
Čia turi savo giminių. Nors 
pasitaiko vienas-kitas ir iš šių 
giminių kuris palieka kurčias 
savo brolių ašaroms, bet dide
lė dauguma jų labai nuošir
džiai atjaučia savo giminaičių 
tragišką būklę ir yra jau pa
siuntę, arba siunčia, jiems af
fidavitus. Yra nemaža net to
kių auksinės širdies žmonių 
kurie siunčia affidavitus ir 
net po keletą visai jiems nepa
žystamiems tremtiniams. 

Šiuo metu, reikia skaityti, 
tremtiniai jau turi 2 ar net 3 
tukstančius affidavitų. Paly
ginus su visa Lietuvių tremti
nių mase (apie 70,000) tai yra 
labai maža. Kur dings visi li
kusieji? Kur dings tie kurie 
čia neturi giminių? O jų tar
pe yra labai daug puikių žmo
nių. žinokime kad didelėje 
daugumoje tai yra rinktiniai 
žmonės, kurie čia yra labai 
reikalingi. Jiems čia atvykus 
pagyvėtų ir pašviesėtų visas 
mūsiškis gyvenimas! 

DABAR yra pats paskutinis 
laikas kas nors daryti. Jeigu 
Kongresas sutiktų įsileisti 400,-
000 tremtinių tai mes turime 
išnaudoti visą šios didžiulės 
kvotos dalį, kuri bus skirta 
Lietuviams. Kitaip mums skirr 
ta dalis gali buti užpildyta ki
tų tautybių, kurios, pasirodo, 
yra gana jautrios savo tautie
čių atžvilgiu. 

Todėl mes Lietuvįai Ameri
kiečiai turime dar kartą paro
dyti savo gerą širdį. Kiekvie
nas iš musų turime rimtai pa
svarstyti ir paklausti savęs ar 
mes jau atlikome savo kaip 
žmogaus ir kaip Lietuvio par
eigą. Ar musų sąžinė gali lei
sti žuti tiems nelaimingiems 
musų broliams? Ar ji mums 
neišmetinės? 

Mes čia esame gerai pavalgę, 
gražiai apsitaisę, patogiai gy
vename. Bet ar mes galime 
ramiai žiūrėti kai ten, Vokie
tijoje, musų kraujo broliai 
kenčia baisų skurdą ir klaikią 
nežinią? 

Badas ir neviltis žiuri jiems 
'į akis. Dažnai ten nėra iš kur 
paimti kriaukšlelės duonos pa
sotinti jų verkiantiems vai
kams. Jei mes nestosime jiems 
j pagalbą — daugelis iš j ne 

pergyvens ateinančios žiemos. 
Mes gerai žinome kad daugiau 
nėra kam juos gelbėti. ' 

Šiuo lemiamu musų tautos 
laikotarpiu, kada ji naikinama 
pačiomis nežmoniškiaus i o m i s 
priemonėmis, pajuskime savo 
atsakomybę už jos likimą. Nes 
jos likimas dabar yra musų 
dabartinės kartos rankose. To
dėl visi turime gelbėti kas dar 
galima išgelbėti. , 

Kas tik galime, turime pa
siųsti nors vienai šeimai, nors 
vienam asmeniui, jei kitaip 
neišgalime, affidavitus. 

Kas turi giminių — tesiun
čia jiems. O kas jų neturi 
tremtinių tarpe — tesikreipia 
į Lietuviškas organizacijas ar 
į musų laikraščių redakcijas, 
jos mielai suras ir pasiūlys 
visą eilę reikalingų musų kra
štui žmonių, kuriuos reikia 
gelbėti. 

Nugalėkime, pagalios, tą af
fidavitų išdavimo baimę! Ji 
neturi pagrindo ir skleidžiama 
tik musų priešų, parsidavusų 
Rusų burliokams. Pagal affi
davitus į šią šalį jau yra atvy
kę keli šimtai tremtinių ir ne
girdėti nei vieno atsitikimo kad 
affidavitus išdavusieji turėtų 
su jais bėdos. Priešingai: at
vykusieji labai dėkingi juos 
išgelbėjusiems, o šie džiaugia
si kad yra atlikę savo žmoniš
kumo pareigą ir kad jiems tai 
labai mažai tekainavo: tik tiek 
kad teko sumokėti keletą dola-
rių už dokumentų sudarymą ir 
keletą dienų priglausti, kol at
vykusieji gauna darbą ir pa
tys susitvarko. 

DAUGELIUI neaišku kas 
moka už atvykstančių kelionę. 
Ikšiolei tuo reikalu buvo tokia 
tvarka: Vokietijoje prie visų 
Amerikos konsulatų yra įvai
rių Amerikos organizacijų at
stovai (Katalikų, Protestantų 
ir kt.) Tie atstovai rūpinasi 
padėti tremtiniams išvykti. Jų 
organizacijos garantuoja laivų 
bendrovei kad už tremtinio ke
lionę bus apmokėta. Tat trem
tinys atvežamas į New Yorko 
uostą be jokio mokesčio. 

New Yorke tos organizaci
jos, kuri rūpinasi tremtinio at
vežimu, atstovas sutinka savo 
globojamus dar laive, nusive
ža juos į savo organizacijos 
ofisą ir ten apgyvendina, kol 
gaus darbą, jeigu jie neturi 
kur vykti. O jei turi giminių, 
išduoda jiems pinigų kelionei 
pas gimines. Be to, čia trem
tiniai pasirašo sąskaitas kiek 
jų kelionė kainavo ir pasižadė
jimą kad jie tas sąskaitas or
ganizacijai apmokės iš savo už
darbio, kai gaus darbą. Tuo 
budu ir šiuo klausimu išdavu-

TIE KURIE VIS 
DAR LAUKIA 

• I' *- — 
Iš VISO to, kas dabar ra»oma 

ir kalbama, pabėgėliams pir
moje eilėje rupi tik tas, kas 
liečia emigracijos klausimą ir 
visą tai, kas yra su juo suriš
ta. Nėra abejonės kad pabėgė
lių masėje mažai rasime žmo
nių, kurie, dpmėtųsi emigraci
ja Vien del savo nuotikių j ieš
kojimo pamėgimo. Didelė dau
guma šiu žmonių dar prieš porą 
metų tikėjo kad galės po karo 
gryžti tėvynėn, prie savo dar-

,bo ir pas savo artimuosius. Jie 
turėjo pagrindo tuo tikėti, nes 
šis karas buvo vedamas demo
kratijos idealų vardan ir jo pa
baiga turėjo šiuos idealus įgy
vendinti praktikoje. Deja, idea
lai ir toliau pasiliko tik teori
joje, o praktiškai karo pabai
ga atnešė tik dar daugiau ap
gaulės, prievartos ir beteisiš
kumo, kuriems vieni nesiryž
ta, o kiti nepajėgia pasipriešin
ti. 

Daug žmonių sū nusivylimu 
stebi tai kas dabar vyksta ir 
jaučiasi esą apgauti, apiplėšti 
ir išmušti iš vėžių. Jei negali 
atgauti prarasto pasitikėjimo 
žmoniškumu ir negali susigrą
žinti viso to, ko yra netekę, ta
čiau jie trokšta vėl gyventi, 
dirbti, ir buti laisvais žmonė
mis. I 

LAISVAS pasaulis, kuris taip 
įtikinančiai' skelbė žmogaus tei
sių šventumą, pasitiko tuos tei
sių trokštančius žmones ankš
tais bei šaltais barakais, karčia 
elgetų duona, priekaištais, o kai 
kur aptvėrė jų stovyklas net 
spygliuotų vielų užtvaromis. 

Skaudu tiems, kurie bėgda
mi nuo vergijos, pateko už spy
gliuotų vielų ir dar skaudžiau 
tiems, kurie ten gyvena su šei
momis bei niekam nenusikal
tusiais vaikais. 

šie žmonės jau nemėgina pro
testuoti, nes jie žino esą nie
kam nereikalingi, tapę našta, 
kurios prie pirmos progos nori
ma atsikratyti. 

Savaitės, mėnesiai ir metai, 
kuriuos pabėgėliai išgyvena esa
mose sąlygose, tai nuostolis 
jiems ir neatlyginama skriauda 
jų vaikams. 

Jie tai jau seniai suprato ir 
norėtų kad apie tai dažniau pa- j 

galvotų visi tie, kurių rupėsčiu 
jie tikisi vėl gryžti į gyvenimą. 

siems affidavitus sunkumų ne
sudaro. 

Tat, atrodo, pagalba tkms 
musų nelaimingiems tautie
čiams nėra sunki ir nėra su
rišta su kokiu nors rizikų. Rei
kia tik nuoširdaus noro jiems 
padėti ir pasiryžimo gelbėti 
juos iš mirtino pavojaus. Ge
ros širdies Lietuvių čia yra 
daug. Tik pasiryžkime, nes 
jau atėjo pats paskutinis lai
kas! t J. A. 

j Pabėgėlių dalis tikėjo ir Jau
kė kad jai bus leista įsikurti 
ir gyventi kur nors, kjir jie 
turi savo giminių ar didesnį 
skaičių tautiečių. . 

Deją, jau tenka girdėti kad 
didesniam skaičiai iš tai 
nepasiseka. 

Pabėgėliai žino kad kai kur 
jau bijoma jų darbo rankų kon
kurencijos, tačiau jie tiki kad 
laisvame pasaulyje vis tik dar 
yra vietų, kur jų rankos nieko 
n e n u s k r i a u s t u  p  g a l ė t ų  b u t i  
jiems patiema Ir kitieftis nau
dingos. 

Po dviejų metų sugaišto lai
ko, po visų nedateklių, sunku
mų ir nusivylimų, kuriuos pa
bėgėliams teko ir tenka pakelti, 
jie vis mažiau domisi, ar jie 

pateks?! Afriką, ar į Alaeką, 
tačiau beveik visiems vis la
biau rupi klausimas — kada? 

Vyt. Naujenis, 

BRITAI ir Prancūzai gavo 
iš sovietų protesto notas, ku
riose Maskva sako, tos valsty
bės neturi teisės rekrutuoti D. 
P. asmenis darbams iš Vokie
tijos ir Austrijos zonų, nes tie 
tremtiniai esą sovietų piliečiai. 

Londonas ir Paryžius atsakė 
kad Maskva klaidingai dalyką 
per stato, nes jokie sovietų pi
liečiai nerekrutuojami. Kurie 
imami į darbus yra Baltiečiai 
ir kiti, nepriklausą Rusijai. 

Prancūzija pareiškė jog ne
vers išvietintų asmenų gryžti 
į jų tėvynes po sovietais. 

ana 

NUOSTOLIAI SIEKIA 
$950,000,000 

Šiomis dienomis paskelbta ki
tos žinios apie tai kaip Rusai 
apmovė geraširdžius Ameriko
nus, po Vokietijos užėmimo — 
dabar paaiški kad Amerika ap
gauta net ant $950,000^000. 

Amerikiečių žioplumas apsi
reiškia tame kad Vokietiją už
ėmus ir reikiant pinigų Vokie
tijoje apmokėjimams, Ameri
kiečių karo vadovybė nutarus 
išlesti Vokiškų markių, tas 
markes išspausdinus, apsisukus 
tas pačias markių spausdinimo 
klišes paskolino Rusams — ir 
tie gudriai pasinaudojo prida
rydami markių už arti bilijo
ną dolarių (o gal ir už daug 

daugiau) ir paskui pasirūpino 
tas markes iškeisti į Ameriko
niškus dolarius. Amerikiečiams 
teko tos bevfertės markės. 

Armijos vadovybė visomis 
priemonėmis dabar stengiasi 
dangstyti tą savp žiopliškumą, 
kuris jų valdžiai baisiai bran
giai kaš|^yo. 

II.! mi IMI i mini,!, 

PALEIDO 24 KOMUNISTUS. 
Washingtone tęsiama tikrini
mas valdžios įstaigų tarnauto
jų ištikimybės, ir pastaromis 
dienomis 24 prašalinti už slė
pimą savo ryšių su šaliai prie
šingais elementais. Kiti 42 
aplikantai nepriimti į darbus 
po patikrinimo jų palinkimų. 

Iš tų 66 asmenų pasirodė it 
buvo komunistai. » 

Mažytis cowboy susitinka su tikru Indijonu ir jo laukiniu 
arkliu, Tucson, Arizona. Tas suaugęs žmogus yra Clevelando 
beisbolo Indi jonų vardu vadinamo lavintojas, Rogers Bornsby. 

KITAS 

PERSERGUlMAS 
» 

MUSŲ KOSTUMERIAMS 

SUVARŽYMAI GASO NAUDOJIMO NAUJAI SUDE

DAMIEMS ŠILDYMO PRIETAISAMS DAR VEIKMĖJE 

r\AR tebesant visoje šalyje dideliam trukumui naturalio gaso transporta-
cijos priemonių, the East Ohio Gas Company buvo priversta daryti tai 

ką padarė kitos gaso kompanijos šalyje,' tai yra, apriboti naujų gasu šil
dymo prietaisų įdėjimą kuriems negalės patiekti reikiamo gaso. 

Tas buvo-r-ir tebėra—reikalinga apsaugai gaso tiekimo visiems musų kos-
tumeriams. Ir tiktai apribojant įvedimą gaso šilumos galės buti pakan
kamai gaso patenkinimui musų dabartinių kostumerių reikalams. 

Musų teisė, sulyg orderio iš Public Utilities Commission of Ohio, apriboti 
kiekį gaso naujiems šildymo prietaisams, buvo norėta panaikinti iškeliant 
bylą Summit County Common Pleas Court. Teismas nusprendė prieš muk, 
taigi mes rengiamės apeliuoti į aukštesnį teismą. 

Šis gaso apribojimo įsakymas neliečia naudojimo gaso virimui, vandens šil
dymui, ar šaldytuvams. Neigi paliečia naudojimą gaso šildymo įrengimuo-
sp suvestuose pirm Sausio 29, 1947. Naujai statomiems namams ir medi-
kalių patogumų atvejais gasas bus duodamas šildymo įrengimams. Tas įsa
kymas uždraudžia, iki dabartinis trukumas praeis, tiktai pakeitimą dabar
tinių anglies ir aliejaus šildymo įrengimų į gasu šildomus įrengimus. 

Musų rekordai parodys visus sulaužymus tų suvaržymų, ir jeigu musų tei
sė vykdyti šią Emergency Rule bus palaikyta teisme, visas gaso patarnavi
mas asmenims kurie įsidėjo gasu šildymo prietaisus prieštaraujant Emer
gency Rule nustatymui, bus sulaikytas, jeigu tų įrengimų neatjungs arba 
neišims pats jų savininkas. 

Akivaizdoje šios padėties, mes turime.pakartoti musų persergėjimą kad: 

t 
Jeigu įvedimas priedinių gastf šildomų prietaisų ne
bus apribotas iki to kaip numato šis apribojimo įsa
kymas, mes prarasime vienatinę progą kokia yra 
sukontroliavimui gaso trukumo padėties. 

PASARGO - NEGEMBLERIUOKIT 
Įsi vedimu tavo namuose neautorizuotų GASU šildymo įrengimu 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

u '  

DIDŽIOJI SPAM PA PIKTINASI 

Ą MERIKOS didžioji spauda reiškia didesnio ir didės* 
.•r*- nio pasipiktinimo sovietų elgesiais ir nerimauja ko
dėl Washingtono vyriausybė nedaro nieko stipresnio ne
gu tik pasiuntimas notos. 

Čia paduodame pareiškimus vedamųjų straipsnių 
Scripps-Howard laikraščių sindikato, kuris leidžia daug 
dienraščių įvairiuose Amerikos miestuose. Kaip žino
ma, taip pat rašo ir kitas didelis laikraščių sindikatas — 
Hearsto sindikatas. Štai kaip kalba Scripps-Howard 
laikraščių vedamieji straipsniai: 

RUSAI ir toliau mus stumdo kaip tinkami ir su tuo 
praeina sveiki. Prezidentas Truman pasmerkė perver-
Siną Vengrijoje, tačiau — 

Mes ruošiamės pripažinti tą naują puppet vyriausy
bę, dėlto buk norime palaikyti savo "tėmijimo postą" 
Budapešte. Mes norėjom suspenduoti Amerikos kredi
tus, pirmiau teiktus Vengrijai. Bet nusprendėm taip 
nedaryti, kaip pranešimai sako, pasiteisinimas tam jog 
esą mes norim palaikyti "vakarų sentimentą" gyvą Ven
grijoje. 

Tas tai yra appeasementas. 
Mes lojame, bet mes nekandame, 
O Rusai tą gerai žino. 
Kam tas tėmijimo postas Vengrijoje? Mes neturė-

§im laisvės ten judėti nei veikti. Mes girdėsim ką sovie
tų viešpačiai nori kad girdėtume. Nieko daugiau. 

Sentimentas? Ką sentimentas reiškia policijos valt 
domoje valstybėje kur pasirinkimas tėra tarp balsavimo 
už komunizmą ir patekimo j koncentracijos stovyklą? 

Raudonieji'šluoja tolyn ir platyn, o mes gelbstinti 
tiiikdami jiems reikmenis. Mes nesilaikom to ką sakom, 

s Kuomet Prezidentas kalba pasmerkdamas sutarčių 
laužymą ir sumynimą žmogiško padorumo, State De-
partmentas perlieja vandeniu jo pareiškimus ir padaro 
juos nereikšmingais. Tas tai yra didelė skylė tvoroje 
kurią mes statome komunizmo užtvėrimui, ir raudonie
ji žygiuoja tolyn per tą švarpą į platesnes ir žalesnes 
ganyklas. 

Amerikos reikmenys ir pašalpa teikta Jugoslavijai 
per UNRRA pagelbėjo sovietams jų užsimuojimuose 
užgrobti Graikiją. Bent kokie musų teikiami pinigai 
Vengrijai pagelbėk ^yįętams paruošti jų užsimojimą 
pasijungti Austriją, Italiją arba Prancūziją. Jeigu ne
reikės ten, tai bus panaudota finansavimui komunisti
nių darbų sovietuose. Mes negalim kovoti prieš komu
nizmą šiuo budu. 

RITAME straipsnyje Scripps-Howard laikraščiai pa
skelbė sekantj: 

Didieji karai neateina kaip žaibas iš tyro dangaus. 
Jų priežastys yra sudėtinės. Antras Pasaulinis karas 
ginklais prasidėjo Rugsėjo 1, 1939, kuomet Hitleris už
puolė Lenkiją, šeši mėnesiai po įsiveržimo Čekoslovaki
joj ir metas vėliau po Municho konferencijos. Brita
nija ir Prancūzija pora dienų po Lenkijos užpuolimo pa
skelbė Vokiečiams karą. 

Formalis karas tarp Japonų ir Kinų prasidėjo nuo 
susišaudymo tarp tų šalių kareivių arti Pekino Liepos 7, 
1937. Bet tas, taipgi, buvo susikrovimas eilės pirmesnių 
įvykių. Istorija linksta laikyti Japonų^ užpuolimą Man-
džurijos 1931 metais kaip tikrą pradžią II Pasaulinio 
Karo, o Italų užpuolimą Etiopijos 1935 metais kaip pra
džią Europinio karo. 

Šiądien prisimename tas pradžias ęaties tragiškiau
sio istorijos periodo skaitydami pranešimus apie KraS* 
tutinės Mongolijos kareivių, remiamų Rusijos lėktuvaiSj^ 
įsiveržimą į Kinijos provinciją Sinkiang. Istorija turi 
paprotį pasikartoti. < # ^ 

Kraštutinėji Mongolija yra sovietų satelite, taigi 
šis nepaskelbtas karas yra Rusų invazija Kinijos, tokia 
pat prasme kaip Jugoslavu atakas Graikijos butų skai* 
toma sovietų atakų tos Balkanų šalies., 

Šis atakas Sinkiango gal but nėra pradžia visuotino 
karo prieš Kiniją. Gali buti tai tik išbandymas kaip# į 
tai žiūrės Amerika ir kitos didėsės valstybės. Jeigu taip 
|ai yra tas nats būdas kaip sovietų užgrobimas Vengri
jos, kaip reikalavimas pro-Rusiškos vyriausybės Austri
joje, ir komunistų intrigos Italijoje ir Prancūzijoje. 

Bet, kartu suėmus, šie įvykiai sudaro reikšmingą 
grąsinimą užeinančio visuotino karo. 

Hitleris, Mussolini ir Japonai savo laimikiais žen
gė pertoli ir sutiko mirtį sau ir privedė civilizaciją prie 

.pražūties briaunos. 
r Stalinas ir io draugai Kremliuje gali išprovokuoti 
katastrofos pasikartojimą tęsiant savo beprotišką gro-
bišavimą, kurį jis pradėio seniau. Tačiau nors jau ir 
vėlai, dar nėra pervėlu Rusijai pačiai susirasti sau at
sakymą savo teisotiems reikalams taikiu keliu. 

Prezidento Trumano pareiškimas Kansas Cit# lead 
Japonija ir Hitleris bei Mussolini pertoli siekė, yra reik
šmingas tuo kad jis buvo tiesioginis pagrąsinimas sovie
tams apsižiūrėti ką daro. ' . į .. . 

Bet Maskvai tas jau nieko nereiškia. Ji rizikuoja 
viską pasaulio užkariavimui — ir tik lieka klausimas ar 
Amerika laiku ir rimtai pasiruoš raudonuosius siaubu
sius sutriuškinti. ^v 

'GIMIMŲ viršijimas mir#į skaičiaus šalyje 
J.945 metais parodo kad gyventojų skaičius daugėjo po 
464 asmenų kas valandą. 

ATSISAKO NAIKIN
TI ATOMINES 

BOMBAS 
Senato pirmininkas Vanden-

berg padarė sovietams aiškų 
oficiališką pranešimą — kad ši 
šalis laikys savo dabar turimų 
atominių bombų kiekį tol iki 
pasaulio saugumui bus rasta 
tikras užtikrinimas. 

Tokį pareiškimą Sen. Van-
denberg pasirūpino padaryti 
po to kai Gromyko vėl reika
lavo UN posėdyje kad Ameri 
ka sutiktų sunaikinti atomines 
bombas ir kad butų padaryta 
sutartis draudžianti jas toliau 
varyti ir vartoti. 

Sovietai nori turėti ir veto 
teisę United Nations sąstate, 
kuomi gali sulaikyti kitas val
stybes bausti sovietus už kitų 
šalių užpuolimą, ir nori privi 
lioti Ameriką sunaikinti atomi
nes bombas ir jų daugiau ne
daryti, kad sovietams negręs-
tų iš niekur baimė jų grobikiš
kiems planams vykdyti. 

t t t 

Europai Gelbėti Rei
kis $24 Bilijonų 

1>uv. Valstijos ruošia planus 
kurie apima praleidimą apie 24 
bilijonų dolarių iki pabaigai 
1951 metų, pagelbėjimui de
mokratinėms Europos šalims 
užkirsti kelią komunizmui. 

Ta trijų iki keturių metų 
gelbėjimo . programa pradėta 
ruošti kuomet Amerikos santi-
kių ir politikos darytojai pra
dėjo suprasti kaip jie neperma-
te Eutopos^ i atgaitvinimo"' ir at
statymo didumo, ir kiek laiko 
ims atgaivinti tas šalis nuo ka
ro padarytų nuostolių. 

State Departmento antrasis 
sekretorius Clayton vyks šią 
vasarą į Europą ir aplankys 
tiek sostinių kiek galima paty
rimui įvairių šalių reikalų. 

nimą tų šalių atsilaikymui 
prieš komunizmą* 

\ .y*-* 
Patartina Lietuviams 
Komunistams Šitą 

Pasekti 
Iš Kanados praneša kad su

sirengę gryžti į Jugoslaviją 
apie 1,000 Jugoslavų ir jų šei
mų. Jie matyt sužavėti gra
žiomis žiniomis kaip ten Tito 
puikiai tvarko ir padarė Jugo
slaviją darbininkų "rojum". 

Tie Jugoslavai daugiau Ka
nados nematys, o jų vežami 
uždirbti pinigai pateks komu
nistų valdžiai, nes komunisti
nėje šalyje jokis žmogus ne
gali tūkstančių turėti, kitaip 
jis bus "liaudies priešas". 

'Butų labai naudinga kad ir 
musų raudonukai ir apmuilin 
ti tamsunėliai galėtų nuvažiuo
ti į sovietų rojų, ar nors į ta
rybų Lietuvą, pamatyti ten 
įvestą sovietinę tvarl&t. 

t  § t  
ŠIOJE šalyje iškilo pusėti

nas lermas del vilnos muito ir 
kainų. Valdžia gatava dalin
ti bilijonus dolarių kitoms ša
lims del to kad jos neturi pi
nigų kuo savo darbus pradėti. 

Kitos šalys betgi turi daug 
vilnos, kurią galėtų mainyti į 
jiems būtinas reikmenis, jei
gu tik Amerika imtų iš jų vil
ną. Tačiau valdžia turi su
krovus 430,000,000 svarų vil
nos perviršį, supirktos^ iš savo 
vilnų ūkių, ir svetimos vilnos 
neįsileidžia, kad ji nepateįctų 
į šią šalį, Kongresas kalba apie 
uždėjimą didelių muitų vilriai. 

Tuo tarpu kai čia kalbama 
apie prekybą su užsieniu, Kon
gresas iskubina prekybą užkir
sti. 

VIENA moteris, gyvenanti 
Vokietijoje, gavo laišką iš Lie
tuvos. Jame rašo jos giminės: 
Dar ^bevažiuokite į Lietuvą, 
nes pas mus labai šalta. Mes 
prie tų šalčių jau pripratome, 
bet tu nepripratus ir tau gali 
buti pavojinga ir sunku. 

Kuris Lietuvis neįpratęs prie 
Lietuviškų šalčių? Bet ten da
bar siaučia sovietiško teroro 
šalčiąi, todėl yra taip pavojin-

Tas planas apims ir stipri-' ga gryžti. j: 

TADA MES ĖJOM 
(Balvs Gaidžiunas) 

Po tavo sodus, šalie gimtoji, 
Tada dainavom dainas be rašto. 
Dienų bėgimas mus išviliojo 
ŽJedų vainikais papuošti kraštą. 

Tada mes buvom ugnis užkarę 
Kad butų gera savoj tėvynėj. 
Svetur išklydę su skausmu žiūrim 
Kad tik ateitų linksmesnės žinios. 

Tada mes ėjom kur dienos šaukia, 
O laikas nešė mintis į tolį. 
Vargelin puolus ilgai nelaukėfla 
Keliu pravesti savąjį brolį. 

Tada mes arėm arimą ilgą, 
O saulė kėlė žiedais žydėti, 
Ir ryto džiaugsmo vėl išsiilgus, 
0, lengva buvo tolyn skubėti. 

Tada dainavom dainas be rašto 
Po tavo sodus, šalie gimtoji. 
Žiedų vainikais papuošti kraštą 
Dienų bėgimas visad vilioja. 

'M'  

APIE SIUNTINĖLI 
Siuntinėlis tremtiniui atėjo 
iš tolios, už Atlanto, šalies; 
jin nežinomos rankos sudėjo 
šu daiktais šiam vargelio nešėjui 
spinduliavimą savo sirdies. 

Sušvytės vargšės motinos veidas 
Įr vaikutis rankutę Išties — 
ir pro tolius, kur vandenys sklaido®, 
jųjų "ačiū" nuskris, tartum aidas, > 
ir n'ežinomą draugą pasieks. 

......... _ Kag^tigJdliuidib.; 
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įkšo NERIS J. ŠIMKUS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Tuojau atsirado tas garsu*? terminas "Na
cionalizacija". Kitaip sakant suvalstybinimas 
arba nusavinimas. Tai buvo veiksmas kada pri
vatinė nuosavybė buna atimama nuo teisėto sa
vininko ir padaroma valstybės nuosavybe. Na
cionalizacijos pagrindas: "kadangi tos nuosavy
bės Buvo įgytos išnaudojant liaudį ir skriau
džiant dirbančiuosius" Tokiu budu buvo naciona
lizuotos įmonės, fabrikai, dirbtuvės, namai, ir 
visa kas tik galėjo buti naudinga Sovietams. 
Visa tai buvo atlikta išleidžiant specialius įsta
tymus. 

Paimsiu keletą smulkesnių pavyzdžių,- kad 
butų visa tai aiškiau. Pirmiausia buvo skubi
nama pravesti privačių namų nusavinimas-na-
cionalizacija. Buvo išleistas įstatymas kad vi
si namai kurie turi vidaus ploto daugiau kaip 
264 jardai, skaitosi nacionalizuoti ir yra val
stybės nuosavybė. Tai praktiškai reiškė kad 
kiekvienas namas turįs 6-8 kambarius jau skai
tėsi valstybės nuosavybe. Jei tai palyginti su 
Amerikos darbininkų turimais nameliais, kuriuos 
jie pasistatė ar nusipirko už keliolikos metų 
sunkų darbą, jie butų nuo jų atimti, nes pagal 
Sovietų įstatymus tokį namą galėjo pasistatyti 
tik asmuo kuris išnaudojo liaudį ir pats buvo 
kapitalistas.... 

Kiek tokių darbininkų amatininkų ir tar
nautojų nustojo savo keliolikos metu santaupų 
ir kruopaštaus triūso. Vien dėl to jie buvo nu
skriausti kad jie taupiau gyveno ir norėjo se
natvėje aprūpinti save ir savo šeimas nuo vargo 
ir pasistatė iš savo kruvino prakaito namelį. 
Jie buvo nuskriausti ir po nusavinimo namų bu
vo iškraustyti iš jiems taip brangių namų kaip 
didžiausi nusikaltėliai ir liaudies išnaudotojai. 
Buvo išleistas potvarkis kad buvę savininkai ne
turi teisės gyventi savo buvusiame name. Taip, 
sovietams buvo keista kaip tai žmonės galėjo 
turėti nuosavus namus. Man teko kalbėti su 
Sovietų kareiviais ir karininkais, jie aiškiai ste
bėjosi ir pabrėždavo kad pas juos niekas nega
lįs turėti namo, ir neturįs, nes nėra iš ko ir 
pasistatyti, o be to ir valdžia neleidžia. Tat 
štai koks ten dirbančiųjų rojus, kad žmogus 
dirbęs visą gyvenimą negali pasistatyti sau nuo
savą kampą senatvei. Pagal tai išėjo taip, kas 
visą savo gyvenimą užė, girtuokliavo, išlaidavo 
ir netaupė, nei nebandė susikurti lizdo senatvei, 
tas buvo geras dirbantysis ir liaudies gynėjas, 
bet kas taupė ir lipdė savo lizdą tas yra išnau
dotojas ir liaudies priešas. 

liaudžiai. Tai 

DAR SKAUDŽIAU palietė nacionalizacija 
Lietuvius ukininkus. Jiems taip pat buvo nu
statyta įstatymo riba virš kurios visi ūkiai su 
triobėsiais, gyvuliais ir visu inventoriiim buvo 
nusavinami. Galima įsivaizduoti kaip skaudu 
buvo ūkininkams kurie tą žemę buvo paveldėję 
nuo tėvų, o tie iš kelių kartų. Ta žemė buvo 
jau persigėrus jų krauju ir prakaitu, ir štai 
vieną dieną jis paskelbiamas išnaudotojas, ne 
darbo žmogus ir nepriklausąs 
kas jis toks? 

Pasitaikė tokių ukininkti kttrk gavę prane
šimą kad jų ujcis nusavintas paleisdavo visą 
ukį dūmais, padegdavo jį, o patys {urba nusi-
žudydavo ar išbėgdavo į miškus. 

Po to sekė visų įmonių ir dirbtuvių nusavi
nimas. Visos dirbtuvės kurios naudojosi sam
doma darbo jėga buvo perimtos valstybės, o bu 
vęs savininkas išmetamas kaip liaudies engėjas 
ir išnaudotojas. 

Visa tai paliete net ir amatininkus, kaip 
siuvėjus, batsiuvius, ir kt. Buvo uždrausta pri
vačiai verstis bent kokiu verslu. Tam tikslui 
buvo sutvertos taip vadinamos artelės. Jos bu
vo sudarytos pagal amatus, kaip pav., batsiuvių 
artelės, siuvėjų artelės ir pan. Ta sistema vi
siškai panaikino darbo konkurenciją. Artelėje 
jokio skirtumo nebuvo daroma tarp gero bat
siuvio ir prasto batsiuvio. Kiekvienas turėjo 
atlikti į dieną nustatytą darbo normą ir kiek 
vienas gavo nustatytą atlyginimą, niekas nesi 
domėjo ar jis gerai dirba ar ne. Tas atėmė norą 
iš gerų batsiuvių gerai dirbti, nes vi'stiek iš to 
naudos nebuvo. Tat darbo kokybė labai pasi
darė žema, o kainos aukštos, nes prie tos artelės 
buvo reikalinga išlaikyti nemaža tarnautojų, 
kurių pirma nereikejo. „ 

Buvo taip pat suvalstybintos viaos pusi-
siekimo priemones. Susisekimas krašte labai 

nes niekai nebuvo užinteresuotas tuo 

darbu, jis buvo valdiškas, o tarnautojai gavo 
algas ar žmonės važiavo ar ne; ar žmonės buvo 
patenkinti ar ne, tai jokios rolės nevaidino. 

Tas pats palietė ir visas krautuves. Buvo 
visos nusavintos ir sujungtos į dideles valdiš
kas bendroves. Tuojau po to suiro maisto tie
kimas ir pirkėjų aptarnavimas, nes visi tapo 
valstybės tarnautojais, ir pardavėjai galvojo: 
kuo mažiau pas mane ateis pirkėjų tuo man bus 
rėmiau, o algą gausiu vistiek tą pačią. 

Visi automobiliai buvo iatimti iš privačių 
savininkų, nes Sovietai skaitė kad turėti auto
mobilį tai buvo didelis liuksusas ir prabanga, 
važinėti gali tik komisarai ir aukšti komunistų 
pareigūnai. 

Tat iŠ viso to matome kad Sovietai išgel
bėjo žmones ne tik,nuo laisvės ir nepriklausomo 
savy stovaus gyvenimo, ne tik nuo ramybės ir 
saugumo jausmo, bet ir nuo sunkiai ir ilgai 
taupyto ir susidėto turto, nuo savystovaus ama
to bei užsiėmimo, nuo gyvenimo būtinų patogu
mų, ir padarė gyvenimą tamsiu, skurdžiu, nemie
lu ir juodu, o ateitis buvo visai neryški ir mig
lota. Visa tai atnešė bolševizmas-komunizmas. 

JAU keletą kartų pavartojau išsireiškimą, 
kurį vartojo Sovietai, tai yra "liaudies priešas". 
Visi asmenys kurie nėjo su komunistais, kurie 
nepritarė jiems, kurie troško Lietuvai neprik
lausomybės ir laisvės, kurie priklausė kitoms, 
ne komunistų partijai, kurie aktyviai neprisidė
jo prie Sovietinio režimo, buvo "liaudies priešai". 
Bet ir dar persiaurai aš tai apibudinau, pagrin
de "liaudies priešu" buvo visi tie kurie nepatiko 
Sovietiškam režimui, visi tie kuriais Sovietai 
norėjo nusikratyti. "Liaudies priešo" vardas 
buvo lyg koks prakeikimas, lyg neišgydoma liga; 
jei jau žmogus tą vardą Sykį gavo tai jo dienos 
suskaitytos. 1 " 

Štai pavyzdžiui, Sovietai labai kreipė dėme
sį į apsirengimą ir kaip žmogus gyvena, kaip 
jo butas apstatytas, kokie baldai ir pan. Jei 
jau vaikštai gražiais rūbais parirengęs, o namie 
turi jaukiai ir gražiai apsistatęs tai jau esi 
"liaudies priešas". Reiškia kiekvienas padorus 
žmogus kuris nepragerdavo uždarbio ir sudėda
vo visą tai kad padarius sau ir šeimai jaukų liz
dą ir kad švariai apsirengus, dėl savo padorumo 
ir taupumo tapdavo "liaudies priešu". 

Visas tas matas buvo dėl to kad pačioje So
vietų Sąjungoje žmonės yra baisiai apsirengę. 
Kai atvyko jų kariuomenė tai nors uniformos 
ouvo ir labai murzinos ir su valkiotos, bet tai 
dar vis buvo uniformos ir atrodė tvarkingiau, 
bet kai Sovietų kariški pareigūnai pradėjo at
sivežti savo šeimas tai mes eidavome į stotį pa
sižiūrėti kaip tie tikrieji Sovietų vaikai ir šei
mos atrodė. O pažiūrėti buvo baisu. Susisukę 
į baisius nešvarius skudurus sulysę ir išblyškę, 
nesiprausę ir apsileidę, o tai buvo Sovietų ka
rininkų žmonos, vaikai ir artimieji.... Pra
dėjo jie visi, vos apsigyvenę išmestų Lietuvių 
geriausiuose butuose gyventi, labai išdidžiai 
vaikščioti gatvėmis ir rėdytis Lietuvoje pirk
tais rūbais. i į 

Jie tiek neturėjo supratimo apte'fvairių ru-
3ų nešiojimą kad pasitaikydavo net labai kurio
ziškų ir juokingų atsitikimų. Štai vieną sykį 
buvo didžiajame teatre iškilmingas koncertas, 
kuriame dalyvavo ir daugelis Sovietų karinin
kų su žmonomis. Ir ką mes pamatėme? Viena 
aukšto karininko žmona sumanė puikiai pasi
puošti, Išgirdus kad moterų iškilmingi rūbai tai 
yra ilgi ir šilkiniai, ji nusipirko puikius nakti
nius marškinius ir su jais apsimovus atėjo į tea
trą .... Galite įsivaizduoti kaip visa tai atrodė; 
rieboka dama su naktiniais marškiniais išdidžiai 
įsitvėrus į savo vyro-sovieto rankovę vaikšto po 
gerai apšviestą teatro salę ir džiaugiasi gražiu 
ir iškilmingu rubu". 

Be to Sovietų karininkai pamėgo labai mo
teriškas kojines, nes jos praktiškesnės, ilgos; kai 
kulnas ar pirštai prakiura tai nereikia nei lo
pyti nei jų keisti, jas tik patrumpini, po padu 
palenki, ir nešioji toliau; taip j u nekeitęs galė
jai išnešioti mėnesį ir daugiau. Tikrai jie bu
tų dar daugiau džiaugęsi jei butų Amw-
koniškos nylon.... 

(Bus daugiau) 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.25. 

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyną. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 
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ŠARANČIAI UŽPUOLI PABALTIJO 
VALSTYBES 

(TREMTINIO BALSAS f 
MUSŲ RAUDONUKŲ 

. SPAUDĄ) 
Šių metų Kovo 11 dienos 

Amerikos Lietuvių komunistų 
dienraštyje "Laisvė" Nr. 57,, 
ketvirtame puslapyje, yra til
pusi žinutė kad šaranciai Pales
tinoje pridėjo žemėje virš 7,000 
akarų plote, savo kiaušinėlių, 
kuriems sunaikinti bus išbar
styta 150 tonų apnuodytų sė
lenų. 

Gerbiamieji Dirvos skaityto
jai, tokia tilpusi "Laisvėje" ži
nutė, aš manau visuomenę ne
labai nustebino, nes šarančių 
Palestinoje pasirodymas tai jau 
ne stebuklas. Daug labiau vi
suomenę nustebintų panaši ži
nutė apie šarančius kurie atsi
randa ne Palestinoje ar kitoje 
Afrikos vietovėje, tai "Laisvė" 
tuomet rašo kitaip negu išti-
krųjų yra. ~Aš žinau panašų 
atsitikimą, kuomet 1940 metų 
Birželio 15' dieną šaranciai už
puolė ne 7,000 akrų žemės plo
tą, bet net tris Pabaltyje •esan
čias nepriklausomas v a 1 s t y-
bes visai ramiai gyvenančias 
nepasiruošusias kovoti su bet 
kokiais parazitais, kurių vardų 
aš čia neminėsiu, o jeigu kam 
jų vardai butų nežinomi, 'tai 
tuomet jums galėtų pasakyti 
Amerikoniškieji Bimbininkai, ar 
Laisvės redaktorius. 

Kadangi "Laisvė" šiuos ša
rančius savo dienraštyje tuo 
metu paminėjo kitaip, arba ki
taip suprato, tai aš, malonus 
skaitytojai, jus apie šiuos ša
rančius noriu čia trumpai aiš
kiau paminėti. 

Atsitikimas buvo toks: 1940 
metų Birželio mėn. vieną gra
žią saulėtą dieną, aš su savo 
bendradarbiais, gražioje vasa
ros gamtoje, žalių beržų pavė
syje gėrėjaus malonia praside
dančia vasara. Staiga kaip per
kūnas giedriame danguje, pas
klido žinia kad ties Vilnium 
raudonų didžiulių šarančių ma
sė danguje ir žemėje perėjo 
Lietuvos sieną, žmonėse kilo 
didžiulis susijaudinimas, del to
kios netikėtos, staigios žinios, 
nes apie tokius skerus kurie 
gyveno rytuose, buvo jau gir
dėta daug kam. 

Aš tuo momentu buvau ramus, 
nes man tokie raudoni šaranciai 
gyvenime dar Lietuvoje nebu
vo pasitaikė ir . maniau kad ir 
jie šioki-toki gamtos tvariniai, 
pasisvečiavę pas mus, gal iš
skris toliau ar atgal. Taip ma
nydamas, gerbiamieji skaityto
jai klydau, vai daug klydau ir 
neduok Dieve, kam nors pana
šiai taip klysti. Pasklidus ži
niai po poros valandų danguje 
iš rytų pusės išgirdau nekvies
tųjų šarančių baisų užimą ir 
pamačiau, kaip juodi didžiuliai 
šaranciai su raudonom kampuo-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų nam tai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės \ 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm me-
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
$09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

tom žvaigždėms sparnuose ir 
uodegoje skrido iš rytų j šiau
rės pusę. Dar praėjus kelet: i 
valandų, pamačiau daugybe 
skerų suvargusių, sudriskusiu, 
purvinų, alkanų, slenkančių dul
kių debesyse iš rytų į šiaurę, 
na ir slinko šarančių masė, tol 
kol tas tris valstybes taip už
puolė kad maniau, jau suės ne
tik javus, bet ir sugrauš Jyvus 
žmones. 

Taip aš manydamas neapsi
rikau. Praslinkus pusei metu 
jau Lietuvoj^ nebeliko pas uki-
ninkus ne tik javų, bet S!audii.j 
š ieno i r  pagal iau  gyvul ių.  T ; i s ;  

pats buvo ir miestuęse ir ki
tose Lietuvos vietose, tik eže
ruose ir upėse vandenj, tai neiš
gėrė, bet ji užteršė bjauria ter
pentinu smirdančia smala. Iki 
metų buvimo laiko šarančiams 
esant Lietuvoje jie suėdė netik 
visus javus, pašarus, miškus, 
bei sunaikimo krautuves kas 
tik jose buvo. O kaip jau vis
kas buvo suėsta, jie pradėjo 
gerti gyvų žmonių kraują ir 
gyvus esti. Kaip nusibodo ės
ti ir gerti ramių žmonių krau
jas, tai juos tūkstančiais de
portuodavo | rytus i savo atlė-
kimo lizdus. Ir ėdė ir vežė 
Lietuvoje esančius visus ir vi
sokius žmones, ką tik sutiko: 
valdininkus, tarnautojus, uki-
ninkus, darbininkus, moteris, 
vaikus senus ir jaunus, tol iki 
kiti rudi šaranciai juos vėl be
būvant Uletuvoje užpuolė ir nu
vijo į rytus, atėję iš vakarų, 
kurie taip pat Pabaltyje visur 
dėjo savo rudus klausinius ir 
perėjo vaikus, o maitinosi vėl 
tuo pačiu maistu, ką ir raudo
nieji šaranciai. 

Labai gaila kad tais. metais 
Amerikos Bimbininkai per sa
vo raudonus akinius šį istorini 
šarančių užpuolimą Pabaltyje 
savo "Laisvėje" tinkamai neap-
raše. < V. Pava$akys. 

M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai, 

James (jruinbčiriciv (dykinėję), po 26 metų jieskojimo surado 
savo dukterj, kurią dabar susitiko Milwaukee, Wis., geležinke
lio stoty j.e Ji dabar jau ištekėjus ir turi sunų. Gombarick 
persiskyrė su savo pirma žmona anksti, ir nuo to laiko nega
vo žinoti kur jo duktė yra, tada buvus tik 20 mėnesių amž. 

POP-KONCERTAI 
Sekantis Pop koncertas, kurį iš

pildys The Cleveland Orchestra at
sibus trečiadienio vakare, Birželio 
25. Solistai bus Walter Cassel, ba
ritonas iš Metropolitan Opera, ir 
Alice ChalifouĄ, harpistč. Vado
vaus Dr. Rudolph Ringwall. 

Mr. Cassel dainuos Massenet's 
"Vision fugitive", Verdi's^ "Eri tu" 
ir La Forge's "Voodoo Spirits". 

Miss Chalifoux išpildys žymų De
bussy's veikalą "Dance Sacre et 
Profane". 

Kiti koncertai seks, šeštadienį, 28 
Birželio, su Eunice Podis, pianiste. 
Koncertai tęsis per Liepos ir Rug-
pjučio mėnesius. 

'It Happened On 
Fifth Avenue" 

Tai komedija kurioje vadovauja
mas roles /atlieka Don DeFore, Ann 
Harding, Charlie Ruggles, Victor 
Moore ir Gale Storm. Pradedama 
rodyti Hippodrome Theatre prade
dant trečiadieniu. 

Filmą yra juokinga kiaurai, eina 
apie paprotį valkatos, kurį vaidina 
Moore, kuris sulyg sezonų jsikraus-
to gyventi į ponų apleistus New 
Yorke rumus ir Virginia puošnius 
namus. Jo gyvenimas pinasi eilė
je keistų įvykių, kuomet, paimtas 
gerų norų, jis atidaro New Yorke 
turtuolių namą dideliam buriui be
namių G.I.'s ir jų žmonų. Kuomet 
to namo savininkas su dukteria su-
gryžta, jis ir pats pasijunta įveltas 
į gyvenimą kurio jis nesitikėjo. 

Prie jų vaidina eilė kitų gerų ar
tistų. 

Wilbur H. Brewer 
Wilbus H. Brewer yra kandida

tas į Teisėjus Cleveland Municipal 
Court, nebaigtai daliai termino pra
sidedančio Sausio. 1, 1946 ir baigian-
čiosi Gruodžio 21, 1951. 

Mr. Brewer yra gimęs Clevelande. 
Baigė Lincoln High School, ir tei
sių mokslus ėjo Western Reserve 
University, kur baigė 1931 metais 
su B.A. laipsniu; toliau lankė Law 
School prie Western Reserve Uni
versiteto ir 1933 metais baigė su 
LL.B. laipsniu. 

Prie Baro tapo prileistas 1933, ir 
nuo to laiko pasekmingai praktika
vo teises iki šiai dienai. Jis gyve
na 3674 West 139th Street, jo ofi
sas randasi 300 Engineers Bldg. 

IŠ ITALIJOS DĖKOJA 
UŽ DIRVĄ 

J. Skinderis, Clinton, Ind., 
išrašė Dirvą vienam tremtiniui 
Italijoje, kuris rašo: 

Pas mus Italijoje jau vasa
ra, žmonės šienauja ir kai kur 
kviečius pjauna; oras yra ga
na karštas, panašu į Afrikos 
karščius. 

Už laikraštį Dirvą, kurį gau
nu jusų dėka, sakau širdin
giausią ačiu; Dirvą su malonu
mu skaitau ir džiaugiuosi jos 
įdomiais ir patriotiškais bei 
tautiniais straipsniais; jos lau
kiu kas savaitę kaip didžiausio 
savo draugo. Ir ne tiktai aš 
vienas bet ir visi mano drau
gai Lietuviai vienminčiai jos 
laukia. Kai gaunam Dirvos 
numerį, ji eina per draugų 
rankas kol galų gale iš laikraš
čio lieka tiktai skuteliai. 

Taigi dar kartą sakau tams
tai ačiu už' Dirvą ne tik savo 
vardu, bet ir visų Lietuvių var
du, kurie gyvena Reggio Em., 
Italijoje Lietuvių stovykloje. 

Taip pat tenka tarti padėkos 
žodis ir Dirvos redakcijai už 
taip įdomu ir patriotinį laik
raštį, kuriame daug pasakoma 
tiesos, o kas svarbiausia skie
pijama Tėvynės meilė ir veda
ma atkakli kova del brangios 
Tėvynės Lietuvos išlaisvinimo. 

SIŲSKIT Dirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos. 

17,000 MIRUSIU IŠ
EIVIU LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių Lietuvių vardais, 
čia žymimų mirusių Lietuvių 
skaičius jau pasiekė 17,000 — 
nuo Vasario mėn. 1937 metų. 
JOCIUS Jonas, vienas iš se

nesnių Clinton, Ind., gyven
tojų, tapo palaidotas Birželio 
11 d. Paėjo iš Suvalkijos, 
Prienų par., Amerikon atvy
ko 1888 m. Paliko du sū
nūs, 4 dukteris ir 5 anukus, 
taipgi žmoną, Marijoną. Bu
vo angliakasis, 78 m. amž. 

KARTANAS Jonas, 50 m., už
muštas troko Birž. 5, einant 
iš darbo, Pittsburgh, Pa. Bu
vo I Pasaulinio Karo vetera
nas. Liko žmona, trys posū
niai, ir brolis Pittsburghe. 

JURAITIENĖ Katrė (Mikolai-
čiutė), mirė Vasario 4, Or 
lando, Florida. (Gudelių v. 
Pilstiškių k., Marijampolės 
ap.) Velione buvo teta poeto 
Putino. 

KRIAUČIUNAS Juozas, mire 
20 Baland. Milwaukee, Wis. 

MUSKEVIČIUS Sebastijonas, 
73 m., mirė Geg. 2, Chica
go j. (šakių ap. Kaimelio p. 
Papiškės k.) Amerikoj išgy
veno 43 metus. 

JUOZAITIS Jonas, 75 m., mi
rė Bal. mėn., Rockford, 111. 

ZABOLEVIČIUS Kajetonas, 
pusamžis, mirė Geg. 7, Chi
cago j. (Švenčionių ap. Palū
šės p. Zuikių k.) Amerikoj 
išgyveno 34 metus. 

STANKEVIČIUS Mykolas, 70 
m., mirė Geg. 8, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Upytės par.) 
Amerikoj išgyveno 47 m. 

DUMIKAS Jurgis, pusam ž i s, 
mirė Geg. 9, Monterey, Ind. 
(Šakių ap. Kaimelio p. Sut
kų k.) Amerikoj išgyveno 41 
metus. 

BUTKIENĖ Elena (šimaičiu-
tė), 33 m., mirė Geg. 10 d., 
Chicago j. Gimus Harrisburg, 
111. " 

RIMKUS Petras, pusamžis, mi
rė Geg. 10, Omaha, Nebr. 
(Tauragės ap. Adukavos p. 
Migaukės k.) 

ŽEMECKIENĖ Placida, mirė 
Bal. 27, Brooklyn, N. Y. 

KAŠĖTA Simanas, 70 m., mi
rė Geg. 4, So. Boston, Mass. 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

BANDOLEVIČIUS Antanas, 59 
m., mirė Geg. 5, So. Boston, 
"Mass. Amerikoj išgyveno 29 
metus. 

GABRILEVIČIUS Stasys, 70 
metų, mirė Geg. 3, Baltimo
re, Md. 

JUODSNUKIENĖ Ona, 65 m., 
mirė Gruod. 12, 1946, Free-
manspur, 111. (Marijampolės 
ap.) 

ŠELINSKAS Antanas, 66 tne-
tų, mirė Kovo 24, Nanticoke, 
Pa 

ZAKARAUSKIENĖ Petronėlė, 
61 metų, mirė Bal. 4, Terre 
Haute, Ind. (Tauragės ap. 
Dargelių k.) 

LUG A Kazys, 61 m., mirė Bal. 
20, Chicago j. 

K ANDROTIEN Ė Matilda, 43 
m., mirė Bal. 19, Pittsburgh, 
Pa. (Suvalkų rėd.) 

KALINAUSKIENĖ Magdė, 60 
metų, mirė Bal. 19, Melrose 
Park, III. (Alytaus ap.) 

STANAITIENĖ Antanina (Ra-
mukevičiutė), 58 m., mirė 
Geg. 11, Chicago j. (Alytaus 
ap. Liškevos p. Gubinų k.) 

MIKUTIS Antanas, pusamžis, 
mirė Gegužės 12, Chicago j. 
(Telšių ap. Plungės p.) A-
merikoj išgyveno 40 metų. 

VAZNONIENĖ Sofija (Trum-
pickaitė), pusamžė, mirė 12 
Geg., Chicago j. (Pane v ap. 
Ančiškių p. Pucunų k.) A-
merikoj išgyveno 38 metus. 

PAUŽA Petras, 71 metų, mirė 
Bal. 29, Spring Valley, 111. 
(Marijampolės ap. ^Lideriš-
kių k. Amerikoj išgyyeno 50 
metų. 

MATUZEVIČIUTĖ Ona, 29 m., 
mirė Bal. 30, Chicagoj, kur 
buvo ir gimus. 

ŠIDLAUSKIENĖ A1 e ksandra, 
83 m., mirė Baland&Q men., 
Rockford, 111. 

GRUBLIAUSKIENĖ M a t celS, 
79 m., mirė Balandžio mėn., 
Grand Rapids, Mich. 

AKRAMIENĖ Teodora, 46 m., 
mirė Bal. 26, Waukegan, lit 

ANDRIULIS Jonas, 68 m., mi
rė Bal. 26, Waukegan, 111. 

BALAIŠIENĖ Anelė (Griniū
tė) , pusamžė, mirė Geg. 1, 
Chicagoj. (Utenos ap. Any
kščių p. Lebdegėnų k.) Ame
rikoj išgyveno 36 metus. 

FILIPOVICH Teodora (Pociū
tė), 56 m., mirė Geg. 2, Cbį* 
cagoj. (Kėdainių ap. Ragaii 
šiškių par.) Amerikoj išgy
veno 36 m. 

KAVALIAUSKIENĖ Marijona, 
mirė Bal. 14, Philadelphia, 
Pa. 

BALTRUŠAITIS Pranas, mirS 
Baland. 30, Girardville, Pa. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

La Guardia, buvę* Ww York'* 
mayoras ir buvęs UNRRA di
rektorius, kalba Senate nuomų 
klausimu, gindamas reikalin
gumą pakelti nuomas iki tam 
tikro rimto laipsnio. 

ŠAKALYS Ignas S, 64 metų, 
mirė Baland. 27, Cambridge, 
Mass. 

RUIKIENĖ Ona, 79 m., mirė 
Bal. mėn., Baltimore, Md. 

BARTKIENĖ Ona, 84 m., mi
rė Bal. mėn., Baltimore, Md. 

TERESEVIČIENĖ Elzbieta, 81 
m., mirė Bal.. mSn., Balti
more, Md. 

GALINIENĖ J., mirė Bal. S0, 
Shenandoah, Pa. 

BANKIETAS Vincas, mirė 29 
Balandžio, Frackville, Pa. 

BLAšKIS William, 52 m., mi
rė Geg. 1, Kenosha, Wis. 

KONDROTIENĖ Anas tazija, 
48 metų, mirė Bal. 15. 

MUSKEVIČIUS S e b estijonas, 
73 m., mirė Geg. 2, Chica
goj. (šakių ap. Kaimelio p. 
Papiškės k.) Amerikoj išgy
veno 43 metus. 

Pranas Kairaitis, iŠ Voverių 
k., Sintautų vai., šakių apsk., 
prašomas atsišaukti šiuo adre
su, jam yra laiškas: 

Mrs. An tose Balot 
7820 Linwood ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

SECURITY] 

MATYK 
JUOS 

DABAR! 
MONCRIEF 1947 EILfi 

Automatinių šildymo Padargų 

pas savo MONCRIEF Pardavėją. GAS-OIL-COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

JONAS G. 
P O i; T I<: T? 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojag 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd 9t 
Telefonas: POtomac 6899 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I  R ;  M A I N T A I N ;  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

I 
Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Co'sl Basement 

Proga! Specialis Pirkinys tų taip 
Žinomų "Colt Cromwell' 

Sport Welt Avalai 
Pirmiau 6.95 Vertes 

Kaip tik tos rūšies vasariniai avalai atostogoms kokių jųs 
no,rite turėti. Jie yra tvirti ir lengvi nešioti, geros odois, ir 
klasiški, tikrai geros vertybės. Siauri arba vidutinių plo
čių. Mieros 4 iki 9. 
A. Atviru kulnu Jester 
B. Bow-Frontu 

C. Mocca»i* 
D. Uždaru kulnu Jeater 

Basement Shoe Department 
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Jieškomieji ar apie juos Ži
nantieji prašomi atsiliepsi j: 

CONSULATE GENERAL OP 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York ^ N. t. 

Adomavičius, Jonas, Kazys ir Pijus, 
ir Adomavičiūtė, Uršul§, gyv. Ma-
hanoy City, Pa., kur Pijus turė
jo baldų (furniture) prekybą. 

Aleknevičius, Grasas ir jo šeima. 
Anceravičiutė, Izabelė, ištekėjusios 

pavarde nežinoma, iš Krosnos vai. 
Marijampolės ap. • 

Atkočaitis, Petras, iš Eržvilko vai., 
Tauragės ap. gyv. Chicago. 

Atkočiūnas, Jonas, sunus Kristinos 
Šataitės, iš Krinčino vai., Biržų 
aP-. gyv. Detroit. 

Balčius, Juozas, iš šakių ap. 
Banys, Juozas ir Petras, ir Banai-

tes, Julė ir Ona, iš Tauragės ap. 
Barkauskienė - Radvilaitė, Adolfina, 

iš Pikelių vai., Mažeikių ap., gyv. 
New York. 

Beišys, Jurgis ir Stasys, iš Milašai
čių k., Betygalos vai., Raseinių 
ap., gyv. Philadelphia ar Shenan
doah, Pa. 

Bendalinas, Hiršas, sųnus Jankelio, 
iš Šiaudinės k., Kidulių vai., Ša
kių ap. 

Bieliauskas, Antanas, iš Rokiškio a. 
Bigenis, Jonas ir Pranas, iš Jona

vos valsčiaus. 
Bilfcatavičius, Antanas ir Stanislovas, 

gyv. Wrightown, N. J. 
Brazaitis, Jonas ir Jurgis, gyv. 

Cleveland ir Grand Rapids. 
Brice - Butkevičiutė, Elizabeth ar 

Izabelė, duktė Petro Butkevičiaus, 
gyv. Brooklyn. 

Butkevičius, Jonas, gyv. rodos K. 
Y. (Brooklyn). 

Butkevičiutė - Brige, Elizabeth ar 
Izabelė, duktė Petro Butkevičiaus, 
gyv. Brooklyn. 

©•pas, (Chappes), Kazys, iš Bun-
cių k. Rozalimo vai. gyv. Phila. 

Cibaitis, Juozas, iš Alytaus ap., ve
dęs Mortą Medziukevičiutė, gyv. 
Brooklyn, N. Y. 

fiilsnauskas, Pranas, Česnauskienė-
Andrulaitytė, Ona, ir česnauskaite, 
Juzė, iš Kelmės, ir Česnauskas, 
Pranas ir česnauskaitė, Alina, gi
mę Amerikoje. 

Dtjgilius, Antanas, Katarina, ir Pe
tras, gyv. New Britain, ir Shen-
indoah. iš Mikališkio vai., Mari
jampolės ap, • ui «in* i iii'ii -metanu* 

Daržinskas (Zdaržinskas), Kazys ir 
Pranas, iš Mosėdžio vai., Kretin
gos ap. v 

Daumaudis, Julijonas, $1 Žagarės 
vai., - gyv. New York; 4 

Eymanauskienė - Stankevičiūtė, Ur
šulė, iš Pajavonio vai., Vilkaviškio. 

Oagilaitė, M., iš Veviržėnų vai., Kre
tingos ap., gyv. Brooklyn ar Chi
cago. > 

Garbauskas, Rokas, iš Šiaulių ap., 
gyv. Philadelphia, Pa. 

Gaubys, Juozapas ir Pranas, ir Pra
no sunus Pranas, iš Ylakių vai., 
Mažeikių ap., gyv. Boston. 

Gedgaudas, Aleksandras, iš Šilalės 
"»al., Tauragės ap., gyv. Chicago 

Gi/dauskas, Antanas, iš Griškabū
džio vai., Šakių ap. gyv. Chicago. 

Girnius, Mykolas, iš Debeikių vai., 
Utenos ap., gyv. Chicago. 

Gorodeckas, Mykolas ir Zigfflfct, iš 
Raseinių ap. 

Grim - Matijušaitytė, Henrieta, iš 
Lietuvos, gyv. Pittsburgh. 

Gružinskas (Gružinskai), trys bro
liai, gyv. Scranton. 

Hartungas, Jonas, iš Raseinių ap., 
gyv. Boston. 

Ignatavičius, Tadeušas, il Jonavos 
vai., Kauno ap. 

Imbrasaitė, Kunigunda, is Ylakių 
vai., Mažeikių ap., ištekėjusi. 

Ivanauskas, du broliai, turi seserį 
Bronę ir brolius Joną ir Stasį. 

Ivanauskienė, Elzbieta, gyy. Pitts
burgh, Pa. 

Jačiunas, Jurgis ir Povilas, iš' Pa 
baisko vai., Ukmergės ap. 

Jaras, du broliai, iš Žagarės vai., 
broliai Onos Marvidienės, ar Jud
viejų vaikai. 

Joniką, Domininkas, iš Ylakių vai., 
Mažeikių ap. 

Jucius, Juozas, iš Leliūnų vai., Ute
nos ap. 

Juozaitis - Milukas, Juozas, iš Kros
nos vai., Marijampolės ap. 

Jurgaitis, Juozas ir Vincentas, gyv, 
Chicago, sunųs Vincento. 

Juškevičienė - Petrauskaitė, Janina, 
iš Šilalės vai., Tauragės ap. 

Kauciauskas, Pranas ir Stasys, gyv. 
Chicago. 

Kaunienė - Jurkšaitytė, Marijona, 
duktė Petraitytės - Jurkšaitienės, 
ir vyras Antanas Kaunas. 

Kazakaitis (Kazakevičius), Antanas, 
iš Pakruojąus vai., Šiaulių ap., 
gyv. New York, mokėsi virėjo 
amato. 

Kazakevičius (Kazakaitis), Antanas, 
iš Pakruojo vai., Šiaulių ap., gyv. 
New York, mokėsi virėjo amato. 

Kazlauskienė - Radvilaitė, Kazimie
ra, iš Pikelių vai., Mažeikių ap., 
gyv. New York. 

Kemeraitis, Petras ir jo žmona Ona 

Bylaitė, gyv. Rumford, Maine. 
Kijauskienė, Petronė, iš Vilkaviškio. 
KUiotinis, Justas. 
Kondrackis, Juozas, žmona Paulina 

Kondrackienė - Ivanauskaitė, iš 
Kėdainių ap., ir sunus Juozas, 
gyv. Bridgeport, Conn., vėliau iš
sikėlė kitur, gal j Cambridge. 

Krauleidis, Emilis, sunus Juliaus, 
gyv. Chicago. 

Kuzas, Mateušas, gyv. Springfield. 
Kybartas, iš Raseinių ap., gyv. Chi

cago. 
Lazauskas, Andrius, sunus Izidoriais, 

iš Kauno ap. 
Lechavičius. Stasys, iš Palukniu dva

ro, Šiluvos vai., Raseinių ap., 
gyv. Philadelphia. 

Lengvinas, Antanas, iš Tauragės a. 
Lenkas, Juozas, iš Pašilės k., Yla

kių vai., Mažeikių ap. 
Lopeta, Benediktas, iš Žaliosios v., 

Vilkaviškio ap., jo sunųs Benedik-
(tas ir Viktoras ir duktė Elena. 

Lukošienė, Juzė, iš Krakių parap., 
Kėdainių ap., gyv. Brooklyn. 

Lunas, Jonas, gyv. Philadelphia. 
Macaitis, Juozas, gyv. Collinsville, 

Illinois. 
Malaveckais, Eduardas ir Kazys, iš 

Balbieriškio, Marijampolės ap., ir 
Malaveckaitė, Elenar kurios ište
kėjusios payardė nežinoma. 

Marchertaitė. 
Martinaitis, Brigita, moteriškų dra

bužių siuvėja (dressmaker), gyv. 
Philadelphia, Pa. 

Masiulis, Antanas ir Domininkas, iš 
Utenos ap. 

Matjošaitienė - Dudirkaitė, Agota, 
iš Barzdų vai., šakių ap., gyv. 
Massachusetts vai. 

Mažeikienė - Stoncelytė, gyv. New 
Y ork. 

Mikalauskas, Liudvikas, iš Tauragnų 
vai., Utenos ap. 

Milukas - Juozaitis, Juozas, iš Kros
nos vai., Marijampolės ap. 

Misiūnas (Misun), Jonas ir Mike. 
Jonas yra gyv. Anamoose, North 
Dakota. 

Narzneris, Karolis, ir Narznerytės, 
Albertina, Emma ir Natalija, ku
rių ištekėjusių pavardės nežinomos. 

Navadunskis (ar Nevidonskas), Sta
nislovas, iš Pakruojo vai., gyv. 
Chicago. 

Nejus, Martynas, sunus Viliaus. 
Neveravičiutės, Danutės,, ir jos tė
vų: Fabijono Neveravičiaus ir Bea

tričės Neveravičienės - Gavorsjky-
tės giminės ir pažystami prašo
mi atsiliepti. 

Nevidomskas (ar Navadunskis), Sta-
nisloVas, iš Pakruojo vai., gyv. 
Chicago. 

Norvaišienė - Radvilaitė, Matilda, 
iš Pikelių vai., Mažeikių ap., gyv. 
Chicago. 

Perjauni dar apsivesti? 

Pavlovas, Simonas, iš Malėtų m., 
Utenos ap., gyv. Argentinoje, vė
liau persikėlė Chicago, i.A.V. 

Pažemeckas, Kazys. . 
Petraitis, Juozas, brolis jurkšaitie

nės. 
Petraitytės, iš Režgalių k., Sudar

go parap., Kidulių vai. 
Petrauskaitė, Ona (Anna), gyv. 

Providence, R. I., Olrieyville Sta.; 
iš Šilalės vai. Tauragės ap. 

Petrylaitė, Bronislava, iš Šiaulių, 
ištekėjusi, gyv. Chicago. 

Požerskis, Stanislovas, iš Veprių 
parap., Ukmergės ap.,4 fcyv.,, Bos
ton-Cambridge, Mass. 

Pridotkas, Juozas ir Vladas, iš Sas
navos vai., Marijampolės ap. 

Pušas, SinĮonas, i& Vilkaviškio ap. 
Puzinaitė, ištekėjusios pavardė ne

žinoma. Jos tėvas Antanas Pu-
zina mirė Amerikoje, buvo iš Va
balninko, Biržų ap. 

Railys - Rairys, Antanag ir Kazys, 
jų tėvai buvo iš Biržų Sp.. moti
na mirė Amerikoje (is namų Pu
zinaitė). 

Raubaites, Jadvyga ir Sofija, iš
tekėjusių pavardės nežinomos, if 
Šiaulių ap. 

Rinkevičius, Jonas, jo žmona ir vai
kai Aldutė, Marytė ir Vitas. 

Rozgaite, Petronėlė, iš Ylakių vai., 
Mažeikių ap. 

Rudaitis, Jonas ir StaMslovaa, il 
Sublelių vai., Šakių ap. 

Sakevičienė - Labei, Julė, iš Akme
nės, gyv. Chicago ar New York. 

Sampuk, Rozalija (sister M. Marie), 
New Mexico vai. 

Sinkevičius, Pranas, iš Ukmergės. 
Skorulis (Skorulsky), Kazimieras, iš 

Vilkaviškio. 
Slupskis - Bortkevičiutė, Salomėja, 

iš Panevėžio ap., gyv. Chicago. 
Stankevičius, Juozas, iš Pajavonio 

vai., Vilkaviškio ap. 
Staškevičius, Valerijonas, iš Krakių 

parap., Kėdainių ap., gyv. Brook-
/ lyn, N. Y. 
Stoncelytės, Petronėlė ir Valerija, 

viena jų ištekėjusi už- Mažeikos ir 
gyv. New York. 

Stonys (Stonytė), Ona, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, iš Skapiškio v. 

Stoškus, Vincas. 
Suduikis (Budejko), Jurgis. 
Šaltenis Jonas, iš Leliūnų vai., Ute

nos ap. 
Šideikis, Stepas, ir. kiti, iš Platelių. 
šimoliunaitė, Adelė, i& Panevėžio a. 
Šmitaitė, Ida, ištekėjusios pavardė 

nežinoma. 
Šneideraitis, Vincas, iš Jurbarko m., 

Raseinių ap. 
Šteimantaitė, Pranė, ir jos sesuo, iš 

Eržvilko vai., Tauragės ap. 

mm-

CHICAGO, ILL 
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DARIAUS IR GIRĖNO IR 25 
METŲ LIETUVOS PRIPA

ŽINIMO MINĖJIMAS 
Liepos 27 d. Chicagoje bus 

iškilmingai paminėta Dariaus 
ir Girėno 14 metų žuvimo su
kaktis, kartu su 25 metų Lie
tuvos Nepriklausomybė® pri
pažinimo Amerikoje. 

Tą iškilmę rengia Darius-Gi-
renas Post 271, American Le
gion, gražiomis iškilmėmis. 

Toms iškilmėms ruošti pos
tas išrinko komisiją, kuri jau 
posėdžiauja ir daro planus. 

Minėjimo programa ir visos 
smulkmenos bus vėliau paskel
bta. šiuo pranešimu norime 
tik priminti kad Chicagos Lie
tuviai įsidėmėtų tą dieną ir ją 
rezervuotų. Paminėjimas įvyks 
prie lakūnų paminklo, 67th St. 
ir California avenue. 

Amerikos Revoliucijos Dukterų organizacijos nauja pirminin
kė (dešinėje), Mrs. Roscoe C. O'Byrne, iš Brookville, Ind., ap
turi pirmininkės ženklą nuo buvusios tose pareigose pirminin
kės. Amerikos Revoliucijos Dukterų oranizacija savo narė
mis priima tik tokias moteris kurios paeina iš eil§s kovojusių 
už Amerikos išlaisvinimą 1776 metais. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
akti pradžios metų. Išsira-

šykit dabar. Pusei metų $1.50. atsidarė sveikatos studiją. 

* 
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šumauskas, Juozas, iš Garliavos vai., 

S»gSUP- Katrė ir Raiinka, «Į JKf'SJrSL. SfeT 
Kietaviskio vai., Trakų ap., gyy. 
Chicago. 

Taliunas, Jonas, gyv. New York iŠ 
Ukmergės ap. 

Tamošaitis (Tamošaičiai), sunųs ir 
dukterys Adomo Tamošaičio, kuris 

gyv. Chicago. 
Tubutaitė, Marija, iš Ristavo vai., 

Telšių ap., gyv. New York. 
Urbanavičienė," Marė, iš Vilkaviškio 

ap. 
Vakulskaitė, Morta, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, iš Pagraužiu k., 
Anykščių vai., Utenos ap., ir jos 
sunųs Albertas ir Jonas. 

Valkonienė, Marija, ir jos vaikai. 
Vanagaitė, Bronė, iš Mažeikių ap. 
Vazgienė - Staskevičiūtė, Stefa, iš 

Krakių parap., Kėdainių ap., gyv. 
Brooklyn. 

Vesel, Pranas, iš Tirkšlių parap-, 
Mažeikių ap. 

Vitartas, Boleslovas ir Juozas ir 
judviejų šeimos. 

Willig, Josef ir Otto, gimę Lietuvoje, 
gyv. Detroit, kur Otto dirbo auto
mobilių dirbtuvėje. 

Winkler, Johana, kilusi Duobiškių k., 
Šakių ap., gyv. Brooklyn. 

Zdaržinskas (Daržinskas), Kazys ir 
Pranas, iš Nosėdžio vai., Kretin
gos ap. 

Zeikiutė, Katarina. 
Zuikis, Sergiejus, iš Gižų vai., Vil

kaviškio ap. 
Zyle, Antanas, iš Viekšnių vai., gyv. 

Brooklyn. 
žaldonas, Andrius, gvv. Brooklyn. 
žemaitis, Antanas, iš Šakiu ap. 
žemgulis, J., iš Šilalės vai., Tauragės 

aD., atvykęs New Yorkan 1912-
1913 metai. 

Žiurkis, Albertas, Bernardas, Julius 
ir Juozas, gyv. Brooklyn. 

APSIVEDĖ. Lietuvis jau
nuolis, laimėjęs "Mr. America 
of 1946" titulą, už savo puikų 
kuno išlavinimą, Alan Stephan, 
Chicagietis, šiomis dienos ap
sivedė su Grace Pomazal, irgi 
Chicagiete. Jie gyvens Min
neapolis, Minn., kur Stephan 

DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINĘ SKRYBĖLEI 

Įsigykit sau puikią skrybėlę iki pasirinkimas yra dar pilnas 
ir turime įvairiausių pavidalų 

MINKŠTOS ŠIAUDINĖS $2.45 $2.95 $3.95 
SAILOS SHAPES $3.95 $4.95 

TIKROS PANAMA $5.00 $6.50 
MAUDYMUISI KELNAITĖS $2.45 $3.45 

SPORT IAARŠKINIAI visokių spalvų, ilgom ir trumpom 
rankovėm $2.45 $3.95 $4.95 

A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYl^Al 
I F%A\I ęįa galit iškeisti savo Stamp Books. • iV#^i 

TIIE KRAME & REICH CO. 
7010 Superior Ave. ' Atdara Vakarais 

šiądien perjauni, taip, betgi rytojus greitai ateis 
... ir vestuvių varpai. ' 

Pagelbėjimui parūpinti darbus kurie bus reika
lingi maitinimui rytojaus naujų šeimų, mes dir
bam šiądien pagelbėjimui daugiau ir daugiau in
dustrijų patapti šios bendruomenės dalimi. 

Per musų visoje šalyje platinamus skelbimus ir 
pilną Location Engineering Service mes įrodinėja-
me Amerikos industrijai patogumus šios "The Best 
Location in the Nation' . Nuo V-J Dienos, ši sri
tis tapo viena iš trijų šios šalies pirmaeilių indus
trinio plėtimosi centrų. 

Su kiekviena nauja ar plečiama industrija šioje 
srityje ateina skaidresnė ateitis jauniesiems . . . 
nauji darbai . . . naujos progos . . . didesnė gė
rovė visiem®. 

Aprūpinimai pakankama jiega augan
čiai "Geriausiai Sričiai visoje Šalyje" 
The Illuminating Company dabar vyk-

. do trijų metų $65,000,000 statydinimo-
si programą. 

AL W A > AT Y O U R 

\ 

Klausyk "TEN O'CLOCK TUNES"—Naujos Dainos, Žymios žvaigždės —10 Kartų Savaitėje—Rytais nuo 10 WGAiR—Vakare nuo. 10 WHK 
x N ' - V'' 

• • • • • • • • « •  c *pyfi$ht 19*7 Elvctrlc Itfauninating Company 

KAS NORI gauti Lietuviš
kų knygų, žurnalų, Jaikraščių 
leidžiamų Vokietijoje, rašykit 
šiuo adresu: 

J. Mockunas, " . -
(13b) Dillingen a. JDoriau 

Ludwig DP Čamp 
USA Zone, Germany. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress AvenTie 

Waterbury, Conn. 

| P J KEISIS Į 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio | 
| OFISO TELEFONAS : MA in 1773. I 

= Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoe®, kreip- E 
E kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- £ 
5 riuose apdraudcs-insurance reikaluose. : 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
^ {rnrantuo.jama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. E 
.'IIIIHI llllllillll III •llllltllill!tllllillllllllllll!l!IIIIIIII|||||]| III III IIIIIEIIIIIIII lllllllllllll." 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

: W. DEBESiS PAiNTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 

7526 Star Avenue • • Cleveland 3 

! :  

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit v«pną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, iii 

KAIP 

ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant 
už 3c pašto ženklely 

¥  D I R V A  «  .  
6820 Superior Av«* 

Cleveland, Ohio 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daiktų 
Parduotuvė, gatava jums patarnauti visokiais 
vėliausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

Kreipkitės čia Įvairių HARDWARE reikmenų. 

Į HE. 9418 7502 St. Clair Avenue 
j Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 

yuiI(! l l iEl l l9IIHIi; iGi; i l l l lCli: i l l l l l l l l l l l l l ] | | | | | | l ! l l l l tHll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | ] !I l l l l l l l l l l l l lkr.  

(Automatinis šildymas | 
1 Lengviau — Pigiau — švelniau | 
| TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS I 
5 Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas s 
I j'eisu męs negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
Ą Automatic Controls Tools Hardware = 

1 TRL-VET APPLIANCE SERVICE I 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

-mm* 

į PO. 9548 Frank Orpse (L'rb^aitis) Sav. LI. 0237 S 
5 AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 S 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

P. P. M U L I O L I S 
. ."^eoatinž Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudė Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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IŠVAŽIAVO Į WASHINGTON 
P. J. žiuris, LVS pirminin

kas, išvyko j Washingtoną da
lyvauti ten Kongreso daroma
me apklausinėjime Amerikos 
organizacijų vadų sąryšyje su 
Kong. Stratton Bill 2910, kuris 
reikalauja kad į šią šali butų 
jleista 400,000 išvietintų žmo
nių keturių metų bėgyje. 

Su p. žiuriu vyksta ir Pulk. 
Joseph Mull (Muliolis). 

APSIVEDĖ 
Birželio 14, šv. Jurgio t>až-

nyčioje surišti moterystės ry
šiu Bernard Cirkelis su p-le 
Helen Stebic. Jis yra sunus 
našlės Jadvygos Cirkelienės, ir 
paskutinis iž jų šeimos aspive
dęs. 
, Vestuvių pokilis atsibuvo 
Slovenian Hall, dalyvavo keli 
šimtai svečių, visi turėjo gerą 
laiką. Jaunavedžiai išvažiavo 
į kitus miestus praleisti savo 
honeymoon". ' 

SVARBUS DARŽELIO SĄJ. 
SUSIRINKIMAS 

Ateinantį pirmadienį, Birž. 
23, nuo 8 vai. vakare, Lietuvių 
salėje bus svarbus Lietuvių 
Kultu rinio Darželio Sąjungos 
susirinkimas. Draugijų atsto
vai ir pavieniai prašomi daly
vauti. Atvirutės nebus siun
čiamos. Valdyba. 

M I R I M A I  
Mire Cipras Selfckas 
Birželio 13, Crile Veteranų 

ligoninėje mirė ilgametis Cle-
valando gyventojas, Cipras Se-
lickas, 53 m. amžiaus, nevedęs. 
Jis buvo I Pasaulinio karo ve
teranas, ir gavo iš valdžios 
mėnesinę pensiją. 

Velionio kūnas išvežtas pa
laidoti j Chicagos Lietuviškas 
Tautiškas Kapines. Chica^oje 
gyvena jo brolis, Jonas Selic-
kas, kuris ir pasirūpino palai
dojimu tenai, su pagalba Lie
tuvio laidotovių direktoriaus 

DĄOGIAU LIGONINIŲ Ant. M. Phillip. Chicagon jo 
Kongrese užtvirtinta planai kuno išsiuntimu rūpinosi pati 

statymui Clevelande dviejų ki- ~ *' " " " 
tų veteranams ligoninių, kurio
se bus 2,250 lovų. 

Viena ligoninė bus neuro-
psychiatrinė, ar džiovininkų, o 
kita bendra medikalė ligoninė. 

Valdžia numato visoje šaly
je įrengti ligoninių su 152,000 
lovų aprupinimui susergančių 
veteranų. 

Užgirta skyrimas $5 milijo
nų steigimui specialės lėktuvų 
tyrinėjimų laboratorijos Cle
velande. , 

VAIKAI KVIEČIAMI 
Į GOODRICH CAMP 

Goodrich Social Settlement, 
1420 E. 31 St., praneša kad da
bar priima registraciją jauni
mo norinčio išvažiuoti į Good
rich Camp vasaros pasilsiui ir 
pabuvojimui tyrame ore. 

Ta įstaiga per eilę metų pa
tarnavo šiuo budu biednesnių 
tėvų vaikams pigiai praleisti 
tam tikrą laikotarpį laukuose. 

Norintieji išsiųsti savo vai
kus į Goodrich Camp kreipki
tės į Goodrich House užregis
travimui ir pasirinkirroii jums 
patogaus laikotarpio. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

SVEČIAI 
. Biznierius Petras Janukonis 
su žmona, iš Lawrence, Mass., 
atvyko apsilankyti pas savo 
pusbrolį Al Mikelionį čia. Jie 
aplankė Lietuvių Darželį, ku
riuo labai gerėjasi. Atsilankė 
ir Dirvos redakcijoje, įsigijo 
knygų. 

Iš čia išvažiavo Į Lorain, O., 
aplankyti savo senus ka-mvnus 
iš Lietuvos. 

OHIO Legislatura Columbus, 
O., baigė savo posėdį, užgir-
dama $680 milijonų biudžetą 
dvejetui metų, apie 6 milijonais 
didesnį negu buvo prie Gub. 
Lausche. 

Pakelta daugeliui politikierių 
algos. 

Legislatura priėmė ir sena
tas užtvirtino ir unijų raketie-
rių suvaržymo bilių, tačiau ti
kima kad Gub. Herbert tą bi
lių vetuos. 

DARYKIT AFFIDAVITUS 
Dabar laikas jums kurie tu

rite laiškus nuo savo giminių 
tremtinių Vokietijoje ir kito
se šalyse, padaryti affidavitus 
kad jie galėtų užsirašyti į kvo
tą važiuoti Amerikon. Galite 
kreiptis į Dirvos administraci
ją affidavitų padarymo reika
lu vietiniai. 

Skaitykit apie affidavitų rei
kalingumą straipsnį šiame Dir
vos numeryje ant 4-to pusi. 

Lietu
viškos 

Vaka
ruškos!! 
Lietuvių Klube, kiekvieną 

penktadieni dabar vėl at^'bu-
r.a Lietuviškos \akaruškcs klu
bo nariais. žokti sueina seni 
ir jauni — Liet. Piliečių Klubo 
kambariuose. 

Gera šokiams muzika. ̂ įvai
rus gėrjmai ir užkandžiai. 

Kviečia visus Klubo Komisija. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, ne* 
paštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu , neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta lęyventi. — 

LAUKAI NUKENČIA 
Blogas lietingas trijų mėne

sių oras labai sutrukdė pava
sario sėją ir sugadino žiem
kenčius javus! Tačiau sakoma 
nuostoliai nebus tiek dideli ir 
šymet tikima turėti rekordinis 
kviečių kiekis per visą Ohio. 

Birželo 1 buvo apskaičiuota 
kad kviečių šioje valsltstijoje 
šymet bus 52,464,000 bušelių, 
apie 4 milijonai bušelių dau
giau negu pernai. 

CLEVELANDE šią savaitę 
atsibuvo International Ladies 
Garment Workers Unijos (A. 
F. L.) suvažiavimas. Dalyva
vo keli žymus kalbėtojai. 

Ši unija taipgi sumanė stei
gti savo $25 milijonų sveika
tos ir gerovės fondą. Tokius 
milijonus turėdami, unijų va
dai lieka carukais, net valdžiai 
į akį šoka, o unijos nariai ne 
visi gali tuo pasinaudoti, nes 
ne visi išsilaiko unijose tisą 
laiką. 

Crile ligoninė 
Clevelande liko vienas brolis, 

Vladas Selickas, kuris irgi pa
sitarnavo broliui po jo mirties 
čionai. • 

Lietuvoje jie turi brolį Juo
zą, kuris Nepriklausomos Lie
tuvos laikais tarnavo , Kaune, 
Mokesčių ipspekcijoje. Dabar 
girdėjo kad jo šeima išblašky
ta. Garsus Lietuvos rašytojas 
Kun. Tumas-Vaižgantas buvo 
šių Selickų dėdė. 

Velionis paėjo iš Svėdasų 
miestelio, Rokiškio aps., Ame
rikon atvyko 1907 metais ir 
visą laiką išgyveno Clevelan 
de, su pertrauka tarnybos ka 
riuomenėje. čia dalyvaudavo 
Lietuvių veikime, rėmė Lietu
viškus reikalus, ir visą laiką 
buvo Dirvos prenumeratorius. 
1936 metais buvo porai metų 
parvažiavęs Lietuvon pasisve
čiuoti ir pasilsėti, ir Lietuvą 
mylėjo kaip ir kiti padorus, pa
triotiniai Lietuviai. 

Lai jam buna amžina ramy
be. Rep. 

RUSSIA IS STEADILY EATING UP 
EUROPE 

PAJIEŠKOMI PETRAIČIAI 
Dirvos redakcijoje yra laiš

kas jieškantis giminių: Justi
no, Juozo ir Antano Petraičių, 
kilusių iš šakių ap., žvirgždai
čių v., Paberžupių k. 

MATAITIS Antanas (ūkinin
kas), 54 m., iš East Trum

bull, Ohio, mirė Birželio 13 d. 
Palaidotas Kalvarijos kapinėse 
Clevelande, Birželio 16; pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny 
čioje. 

Liko žmona, Amelia, ir bro
lis Vincas Mataitis, E. Trutn 
bull, Ohio. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

TURIM FARMOS PRODUKTŲ 
sūrių, grietinės, kiaušinių, ir 

padarom surius del vestuvių ir 
pokilių, sulyg užsakymo. 

Taipgi musų farmoje yra vie
tos šeimyniškiems išvažiavi
mams, padarom ir valgius, kas 
nori užsisakyti; kainos priei
namos. 

Mr. & Mrs. Frank Sankal 
Canes Rd. Chesterland, Ohio 

DOVANA* 
Mrs. Magdalena žiurienė pa

dovanojo gražias savo rankų 
darbo gėlėms kaseles, išleidi
mui dovanoms Lietuvių reika
lų parėmimui. Jos dovanos 
bus panaudotos pelningai pro
gai pasitaikius. Ačiu jai. 

ŽAIBAS vis trenkia. Pir
mas šį pavakarį žaibo u "muštas 
žmogus buvo W. Mosh^r, far-
merys iš Mareno, Ohio. Jis iš 
lauko važiavo traktorium na
mo laike per1ri'-.ijos. 

GYVENIMUI KAMBARYS 

su baldais, ir virtuve, porai.be 
vaikų, Lietuvių šeimoje .Krei
ptis vakare arba sekmadienį: 

17818 Neff road 

PEOPLE ARE SAYING I v 
"AS PEOPLE WILL" t V 

Ž 
YOU'LL GET THE BEST FOOD | 

IN TOWN . I 
at the į 

oi  h  r  l į  t  r  k  n  r  g  dr i l l  

zagged. The French Communists, 
who dominate French organized la
bor, are challenging the Ramadier 
Government through a paralyzing 
railway strike. The Italian Com
munists, who control the Italian l|t-
bor movement, are organizing gue
rillas in the north, where they can 
get Soviet help through Yugoslavia, 
apparently for an attack on the De 
Gasperi Government. 

The fall of Italy and France 
would leave democratic Europe cling
ing to precarious footholds in the 
Low Countries, Greece, Scandinavia, 
and the American and British zones 
in Germany and Austria. 

Just how long it could hold out 
there against Soviet infiltration is 
anyone's guess. 

The situation now existing is not 
identical with that following the 
first World War, although there is 
enough similarity to justify quoting 
Mr. Lippmann's observation. 

The Communist program was not 
sufficiently developed in 1918, nor 
did it have sufficient power behind 
it, to make inconceivable a return 
to the old order in Europe for 
which the war-weary peoples of 
the West longed. 

All that is now changed. The 
Soviet Union came out of World 
War II with tremendously increas-
ed. prestige, and, as a result of 

Are we drifting through another diplomatic gains during the war, 

(Reprint from the Detroit Free 
Presg - June 10, 1947) 

THE Hpuse Foreign Affairs Com
mittee's reaction to the Soviet coup 
in Hungary is to call up the Col-
mer resolution. 

The effect of this measure, if 
adopted, would be to put the House 
on record as against lending more 
money to countries "which have 
failed to carry out their political 
agreements with the United States." 

Just how many horses does the 
Soviet Union have to steal before 
we begin to think about locking the 
barn door? 

The Committee's action merely 
reflects the futile and befuddled 
mental processes of Congress and 
the Country in the greatest crisis 
the world has ever faced. 

A paragraph from Walter Lipp
mann's scholarly study of "U. S. 
War Aims", written in 1944, comes 
to mind: 

"In the interlude betWeen the two 
World Wars no viable substitute 
for the Victorian order was es
tablished. For lack of an order 
which made life ^secure and toler
able, mankind sat hynotized like 
a chicken bewitched by a snake, 
ind saw with fascinated horror 
thjat it was drifting inexorably _ to 
a second World War." 

Washington Society 
Ends Season 

period of anarchy to a third World 
War? 

We should stop kidding ourselves 
that the Soviet Union will check 
its expansion just because we say 
it should. 

We can't make the Kremlin live 
up to its international agreements. 

We * lick GttnmunitM with 
dollars.' ^ 

We have already tossed $11,000,-
000,000 into postwar Europe, with
out even' slowing down the west
ward course of Soviet aggression. 

Already the following countries 
have beeA br6ught under the po
litical and economic power of Mos
cow: 

FINLAND 
ESTONIA 
LITHUANIA 
LATVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARf 
ROMANIA 
BULGARIA 
YUGOSLAVIA 
ALBANIA 
AUSTRIA and GERMAMSf in the 

Soviet zones. 
All of those countries must be 

written off as lost to democracy. 
Are we facing a world-wide Munich? 

The next two Soviet acquisitions 
may be France and Italy. A lot 
of nonsense has been written about 
the "ousting" of the Communists 
from the Ramadier cabinet in France 
and the De Gasperi cabinet in Ita
ly. 

The fact is that in both cases the 
Communist ministers ousted them
selves by adopting intransigent at
titudes against the majority of their 
colleagues. The belief is growing 
among comfpetent observers that 
they were ordered from Moscow to 
adopt this line. 

After World War I, Communist 
parties outside of the Soviet Union 
were forbidden to enter coalition 
governments. They had to main
tain freedom of action. Then, as 
World War II approached they were 
ordered to join other parties in 
coalitions and seek to dominate 
them. 

Again the Moscow lina has zig-

with its troops firmly intrenched 
as far west as Vienna and ^Berlin. 

What is more, Communist par
ties (fifth-columns) taking their or
ders from the Kremlin exist in evr 

ery country in Europe. They are 
expected to block every move inter
preted in Moscow as unfriendly, 
and, if war should come, to sabo
tage industry and transportation, 
and, finally, to go underground and 
fight against their own countries. 

When the time is ripe, they will 
precipitate civil wars in hope of 
seizing governments, as apparently 
they are now contemplating in Italy 
and France. 

The hardest thing to get into 
most American heads is that, at
tempting to defend democracy in 
Europe, we are up against a social 
war directed by tough and tasted 
men in Moscow. * 

The following are a few of our 
MUSTS: 

We must seek, first, whatever 
co-operation is obtainable from an 
economic union of like-minded peo
ples in Western Europe. 

We must limit our aid to coun
tries where democracy still has a 
chance. 

We must strengthen the defenses 
of the Western Hemisphere just as 
quickly as possible. 

We must rebuild mili
tary establishment. 

We must not give away our 
atomic bomb secrets. 

While enlisting the aid of the 
United Nations, we must keep our 
own powder dry. 

Above all, we must «•* over the 
idea that in challenging "Moscow 
we are taking candy from children. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, see. 

I 
P 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

929 CHESTER AVE. PRospect 9374 

OPEN SUNDAY 
Clubrooms for Private Parties 

LUNCHEONS Air Conditioned DINNERS 
Private Bar — Special Catering 

Dirva Cleveland 3. O 

I. J. S AMAS - JEWELER 
Persikele i naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior A v*. Cleveland, Ohio 
Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

The Baltic Scandinavian Society 
of Washington, D.C. held its last 
meeting of the season on Monday, 
May 26th. At this meeting a com
mittee was appointed to arrange in
formal gatherings during the sum
mer months. The committee mem
bers are: Mr. Vik Ronningen, Mr. 
A. C. Rosander .and Miss Adele Bo-
ciulis. 

Norwegian program was arrang
ed by Mr. Vik Ronningen for the 
final meeting in observance of Nor
wegian Day which occurs on May 
17th. 

The Society was addressed by 
Miss Anbjorg Gofferig-Nielsen of 
Stebekk Barum, a suburb of Oslo, 
Norway. She has been attending the 
local Gerge .Washington University 
and will go back to her native 
land this summer. 

Her talk was about the popular 
Norwegian King Haakon VII who 
ascended the throne in November 
of 1905 only upon a request that 
there be a free choice of the peo
ple. At the conclusion of her talk 
she answered many questions that 
were asked about Norway. 

The program ended with piano 
selections by Miss Geraldine Schultz. 

I,. J E. 

SECURITY 

B U Y  Y G U R  

E X T R A  
SAVINGS 

B O N D S  
N O W  

PROTtCT YOUJt fUTUKf 

Sensacinės Vertės 
Puikus VYRAMS TRUPOM 

RANKOVĖM VATINIAI 
SPORT MARŠKINIAI 

Buvo po $2.95 
Dabar 11c 

STONE KNITTING 
MILLS CO. 

7500 Stanton Avenue 
Netoli E. 79th Street. 

2 blokai šiaurėn nuo Woodland ave. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės { 

PADAROMI AFFIDAVIT AI 
"REIKALINGI GIMINIŲ 

PATRAUKIMUI Į 
AMERIKĄ 

Suteikiami patarimui 
tais reikalais. 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

( A REFJl M AN ... In line with 
the current drive for volunteers, 
Lt. Col. North Callahan, AUS, has 
written a book entitled "The Armed 
Forces as a Career", listing ad
vantages of army, navy, marines 
and coast guard. Book points out 
opportunities for^f careers in the 
various services. •* " 

_____ f n ĮTIĮĮ m 

DIRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje. 
Kaina metams tik $3.00. 

DABAR GAUNAMI 
NAUJAUSI KŪDIKIAMS 

FORM-FIT DIAPER 
Sustiprintu centru 

Flannel Ekstra sugerianti. 

WILKES MFG. CO. 
7802 SUPERIOR A VU 

Phone EN. 7343 
Wholesale (31) Retail 

/ \ 

APDRAUDIMAS 
SAVO GYVENIMO 
NUO RŪPESČIŲ! 

Žmogui apsisaugoti nuo 
rūpesčių ir vargų gyveni
me kelias yra nurodytas— 
nuolatinis kiek galint už
darbio taupymas. 

Lietuvių banke taupymai 
auga nuošimčiais, saugiai 
po Federal Insurance Corp. 
iki $5,000. 

Šiuo laiku yra didelis gy
venamų namų trukumas— 
sunku yra surasti namus 
kuriems reikia nuomoti. 

Laimingi yra tie žmones 
kurie gali nusipirkti arba 
pasistatyti savo namą. 

Paskolos reikale namų 
pirkimui arba statymui #— 
ateikit į Lietuvių bankinę 
įstaigą, gausit čia patari
mus ir paskolą namų pir
kimo ar statymu reikale. 

Paskolos čia padaromos 
ant ilgų metų lengvais mė
nesiniais išsimokėjimais. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

+ Receptuose Mes Vartojame tik l"v 
_ GERIAUSIOS RŪŠIES Vaistu# " 
Jusų Daktaras žino kad mes naudojam tik geriausius vaistus ko- , 
kie šalyje gaminami. Toks musų nusistatymas duoti tik geriausi 
mums gerai atlydino palaikymu musų receptinių kostumerių. 

TOEDTMAN & FOLLIS 
P h a r m a c i  s i  J  

Superior Ave. prie E. 65th St. - "v.- Cleveland, O. 
Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 
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I Wilkelis Funeral Home ( 
PILNAS LAIDOTUVIU ' 

PATARNAVIMAS 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENŲ— 

! 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 
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