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CLEVELAND, OHIO June-Birželio 27, 1947 

90% PABALTIČIŲ NORI 
VYKTI ANGLIJON 
DARBAMS 

Iš PRADĖTOS Pab&ltiečių la
geriuose registracijos norinčių 
vykti Anglijon darbams aiškė
ja kad mažiausia 90% yra no
rinčių ta galimybe pasinaudoti. 
Dabar važinėja po lagerius An
glijos darbo ministerijos atsto
vai atrinkdami iš tų užsiregis
travusių kurie numatomi pir
moje eilėje išvykti. Tuo tar
pu vežami tiktai viengungiai, 
bet tikimasi kad greitu laiku 
bus vežamos ir šeimos. 

Pažymėtina kad tremti n i a i 
įvairiais budais stengiasi kaip' I: 
nors greičiau patekti Anglijon. | i 
Tai tau ir bolševikų propaganda 
kad DP privarta gabenami An
glijon darbams. 

(32-ri metal :: 32n<! year) 

PIRMIEJI NUVYKUSIEJI 
ANGLIJON RAŠO 
kad pirmas įspūdis buvęs ne
paprastai geras. Kolkas esą 
jie apgyvendinti lageriuose, bet 
ten lagerio gyvenimą nepaly
ginsi su čia Vokietijoje buvu
siu — patalpos gražios, naujai 
dažytos, su vandentekiu ir ki
tais patogumais. Lovos minkš
tos, švarios. Maistas taip pat 
labai geras. Vienas rašo kad 
jam būnant Vokietijoje tekę 
girdėti kad Anglijoje darbinin
kų klasė gyvenanti labai blogai 
ir jie esą visai iš gyvenimo iš
stumti, bet kaip jis pamatęs 
tikrenybėje tai tie gandai tik
tai esą komunistų leidžiami. 

RUSŲ ATSTOVAI "LANKO" 
DP BALTUS! 

Tam tikri Rusų repatriacijos 
komisijos atstovai dabar lanko 
DP Baltų lagerius Britų zono
je. Ju tikslas esąs norintiems 
gryžti į tėvynę informacijų su
teikimas ir koks tai pasikalbė
jimas. Tačiau ir tuo reikalu 
neatsiranda norinčių su jais 
kalbėtis. 

Kartais pasitaiko kad vienas 
kitas ir ateina su jais pasikal
bėti, tačiau ne tėvynėn gryži-
mo reikalų, bet, kaip čia sako
ma, "paerzinti Ruskį". Taigi 
Balti) tremtinių nevilioja nei 
15—25 tūkstančiai rublių, ku
riuos pažada kaip dovaną gry-
žusiems. Taip pat negelbsti 
nei siūlomi UNRRA gryžtan-
tiems 60 dienų pagerintas mai
stas, cigaretės, šokoladas.... 

TVARKOMA NACIŲ 
KARTOTEKA ^ 

Berlyne Zehlendorfe Ameri
kiečių Document centre dabar 
randasi Vokiečių nacių parti
jos ir kitos nacių kartotekos. 
Kartotekoje užregistruota ma
žiausia 11 milijonų Vokječių 
nacių. Čia randama žinių be
veik apie kiekvieną Vokietį ku
ris yra bent ką bendro turėjęs 
su naciais. 

JUODOJO TURGAUS 
MAKLERIAI Į PRIEVARTOS 
DARBUS 

Vokietijoje taip plačiai išsi
plėtė juodoji birža kad jos ma
kleriams įsteigs verstino dar
bo lagerius, į kuriuos bus siun
čiami nusikaltėliai. Nubaustie
ji dirbs prie griuvėsių pašalini
mo. K. L. 
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KONGRESAS PADARĖ ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ PREZIDENTO VETO 

I. Edgar Hoover, FBI viršinin
kas, raportuoja apie rinkimų 
skandalą iškilusį Kansas City. 
Jis taipgi vykdo komunistų se
kimą visoje šalyje. 

ALIEJŲ RUSIJAI GA
BENA AMERIKOS 

LAIVAIS 

PRANCŪZIJOJE strei-
kuoja 180,000 angliakasių 
protestuodami prieš val
džios naują finansinę pro
gramą ir del stokos duonos 
ir mėsos. 

Kongrese iškilo subruz
dimas paaiškėjus kad tuo 
tarpu kai šioje šalyje pa
skelbta gasolino trukumas, 
į Rusiją gasolinas ir alie
jus gabenama šimtais tūk
stančių bačkų, ir gabena
mas pačios Amerikos lai
vais ! 

Nekurie kongreso nariai 
įrodo kad tai yra tas pats 
kaip buvo daroma su Japo
nija, kuriai prieš 1940 me
tus buvo atiduodama visa 
sena geležis ir gabenamas 
gasolinas. Tas Japonus ap
rūpino kanuolėmis ir gaso-
linu ir jie padarė Pearl 
Harbor užpuolimą. 

Sovietai irgi tik tam pa
čiam rengiasi. 

Su Birželio 30 diena įve
dama kontrolė petroleumo 
produktų eksporto, bet iki 
tai dienai dar Amerikos 
laivai išgabens sovietams 
daug šimtų tūkstančių bač
kų gasolino. 

Ši kontrolė irgi nesulai
ko gasolino vežimą sovie
tams, tik palieka Komer
cijos Department© nuožiū
rai. 

KINIJA šaukiasi Ameri
ką imtis žygių gelbėti jai 
apsiginti nuo komunistų, 
kurie, sovietų ginkluojami 
ir remiami, sunkina Kini
jai tvarkytis. Mandžurija 
beveik visa komunistų už
imta, pranešimai sako. 

Kinija prašo Amerikos 
teikti jai karo reikmenų ir 
duoti kreditus reikmenų 
įsigijimui. ^ 

United Nations ktnfiisfja, 
tyrinėjus Graikijos viduje 
einantį kariavimą, pripaži
no kad tame yra kalti Ju
goslavijos, Bulgarijos ir 
Albanijos komunistai, ku
rie siekia išversti Graiki
jos nekomunistinę vyriau
sybę. * 

Prez. Truman kviečia
mas apsilankyti Brazilijo
je. Braziliia yra didžiau
sia Pietų Amerikos respu
blika, turinti virš 44 mili
jonus gyventojų. 

John L. Lewis Tęsia 
Savo Kerštavimą nuo 

Praėjusių Streikų 

Kongrese priėmus Dar
bo įstatymą prieš preziden
to veto, maineriai pirmuti
niai pradėjo streikuoti, tęs
dami savo ankstyvesnį ker
štavimą prieš valdžią. 

Iki Liepos 26 streikavo 
virš 200,000 minkštos ang
lies kasėjų. 

Tas pradėjo atsiliepti ir 
į kitus darbus, ir jau nu
kenčia plieno darbininkai, 
kurie gal nenori streikuoti. 
Jei streikas ilgiau užsitęs, 
daug plieno darbininkų tu
rės buti paleisti iš darbų. 

CIO vadai taipgi kalba 
Spie streikavimą protestui 
prieš tą įstatymą. 

Prieš tą įstatymą pasi
sako ir AFL pirmininkas 
Green. < 

Iki Šiol laisvai siautę ir 
net valdžia diktavę, didieji 
unijų carai nori ir del šio 
naujo Darbo įstatymo ver
sti darbininkus streikuoti, 
kad tik daugiau darbinin
kams kliudžius dirbti. 

Įstatymas svarbiausia tik 
apriboja unijų viršininkų 
sauvaliavimus ir atima ko
munistams teisę buti unijų 
viršininkais, nes komunis
tai ne gerovei unijose su
lindo. 

(To įstatymo sutrauka 
telpa šiame puslapyje). . 

Mainerių vadui įrodinė
jama, jeigu jis ir toliau tęs 
šalyje suirutę ir trukdys 
darbus visose dirbtuvėse, 
valdžia imsis griežtesnių 
priemonių jį sutvarkyti. 

Visuomenė šį nauja Dar
bo įstatymą nuoširdžiai už-
giria. 

Sen. Pepper, Maskvos iš
tikimas rėmėjas, Demokra
tas, sako kad įvedimas nau
jo darbo įstatymo sudaro 
galimybes 1948 metais įsi
kurti naujai partijai, kuri 
suskaldys Demokratus ir 
jie pralaimės rinkimus.^ 

Pepper nori kad trečios 
partijos vadovybę paimtų 
kitas .SfcaUiio bernas, Wal
lace. r 

S Sveikiname! 
PATARIA NEVEŽT! 

1 KITAS ŠALIS 
_ Pradėjus paaiškėti kad 
šią vasarą kornų derlius 
bus mažiausias iš 20 metų 
laikotarpio, Republiko n a 1 
ragina apriboti grudų eks
portavimą į kitas šalis. 

Valdžiai daug superkant 
gimdų, ir del lietingo pava
sario kornų derliui suma
žėjus gana žymiai, jau da
bar kornų kaina smarkiai 
pabrango. 

SKUBA VYKDYTI 
MARSHAiLL'O 

PLANĄ 

Britai ir Prancūzai ima
si darbo vykdyti Gen. Mar-
shall'o planą Europos at
gaivinimui su U.S. parama 
ir pagalba. 

Sovietai tą, planą užata-
kavo visu smarkumu, bet 
kai pakvietė Molotovą pa
sitarimui, jis sutiko pribū
ti į Paryžių. Tačiau po to 
prižado dalyvauti pasitari
me, sovietų spauda vėl ėmė 
tą planą neigti, įrodinėjant 
jog tai yra pastangos kapi
talizmo kovoti prieš komu
nizmą. Molotovas be abe
jo pasistengs tą planą su
trukdyti kad neveiktų. 

MORGENTHAU DA
VĖ RUSAMS MAR

KIU REIKMENIS 

Dirvos Redakcija ir Administradija sveikina 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-tą metinį suva
žiavimą, įvykstantį Birželio 28-29, Waterbu-
ry, Conn. Šiai darbščiai organizacijai linki ir 
toliau ištvermingai tęsti kovą už Lietuvių tau
tos teises ir Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę! * . . 

LVS ŽYGIAI WASHtNGTONE 

18 žuvo. Amerikos lini
jos pasažierinio lėktuvo ne
laimėje Syrijoje pereitą sa
vaitę žuvo 18 žmonių. 

Mažina. Valdžia buvo 
užgyrus 400,000 įvairių įs
taigų visoje šalyje, kuriose 
karo veteranai galėjo mo
kytis amatų ir darbų, val
džios apmokami. Dabar tą 
skaičių mažina. Pastaro
mis dienomis numušta net 
80,000 įstaigų ir biznių nuo 
veteranų lavinimo sąrašo. 

Apie 20,000 Armour mė
sos darbininkų gauna algų 
pakėlimą po 6c valandai 
daugelyje miestų kur yra 

Buvęs U. S. Iždo Sekre
torius Morgenthau, Roose-
velto^ šulas, davė Rusams 
Vokiškų markių spausdini
mo klišes, popierą ir reik
menis, kai Vokietija buvo 
užimta. Tų markių prisi-
spausdinę sovietai Ameriką 
apgavo ant arti bilijono do-
larių. Senatas pašaukė H. 
Morgenthau paaiškinti tą 
jo pasielgimą. 

Morgenthau paruošė ir 
planą Vokietijai sunaikin
ti ekonomiškai, kad ji lik
tų be industrijos, tik ūkiš
kas biednas kraštas, ką pa
rėmė tuolaikinė Roosevelto 
administracija. Tai buvo 
išraiška Vokiečiams keršto 
del nazių kovos prieš Žy-
dttS. 

Birželio 20, pirmininkas t. 
J. žiuris ir Pulk. Joseph Mull 
(Muliolis) iš Clevelando lank<-
si Judiciary Committee posė
džiuose ir ten pateikė apačioj*' 
paduodamą pareiškimą ir įga
liojimą, nuo Church Peace 
Union ir World Alliance, per 
jų pirmininką, Dr. Henry At
kinson, kuris tarp kitko rašo: 

"I am, however, enclosing t 
statement taken from the May 

|'issue of the World Allianc-
News Letter, a publication 01 
the World Alliance and Church 
Peace Union jointly, which re 
fleets the attitudes of th* 
trustees of the Church Peac< 
Union and the Executive Com
mittee of the World Alliance, 
with reference to the question 
of displaced persons. You can 
present this to the Committee 
and say that you are author
ized to speak for me personal
ly, and that you represent the 
Church Peace Union and the 
World Alliance in placing our 
statement on record. 

Sincerely yours, 
Henry A. Atkinson." 

šios dvi oranizacijos, kurios 
įgaliavo LVS pirmininką už 
jas kalbėti ir kurios pilnai re
mia Stratton Bill, atstovauja 
15 milijonų narių. 

P. J. žiuris vėl vyks į Wash-
ingtoną į tardymus prieš Kon
greso Judiciary Subcommittee. 

American Friends of Lithua
nia ir LVS pirmininko Press 
Release telpa šiame Dirvos nr. 
ant 6-to pusi. ' 

Washingtone būdami, P. J. 
žiuris ir Pulk. Mull artimai su
sipažino su Mrs. C. D.' Greene, 
tiktai tą dieną parskridusią iš 
Vokietijos pateikti savo pareiš
kimą DPs reikale. Jos apibu
dinimas ir simpatingas atsine-
šimas link Lietuvių, paskatino 

P. J. žiuris 
i :• 

P. J. žiūrį ją kviesti atsilan
kyti j LVS seimo vakarienę. 

Jos žinioje buvo išdalinimas 
DP darbų Amerikos, Britųx ir 
Prancūzų zonose per tris me
tus. 

IOWA valstijoje potvi
niai pasiekė aukščiausio 
laipsnio, sunaikino daug 
laukų, nuostolių padaryta 
apie $60 milijonų. 

REPUBLIKONAI Kon
grese vėl pradėjo bruzdėji
mą už pravedimą taksų su
mažinimo, ką prezidentas 
atmetė. Tai butų kitas žy
gis prieš prezidento veto. 

BIRŽELIO mėnuo šymet 
toks keistas kad pereitos 
savaitės gale įvyko ^ sniego 
pūgos, žemės drebėjimas ir 
potviniai, nuo ko žuvo virš 
20 žmonių. 

ITALIJOS laikinas pre
zidentas Enrico de Nicola 
rezignavo iš savo vietos, po 
komunistų surengto gene- J 
ralinio streiko šalyje. 

Sicilijoje nakties metu 
buvo išsprogdinta dvi ko
munistų įstaigos. 

40,000 streikuoja. Ryti
nėse laivų statybos dirbtu
vėse paskelbta 40,000 CIO 
narių darbininkų streikas. 

Los Angeles uoste išti
ko laivo sprogimas, nuos-

—^ .. - , toliai $10 milijonų. Nelai-
tos kompanijos skerdyklos. m§je ding0 apie 15 žmonių. 

s  ' *• 

Vaizdas iš Ottumwa, Iowa, kur pastaromis dienomis siautė di
deli potviniai, žmonėms prisiėjo apsibūti antrame aukšte ir 
nt stogų, kaip čia matome. 

NAUJAS DARBO 
ĮSTATYMAS 

ŠTAI TO Taft-Hartley Dar
bo Kontrolės Akto punktai ku-
riais nuo dabar bus vadovauja
ma šios šalies darbo ir unijų 
ir darbdavų reikalai: 

STREIKAI ar lokautai kurie 
išstato pavojun šalies sveikatą 
ir saugumą. Juos spręsti pre
zidentas privalo sukviesti tyri
nėjimų tarybą, ir jos patvar
kymu gali išleisti uždraudimą 
streikuoti Federalis Teismas. 

UŽDAROS dirbtuvės panai
kinamos, nes ten unijos pri
verčia dirbtuves samdyti tik 
unijistus narius. Visi iki šiol 
esanti "closed shop" kontrak
tai po metų nuo dabar bus ne-
legališki. 

UNIJOS darbas. Nauju įs
tatymu, unijos pasilieka kaip 
buvusios, tik darbdavis gali 
samdyti ir neunijistą dirbti. 
Per tam tikrą laiką neunijistas 
turi įstoti į uniją toje dirbtu
vėje kuri turi su unija sutarti. 
Unijinė dirbtuvė skaitysis ta 
kur diduma darbininkų nutars 
už uniją. 

UŽDRAUSTA taip vadinami 
teisetumo streikai, šie strei
kai buvo kur viena unija pri
verčia darbdavį kpvoti prieš 
kitą uniją už teisę tam tikrus 
darbus atlikti. 

UŽDRAUDŽIA antraeilį boi
kotą. Tai buvo unijų priemo
nė uždrausti vienai įmonei da
ryti biznį su kita firma. 

ŽODŽIO laisvė. Darbdaviai 
dabar galės laisvai svarstyti 
darbo reikalus, jeigu tas ne
bus grąsinimu darbininkui ar 
prievartavimu jo. Ir unijos vir
šininkai neturės teisės grąsin-
ti darbininkui ar darbdaviui. 

NEBUS Foremanų un i j ų . 
Darbdaviai bus laisvi nuo prie
vartos pripažinti dirbtuvių už
vaizdų (foremen) unijų. 

UŽDRAUSTA komunistams 
buti unijų viršininkais. Darbo 
Santikių Taryba gali neužgir-
ti tokios unijos kuri palaikys 
viršininkais komunistus. Su 
tokia unija kuri turės nors vie
ną komunistą valdyboje kom
panija gali visai atsisakyti su
tartį daryti. 

UNIJOS gali buti traukia
mos atsakomybėn už nuosto
lius jeigu jos sulaužys sutartį 
su darbdaviais. 

DUOKLĖS į uniją bus tik
tai pakenčiamos. Unijoms už
drausta lupti iš darbininkų vi
sokias priverstinas įstojimo ir 
kitas mokestis. 

PANAIKINA laikymą uni-
jistų muzikantų ar kitų kokių 
darbininkų nors jie ir nedirba, 
jei darbą atlieka kiti, neunijis-
tai (tas daroma radio progra-
muose ypatingai: turi mokėti 
unijistui šalia stovinčiam, nors 
groja kitas muzikantas). 

Unijos turės buti užregis
truotos, darbdavis gali atsisa
kyti tartis su unija jeigu ji 
nepripažinta per Darbo Tary
bą. Gavimui užgyrimo, unija 
turi buti laisva nuo komunis
tų viršininkų, ir unija turi da
ryti savo finansinius metinius 
raportus Darbo Departmentui. 

Darbdavis nebus verčiamas 
išimti iš darbininko algos uni
jos mokestį, jeigu pats darbi
ninkas to nesutiks raštu. 

Unijų viršininkams uždrau
džiama lupti kyšius už davimą 
darbininkų atlikti darbus; uni
jų viršininkai negalės gauti iš 
darbdavių jokių kitų pinigų 
kaip tik savo algą. 

Už reikalavimą ir ėmimą ky
šių unijų viršininkai papuls po 
bausme $10,000 ir metais ka
lėjimo, arba abidvi bausmes. 

Unijos ir korporacijos už
draudžiamos savo iždais remti 
politiškus federalius rinkimus. 

Valdžios darbuose s treką vi-
mas uždraudžiamas. 
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PENNSYLVANIJOJE 
0 

Detroit, Mich., Naujienos 

PHILADELPHIA 
DOVANA IS FLORIDOS 

Pastaru laiku čia vienas 
viengentis gavo atminties do
vaną nuo plačiai žinomų Kris-
topo ir Emilės žemaičių, gy
venančių Hollywood, Fla. Tai 
yra maldaknygė vardu " A p 

saugok, Aukščiausias". Ji iš
leista Vokietijoje, spaudai su
rengė Kun. Stasys Yla. Tai 
labai vertinama dovana, atėjus 
iš musų viengenčių, atsidūru
sių benamiais tarp svetimųjų. 

žemaičiai kartu parašė j a-m 
ir laišką, kuriame tarp kitko 
sako kad kol jie ten priprato 
tai tankiai pasiilgdavo Phila-
delphiečių. Dabar, apsipratus, 
sako ten jaučiasi gerai ir svei
kata jų ten labai pagerėjus. 

Iš NELIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ 

Lenkų savaitraštyje "Dzien-
nik Dla Wszystkich" Birželio 
17 tilpo pranešimas apie musų 
tėvynainio Prano Puko atsi
šaukimą Lietuvių spaudoje iš
kilmingai paminėti Lietuvos 
de jure 25 metų sukakties pri
pažinimą, ką padarė Prez. Har-
dingo vyriausybe Liepos 27 d. 
1927 metais. 

Kitas Lenkų laikraštis, "Ty-
godnik Polski", Birželio 15 d. 
patalpino K. Jurgėlos straips
nio antrą dalį. Tai straipsnis 
ginantis Lietuvių ir Lietuvos 
reikalus. Tokių straipsnių ne-
Lietuvių spaudoje reikėtų pa
gaminti kuodaugiausia. 

Philadelphietis. 

PlRK U. S. SAVINGS IŠVAŽIAVO | LVS SEIMĄ 
BONDS DAUGIAU 

SECURITY) 

U'. S. Generalinis Prokuroras 
Tom Clark pasivertęs juokda
riu viename iš cirko artistų 
pokilių, kur jis buvo pakvies
tas dalyvauti. 

HARRISBURG. — Valstijos 
legislaturai užtvirtinus moky
tojoms algų pakėlimą, kas nu
statyta sulyg miestų didumo 
kur jos mokytojauja, didmies
čiuose algų pakėlimas siekia 
$175 daugiau metuose, ir jei
gu mokyklų taryba tUrės pini
gų daugiau tai mokytojos ga
lės gauti dvigubai tiek pakėli
mo metuose. 

Pennsylvanijos legislaturoje 
taipgi užtvirtinta algų pakėli
mas valstijos teisėjams, nuo 
17 iki 20 nuoš. daugiau negu 
dabar mokama. 

KIEK AUTOMOBILIŲ 
UPĖJE? 

PITTSBURGHO policija ta 
ria kad Monongahela upė ties 
Water street priestote tapo 
paskiausia miesto "automobilių 
pastatymo" vieta. 

Pradėta graibyti upės dugną 
patyrimui kiek ištikro ten ran
dasi automobilių. Ten pasitai
ko nulekia automobilis į van-
denj jeigu tik nepastatytas su 
užveržtais stabdžiais. 

Kaip policija spėja tai ten 
gali buti panardinta daugiau 
automobilių, tokių kurie buvo 
raportuoti "pavogti". Jei ten 
pastatytas automobilis nuslin
ko nuo priestotės j upę, polici
jai buvo raportuota kad tas au-: 
tomobilis pavogtas. -

šiuo laikotarpiu eina milži
niškas vajus su judinimui šios 
šalies piliečių pirktį ^daugiau 
U. S. Savings Bonds. 

Vajus tęsis iki Liepios pabai
gos. Tuos bonds galite pirkti 
iš savo darbaviečių, kaip da
rėt karo laiku, ir taipgi susi
tariant su savo banku, ką ban
kas atliks sulyg jusų nurody
mo, išimant iš jusų padėtų pi
nigų ir prisius jums kas mėne
sį po vieną Serijos E, F arba 
G bond. * 

šis planas ypač tinkamas 
komerciniams depozitoriamš, ir 
užtenka pasirašyti tik pasiža 
dėjimo kortelę. 

PITTSBURGHE ir Alleghe
ny apskrityje bedarbiams atly
ginimų mokėjimas pereitą mė
nesį nupuolė iki žemiausio lai
psnio kokis kada buvo bėgyje 
pusantrų metų. 

Gegužės mėnesį čia išmokė
ta 92,504 bedarbės atlyginimų 
čekiai, sumoje $1,769,155. 

Daugumą tų čekių ėjo vete
ranams kurie naudojosi nedir-
bimu per 52 savaites ir ėmimu 
po $20 savaitinio atlyginimo. 
Kiti ir dirbdami nuolatinį dar
bą vis dar slaptai naudojosi ta 
proga ir ėmė tuos $20 čekius. 

Veteranų skaičius turinčių 
teisę imti bedarbės atlyginimą 
visai baigiasi, nes diduma jų 
jau išbuvo sugryžę po 52 sa
vaites ir daugiau. 

Aukščiausias skaičius bedar
bės atlyginimus imančių buvo 
Gegužės mėnesį 1946 metais, 
kada Allegheny apskrityje iš
mokėta $6,865,855 suma. 

PLIENO trukumas priverčia 
užsidaryti per Liepos mėnesį 
McKees Rocks, Pa., Pressed 
Steel Car Co. dirbtuves. Taip 
ir geležinkelių linijos negalės 
gauti sau reikalingų vagonų, 
nors jos rūpinasi įsigyti naujų 
vagonų į vietą sulužtančių se
nųjų, kaip pasažierinių taip ir 
prekėms vežioti. 

Ar nepasikartos pereitų me
tų istorija kad vakaruose už
derėjus gerai javams, nebus 
kuo grudų atvežti į rytines val
stijas: čia truks duonos, o ten 
grudai bus užpilami gasolinu 
ir deginami. 

ARGENTINON IR 
BRAZILIJON 

Emigracija labai populiari 
| tarp tremtinių. Kad tik ne 
i Vokietijoj — instinktyviai vi
si veržiasi. 

Hanau (Amerikos zona) sto
vykloj emigruoti į Argentiną 
užsirašė per 2,000 asmenų. Są
rašai išvežti į Frankfurtą, kur 
prie katalikų misijos rūpinsis 
DP emigracija į Argentiną Va
tikanas yra paskyręs įgalioti
nį kunigą Amerikietį Edward 
J. Killion. 

Anglų zonoje Brazilija ver
buoja tremtinius. Ten jau iš
vežta ir dar vėl užsirašė no
rinčių važiuoti šimtai, tarp jų 
daug ir Lietuvių. 

PRAILGINS DIDYJĮ KELIĄ 
HARRISBURG. — Pennsyl

vania Turnpike komisija pa
ruošė visus planus prailgini
mui didžiojo vieškelio Turn
pike, kuris eina nuo Pittsbur-
gho iki Harrisburg. Tas vieš
kelis dar galimas prailginti iš 
abiejų galų, taigi valstijos ko
misija rengiasi pradėti kelti fi
nansus darbo pradėjimui. 

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, vyna, ir saiderj. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N- 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3. O. 

REUMATIŠK1 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins ReumatiAkus skaus-
pius, ranku, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuoiau isigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba raw-
kite j dirbtuve. Kaina 2-oz. $1.00: 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16 oz. $5.00. (26) 

DECK EN'S OINTMENT 
P. O. Box 666 Newark 1, N. J. 

ATVYKO 28 LIETU
VIAI TREMTINIAI 

IŠ VOKIETIJOS 

Birželio 22 d. laivu SS ER
NIE PYLE atvyko 28 Lietuviai, 
kurių tarpe 2 U. S. piliečiai, o 
kiti su imigracinėmis vizomis,' 
pasinaudoję šių šalių kvotomis: 
Rusijos—10; Lietuvos—8; Lat
vijos—1; be kvotos—7. , 

Atvykusieji išvažinėjo pas gi
mines bei pažystamus: 

Apolonija Augustinavičienė su 
sunum apsistojo pas vyro gi
mines Berwyn, II. Ponia Au
gustinavičienė yra pasižymėjus 
Vilniaus operos solistė. 

Sofija Avižienienė su dukte
rimis Teresa, Nijole ir Violeta 
apsistojo Rochester, N. Y. 

Juozas Gražulis, U. S. pilie
tis, su žmona ir dukrele išvyko 
pas gimines Detroit, Mich. 

Stasys ir Prakseda Jakučiai 
su sunum ir dukra apsistojo 
pas gimines So. Boston, Mass. 

Izabela Jucienė apsistojo Chi
cago, 111. 
Bronius ir Vera Juškiai su su
num Algirdu laikinai pasistojo 
Elizabeth, N. J. 

Stanislava Karalienė apsisto
jo pas pažystamus New York, 
N. Y. 

Martynas Kuršaitis apsisto
jo Gross Point Woods, Mich. 

Pranciškus ir Aida Neįma
nai su vaikučiais Rože ir Teo-
dor, apsistojo Cleveland, O. 

Adolfas Šalkauskas apsistojo 
Cleveland, Ohio. 
Viktoras Šimaitis apsistojo Chi
cago, 111. 

Vytautas Tamošaitis apsisto
jo Brockton. Mass. 

Kostas Dima apsistojo Brook
lyn, N. Y. 

Elena Kiaurakytę, 14 metų 
našlaitę, laikinai pasiėmė glo
boti U. S. Committee for the 
European Children. 

Atvykusius be giminių, drau
gu bei pažystamų pasitiko BA-
LF Fondo rubų sandėlio vedė
jas J. Valaitis ir Lietuvos Gen. 
Konsulato Attache A. Simutis, 
kurie padėjo su formalumais. 

Lietuvos Generalini^ Kon. 

Iš Detroito išvažiavo į LVS 
V seimą Waterbury, Conn., Dr. 

J. Sims, Marė Sims, Helena 
Rauby, ir J. Kripas, LVS cen
tro finansų sekretorius, iš Ann 
Arbor, Mich. Kelionę atlieka 
Dr: Sims automobiliu. 

15 BIRŽELIO STAMBIOJE 
DETROITO SPAUDOJE 

Vienas iš didžiųjų Detroito 
dienraščių^ The Detroit Times 
Birželio 15 įdėjo labai palanku 
Lietuvai atsiliepimą, iškelda
mas viešumon musų tautos tra-
jfedij"ą — Birželio 15 d. 1940 
metu įvykį — Rusų įsivežima 
Lietuvon. 

Paduodame šios žinios verti
mą Lietuviškai: 

20,000 PRAŠO UŽTARIMO 
LIETUVAI 
. Dvidešimt tūkstančių Det
roito Lietuvių, susijungė liūde
syje, minėdami šį sekmadienį 
septynių metų Rusijos jų gim
tojo krašto okupacijos sukak
tį ; Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
atsišaukimu jie prašomi padėti 
išvaduoti savo taut$ id raudo
nųjų valdytojų. ; 

Lietuva, siekus 15-nie šimt
metyje nuo Baltijos iki Juodų
jų jurų, o rytuose beveik iki 
Maskvos, 1795 metais buvo 
pasidalinta Rusijos, Prūsijos 
ir Austrijos. Po pirmo pasau
linio karo susikurus Nepriklau
soma, Lietuva buvo Rusų oku
puota 1940 metų Birželio 15 d. 

Tomas Dambrauskas, Det
roite gimęs ir užaugęs Lietuvo
je, tik prieš keturis mėnesius 
pabėgęs nuo Rusų okupacijos 
šio šeštadienio vakare kalbėjo 
per radio liūdnai minėdamas 
šią sukaktį. 

Dr. J. J. Sims, Lietuvai Va
duoti Sąjungos vice pirminin
kas, padėjo surengti šį pami
nėjimą. " Koresp. 

MEKSIKOJE APSILANKIUS 
Rado Ona Karpiene. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Senatorius A. Wiley (Rep. iš 
Wisconsin), jam surengtame 
paminėjimo jo 63 metų amž. 
sukakties, pučia žvakutes ant 
sukaktuvių pyrago. 

YOUNGSTOWN, O. 

PARENGIMAS PAVYKO 

CHEVROLĘT DIRBS PO 
80 AUTO PER! VALANDĄ 

FLINT, Mich. — Chevrolet 
automobilių dirbtuvės įrengtos 
sulyg paskutiniausių pokarinių 
patobulinimų, ir pasiruošę iš
dirbti po 80 automobilių visai 
gatavų kas valandą, arba po 
daugiau negu vieną kas minu-, 
tą. Tos dirbtuvės užima 10 
pastatų ant 104 akrų žemės 
tuoj prie Flint miesto. Jose 
dirba apie 3,500 darbininkų. 

Pilna gamyba numatyta pra
dėti rudenop. 

KODĖL CIO-AFL 
NESUSIJUNGĖ 

Kaip atmenate, buvo kalba
ma apie pastangas sujungti į 
vieną CIO ir AFL. Tačiau to 
neatsiekta, ir to priežastis sa
koma yra John L. Lewis nesu
sipratimas su CIO vadu Phi
lip Murray. Lewis pats suor
ganizavo CIO, paskiau vadovy
bę paėmė Philip Murray, ta or
ganizacija pradėjo eiti kairėn. 
Lewis iš CIO išsimetė su mai-
nerių unija, paskiau susitaikė 
ir sugrvžo į AFL. 

Jis dabartiniu laiku rūpinosi 
suvienyti ir CIO su AFL, ta
čiau Murray nesutinka su tuo 
Ra sumano Lewis. 

LRKSA 63 kp. prakalbos, 
filmos ir piknikas išėjo gerai. 
Nors pradžioje ir blogai atro
dė, bet vėliau prisirinko publi
kos pakankamai «ir tada jau 
buvo aišku kad parengimas iš
eis pasekmingas. 

Visi didžiausiu dėmesiu klau
sės p. Neries J. Šimkaus kal
bos, iš jo paties pergyvenimų 
ir patyrimo Lietuvoje po bol
ševikais ir koncentracijos sto
vykloje Vokietijoje, kur dar 
kiti nelaimingi Lietuviai tebe
vargsta. Jis kalbėjo trumpai, 
paliesdamas visus Lietuvių var
gus, bet retai, ir aiškiai taria
mi jo žodžiai pasiekė visų jau
smus ir širdį, nes buvo maty
ti ir : ašaras brankiaiičių. Vi
siems patiko to jauno Lietuvio 
tremtinio kalba apie jo pergy
venimus lygiai su kitais nelai
mingais musų žmonėmis. 

Jis laimingas kad jam pa
vyko pasprukti j Amerikos zo
ną, iš Rusų zonos Vokietijoje; 
jis gavo darbą, kaip Amerikos 
pilietis, US armijoje, ir taip 
turėjo progą apvažinėti ir ma-
tyri daug kitų išvietintų Lie
tuvių stovyklų Vokietijoje. 

Po p. Šimkaus kalbos, p. K. 
S. Karpius rodė ir aiškino Lie
tuviškas filmas, kuriose paro
dyta Lietuvos Prezidentas a. 
a. Smetona gyvas, atvykęs į 
Clevelandą, ir kita filmą buvo 
iš jo laidotuvių, po jo nelaimin
gos mirties. Kitos filmos bu
vo įvairių iškilmių Clevelando 
Lietuviu Darželyje, ir gražus 
Lietuviški šokiai taip pat Lie
tuvių Darželyje. Gaila tik kad 
salė buvo negana tamsi dieną 
filmoms rodyti. Bet publika 
buvo patenkinta ir^kalba ir fil-
momis. 

Butų gera buvę jeigu čia ir 
aukų butų buvę parinkta Lie
tuviams tremtiniams paremti. 
Bet rasime kitas progas paro
dyti savo duosnumą. 

Daug moterėlių ir parapijos 
komiteto nariai prisidėjo pada
ryti šį parengimą sėkmingu, 
už ką rengėjai taria ačiu, ir 
dėkoja tiems kurie atsilankė. 

Drauge su pp. Karpium ir 
Šimkum iš Clevelando atvyko 
ir p. Vacius Zambliauskas su 
savo žmona; abu jauni ir ma
lonaus budo Lietuviai. 

Saulės Brolis. 
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TIKISI ANGLIAKA
SIŲ STREIKO IŠ

VENGIMO 

Artėjant Liepos 1 dienai, iš 
United Mine Workers vadovy
bės eina žinios kad yra galimy
bė susitaikinti su kasyklų ope
ratoriais ir gal bus išvengta 
streiko, kuris turėtų prasidėti 
Liepos 7 d. 

Su Birželio 28 d. laineriai 
mano nutraukti darbus ir per 
10 dienų švęsti, kaip yra nu
matyta sutartyje su valdžia, 
kuri tą pažadą davė kuomet 
paėmė kasyklas į savo kontro-
ę pereitą metą. 

CUERNEVACA mieste ap
silankėm muziejuje, išklausėm 
paskaitos ir po to išvedė mus 
pasivaikščiot po rinką. Diena 
buvo labai karšta ir sausa, ir 
mudvi prašėm palydovą susto
ti kur gautume išgert Coca-
Cola, ko galima gauti Meksi
koje visur. 

Už Cuernevaca linkui Texco 
mes važiavom per derlingą tro-
pišką kraštą, pervažiuodamos 
per milžiniškas plantacijos cu
kraus lendrių ir ryžių laukų. 
CukraUs lendrių laukai išrodo 
kaip musų kornų laukai, tiktai 
šios susodintos tankiau ir jų 
lapai smulkesni. Dauguma tų 
cukraus lendrių kertama ran
kom senu primityviu budu. 

Mus sudomino ryžių laukai, 
kur darbininkai basi braidžiojo 
vandenyje sėdami ir dirbdami 
ryžių plotus. Ryžių laukai ap-
tvindinami irigacija, nes šioje 
srityje nėra nei upių nei eže 
rų vandeniui gauti. 

Šioje dalyje matėflfte dideles 
ukes Tequilla Cactus augalų, 
ir akrų akrus kultivuotų gėlių, 
ypatingai carnations; taigi pa 
galiau pamatėm kur jos auga, 
nes pirmiau matėm jas visose 
rinkose ir visur ir galvojome 
kur jų tiek priauga. 

šis tropiškas slėnis tikrai 
yra derlingas, visas žalias nuo 
augmenų, kuriems nėra jokio 
specialio sezono, nes kaip tik 
vienas derlius nuimamas kitas 
podinamas ir taip eina aplink 
visą metą. Ryžių laukai tam
pa cukraus lendrių laukais, o 
cukraus lendrių laukai tampa 
ryžių laukais, ir taip pakarto
jama po kiekvieno derliaus. 

Musų kelias tuoj pradėjo 
raitytis aukštyn į kalną ir už
važiavę ant "aukšto kalno iš jo 
patėmijom Taxco miestą tolu
moje tarp kalnų, gulintį vieno 
didelio kalno pašonėje rytų pu
sėje. Prisiartinant Texco pa
matėm įvairias kasyklas su 
mašinom, kaminais ir kitais 
visokiais reikalingais pabūk
lais. 

Buvo gražus vaizdas pama
tyti miestą iš tolo, su bažnyčių 
bokštais iškilusiais virš stogų, 
ir lyg dar didesniam puošnu
mui ant kalnų viršūnių buvo 
išstatyta du ar trys gražųs_ 
viešbučiai, kas vaizdą sudarė 
patraukiantį. 

Texco turbut yra labai senas 
miestas, nes jo visos gatvės 
dar tebėra grystos apvaliais 
akmenais-. Mane tas prajuoki
no, nes priminė kaip daug kar
tų aš turėjau ant pirštų vaikš
čioti akmenais grystomis gat
vėmis mažuose Lietuvos mies
teliuose, saugojantis neišsisuk
ti kojos ar nenulaužti kulnų. 

Iš vieškelio pasukom į žvy
ruotą kelią kuris rangydamasis 
vedė augštyn ir mes atsiradom 
prie puikaus Hotel De La Bor
da. Musų šoferis valdė karą 
ekspertiškai, bet mudvi su Pet
rone sėdėjom kaip be dvasios 
jam sukinėjantis stačių kran
tų pakraščiais, ir smagiai pasi-
jutom kuomet įvažiavom į ly
gų žvyruotą sustojimą plotą. 

mes čia atvažiavom, todėl bu
vo labai malonu išlipti iš karo 
ir nueiti į pavėsį viešbutį su
pančių medžių. Visur aplinkui 
buvo lovos gėlių, kurios vienos 
buvo pažystamos, kitos ne. 

Hotel De La Borda yra. di
delis baltas Ispaniškas pasta
tas skaidriais raudonais apve-
džiojimais, ir verandom aplink 
visais trimis jo aukštais. Ve
randos vėsios ir smagios, ži-
sančiom vaškuotom grindim, 
iš karklų pintom supančiomis 
tedėmis ir nustatytos gėlėmis, 
taip kad jose tmvo malonu ir 
smagu pasilsėti. 

Mus nuvedė į kambarį tre
čiame aukšte, kur vėl gėrėjo
mės. Tai buvo tipiškai Meksi
kietiškas su spalvuotais šiaudų 
patiesalais ir dviem lovom. Iš 
kambario lango matėm puikų 
kalnų vaizdą. 

Kaip tik inėjom į savo kam
barį Petronė pradėjo aimanuo
ti kad ji jautėsi apgauta jog 
nežinojo apie šią vietą trys 
dienos anksčiau, kada mudvi 
butume galėję atvykti pasil
sėti ir atsikvėpti šio puošnaus 
kalnų rezorto patogumuose, po 
to kai negalėjom vykti į Aca-
pųjco. Tas parodo kaip musų 
kelionės agentas neatliko savo 
darbo gerai, jis galėjo pareko
menduoti mums šią vietą. 

Jau buvo po pietų ir mudvi 
jautėmės alkanos, taigi neaik-
vodamos laiko ėjom į valgomą
jį kambarį. Jis buvo didelis, 
oringas, švarus ir žėrintis, ir 
visai mažai jame buvo pietau-
tojų. Musų draugai Warners 
atvažiavo kitu automobiliu ir 
jie prisidėjo prie musų stalo 
užkandžiui. Mr. Warner, bū
damas gentlemenas, pirmiausia 
ir pasiūlė Meksikietišką pra
džią Meksikietiškam užkan
džiui. Tai buvo tyra Tequilla, 
nes šį kartą norėjau išbandyti 
jos skonį ir stiprumą. Mus vi
sus žavėjo Hotel De La Borda 
grožis ir mes jautėmės šventa
dieniškoj nuotaikoj. Nebuvo 
bėdos užsakyti valgį. Surašas 
buvo ant stalo, ir mes galėjom 
jį perskaityti, tačiau patarnau
tojas nieko neklausdamas pra
dėjo krauti valgius prieš mus. 
Prie kitų valgių dave nepapras
tai skanios sriubos, kurioje bu
vo šmotas ananaso (pineapple) 
ir bananas. 

Po pietų išvažiavom į mie
stą apžiūrėti sidabro dirbtuves 
ir pažiūrėti paties miesto. Bu
vo tai didelis laipsnis žemyn 
nuo grožio ir patogumų gero 
hotelio įrengto turtuoliams ir 
turistams ir mažo miestelio ap
gyvento biednais maineriais ir 
jų šeimomis. Skirtumas yra 
tokis didelis kad nežinau nei 
kaip tai apibudinti. Gatvės to
kios siaurutės kad kiekvieną 
kartą važiuojant skersai kitą 
gatvelę apima baimė kad kitas 
automobilis gali suktis į mus, 
o mums nėra kur pasisukti. 

Vaikų pilnos gatves, moterys 

SAULĖ negailestingai kepi
no šiuo vidurdienio laiku kai 

apsisupusios skaromis, vyr$i 
savo šiaudinėm skrybėlėm ir 
sandalais pririštais prie kojų 
šniūreliais. Skurdas ^ visur ap
linkui, ypač dar labiau maža
me miestelyje. 

(Bus daugiau) 

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

,̂ ,̂ p ,̂npr-ir-it-ir-ir-»-ic-igūt.]t-\runr3'naQqnnnnnnnni"tt: 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI, 
kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1765 

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 1 S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Ebtate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Krokodiliai ne visada ašaras lieja, jie moka ir juoktis, kaip 
parodo šis vazdas. Robert Bullerman, Brookfield, 111., zoo glo
bėjas. šia triuba grodamas Ipafcpdilį prajuokino. 

J. Žemantauska* 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
ISO Congress Avenue 

"Waterbury, COBB. 

m 

| P J KEUSIS 
jjjj 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
E OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, lcreip* 
E kitės j mane, prausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įv«$« 
5 riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
5 garantuojama. Kreipkitės j .mane telefonu arba asmeniškai. 
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Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  iV, Laisvę pažinus Tautm —» f~; 

Jungo Nevilks! i 

•:Į.Įį.; 
1 "!ur.yĮ,'iii'5y"i|Miwwy"1 »'•">•»!"' * 

••" • >':-;:v: "•''. 't" v . v. 

Popiežiaus 
A. Merkelis. 

Oj 

Gražiai sutiktas, rado Lietuvius kulturingus ir 
- kurybingus. Apdovanotas Lietuviškumą 

Atvaizduojančiomis Dovanomis 
BIRŽELIO 1 Hanau Lietu

vių stovyklą aplankė žymus sve
čias, Popiežiaus Pijaus XII At
stovas Apaštališkas Vizitato
rius ir Popiežiaus Misijos Vo
kietijoje šefas USA Vyskupas 
Dr. Aloyzas Munch. Visos sto
vyklos jis buvo iškilmingai su
tiktas. 

Iš rezidavimo vietos Kron-
bergo aukštąjį svečią atlydė
jo Popiežiaus III Misijos Dele
gatas Lietuviams Vokietijoje ir 
Austrijoje Kan. Feliksas Ka
počius ir Kun. Prof. Stasys Yla. 
Lamboy miške juos pasitiko 
Hanau stovyklos Lietuvių trem
tinių bendruomenės komi t e t o 
pirmininkas A. Survila ir apie 
60 dviratininkų, pasipuoš u s i ų 
savo dviračius tautinėmis vė
liavėlėmis. Prie stovyklos bu
vo pąstatyti didžiuliai iškilmių 
vartai, čia svečio laukė stovy
klos parapijos klebonas Kun. 
A. Klimas, apsirengęs liturgi
niais rūbais, gausus būrys iš 
kitur atvykusių kunigų, jų tar
pe ir USA armijos divizijos ka
pelionas Kun. K. Jankus. 

Atvykusį svetį Anglų kalba 
pasveikino stovyklos vadovas 
Prof. Dr. A. Gylys. Po trumpų 
liturginių apeigų svečias pro 
moksleivių ir skautų gretas nu
žingsniavo į gražiai išpuoštą 
stovyklos bažnyčią, kurioje jam 
buvo įrengtas ir vyskupiškas 
sostas. Bažnyčioje jį pasitiko 
"Dainavos" ansamblis su gies
m ė m i s .  B a ž n y č i o j e  p i r m a  s i s  
Vyskupą Dr. A. Munch pasvei 
kino šv. Sosto Delegatas Lie 
tuviams Vokietijoje ir Austri
joje Kan. Feliksas Kapočius. 
Jis savo kalboje, be kitko, pa
reiškė : 

"Pirmiausiai mes dedam sa 
vo viltis šventojo Petro Uoloje, 
ant kurios nepajudinamai sto
vi visa Kristaus Bažnyčia. Mes 
esame ne kartą patyrę kaip 
Jo šventybė Popiežius Pijus 
XII yra iš visos širdies susi
rūpinęs tremtinių vargais ir 
sunkumais. Jo tėviškos meilės 
ir materi j alinės paramos pati
ria visos pasaulio tautos, pir
moje eilėje tos kurios dėl siau 
tėjusios karo audros daugiau 
sia nukentėjo. Mes kreipiame 
taip pat savo žvilgį ir į Suvie
nytas Amerikos Valstybes, kur 
demokratiškos idėjos yra atne
šusios daug vaisių ir kur beveik 
trečdalis Lietuvių tautos rado 
sau prieglaudą nuo caristinės 
Rusijos persekiojimų. 

"Ekscelencija, Jusų dabarti
nis buvimas čia Europoje mums 
kaip tik ir atstovauja anas abi 
pasaulio pajėgas. Jųs atstovau
jate šv. Sostą pabėgėliams ir 
tremtiniams kaip Popiežiaus Mi
sijos šefas ir Vokiečiams kaip 
Apaštališkas Vizitatorius. Jųs 
tačiau kartu esate ir galingiau
sios pasaulio valstybės pilietis. 
Jusų šitą atsilankymą mes lai
kome simboliu kuriuo mes pa
sitikim ir kuris gali išgelbėti 
įpasaulį nuo pražūties. Užtat 

įmes reiškiame savo džiaugsmą 
lia diena, kuri yra tarsi šviesi 
vaivorykštė tamsioje musų li
kimo padangėje. 

"Mes prašome Jusų Eksce
lenciją pranešti šventajam Tė
vui Pijui XII kad jo rodomos 
meilės ir rūpesčio Lietuvių tau-
<ta niekada nepamirš taip, kaip 
ir niekada neišsižadės šventos 
katalikų Bažnyčios. Kaip mu
sų tėvai kentėjo ir mirė už 
šventą katalikų tikėjimą, taip 
ir mes visi tėvynėje ir pasauly
je esame pasiryžę šventai ir 
ištikimai eiti musų tautos kan
kinių pramintais taikais. 

"Lietuvių kunigų ir pasau-
liškių vardu prašau Jusų Eks
celenciją priimti širdingiausius 
musų linkėjimus ir gilią padėką 
už Tamstos apsilankymą Ha
nau Lietuvių stovykloje, kuri 
skiriasi iš kitų savo vieningu
mu, drausmingumu, išlikimumu 
katalikų Bažnyčiai ir dide]e pa
rama Popiežaus Misijai—Dele-
gatuiai Lietuviams. 

"Nežiūrint to kad mes Prana
šo žodžiais, "sumus humiles in 
universa terra" (Dan. 3, 25) — 
esame pažeminti visoje žemė
je, — mes tikime geresne atei
tim, • nes mes pasitikim mu?ų 
Išganytoju Jėzum Kristum ir 
liekame ištikimi Jo Vietinin
kui šioje žemėje." 

HANAU Lietuvitj stovyklos 
parapijos klebonas Kun. A. Kli
m a s  s a v o  r a p o r t e  b e n d r a i s  
bruožais apžvelgė stovyklos gy
venimą ir nušvietė tremtinių 
vargus. Jis savo kalboje pa
brėžė kad visi sveiki ir pajėgus 
šios stovyklos gyventojai dir
ba: vieni USA armijos darbo
vietėse, kiti stovyklos ir UNR-
RA įstaigose. Jaunimas stro
piai mokosi. Jis taip pat pa
brėžė, kad visų musų maldų 
kulminacinis taškas — tėvynės 
ilgesys. Visi mes iš širdies 
gilumos šaukiamės prie Dievo 
ir prašome Jo pagalbos, kad 
jis mus grąžintų į laisvą ir ne
priklausomą tėvynę, nes čia 
tremtyje, nors dar ir nebadau
jame, tačiau nykstame lyg tas 
erelis narve be laisvės ir pa
dangių erdvės; tremtyje mes 
džiustame ir dustame be savo 
tėvynės oro. 

Svečias savo kalboje pirmiau
sia padėkojo už ražų ir nuo
širdų sutikimą. Jis pabrėžė 
kad vos tik patekęs į Lietuvių 
tarpą, tuojau pamatęs jų didį 
tikėjimą ir savosios tėvynės 
meilę. Nors tremtinai išguiti 
iš savo tėvynės ir visko netekę, 
tačiau jie su savim pasiėmė 
didžiasias žmogaus sielos ver
tybes: tikėjimą, savosios tė
vynės meilę ir kurybiškumą. 
Šventasis Tėvas gerai žinąs di
delius Lietuvių tautos vargus 
ir kančias, jis at jaučiąs ken
čiančią Lietuvių tautą ir, kiek 
galėdamas, stengiąsi jai pa
dėti. Jis ragino nenusiminti, 
nepalūžti ir toliau tvirtai tikė
ti Apvaizdos teisingumu, kuris 
grąžins laisvę ir tėvynę. Pa
saulyje esą visuomet laimįs tei
singumas. Teisingumas, tikro
ji taika ir laisvė pasaulyje įsi
viešpataus. ' 

Po savo pamokslo vyskupas 
Dr. A. Munch, gausaus kunigų 
būrio asistuojamas, atlaikė iš
kilmingas mišias ir po jų su
sirinkusiems suteikė. Apaštališ
kąjį palaiminimą. 

PO IŠKILMINGŲ pamaldų 
Lietuvių salėje kiek užkandęs 
svečias su savo palydovais nu
vyko į jam pagerbti skirtą aka
demiją, kuri buvo DP teatro 
salėje Cordwell gatvėje, čia 
jis buvo pakviestas į garbės 
prezidiumą. Plačią kalbą An
glų ir Lietuvių kalbomis pasakė 
stovyklos vadovas Prof. Dr. A. 
Gylys. Jis pareiškęs džiaugs
mo dėl Svečio atsilankymo ir 
išreiškęs nuoširdžią padėką Po
piežiui ir Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms už mums teikiamą 
visokeriopą pagalbą, toliau savo 
kalboje pažymėjo: 

"Musų maža tėvynė Lietuva, 
kurią mes dėl pikto savavalia
vimo turėjome palikti, teikė 
prieglobstį kiekvienai k i 1 ik i .ft i 

idėjai Ir priešinosi prievartai. 
Teesie leista čia priminti' kad 
viduramžiais Lietuviai 200 metų 
gynė vakarų Europą nuo To
torių bei Islamo ir 500 metų 
stabdė Germanų veržimąsi nio
koti rytų Europos tautas. Po 
pirmojo Didžiojo Karo Baltijos 
tautos Lietuviai, Latviai, Estai 
ir Lenkai atrėmė bolševikus ir 
apsaugojo vakarų Europą nuo 
baisių pasėkų. Dėl to Baltijos 
tautos per šį karą buvo pirmos 
užpultos ir suniokotos/o jų ne
priklausomybės panaikintos. Nei 
dabar jos neturi laisvės, o mes 
negalime sugryžti namo, nes 
ten musų laukia kerštas, mir
tis ir žmogaus išniekinimas. 

"Mes norėtume ypač užak
centuoti kad klajokliškas musų 
gyvenimas pačiame vakarų Vo
kietijos pakraštyje, prie Reino 
gal but yra ne atsitiktinis, c 
Dievo nužiurėtap ir įspėjama
sis. Nuo čia, Fuldos ir Main-
z o ,  k a t a l i k y b ė  d a u g i a u  k a i p  
tūkstantį metų vis sklido į Ry
tus. Lietuva yra pati kraštu
tinė katalikiška šalis rytų Eu
ropoje. Atrodo, ne be Dievo 
Apvaizdos esame atblokšti čia 
atgal kad liudytume koks pik
to pavojus grąso visai Europai. 
Dėl to, nors musų gyvenimas 
yra sunkus ir ateitis netikra, 
mums vis dėlto lengva širdyje, 
kad galime liudyti tiesą ir ko
voti dėl gėrio ir laisvės. Mes 
esame įsitikinę kad gėris lai
mės, kad pikto diktatūra su-
pliukš, kad žmonija ir kartu 
musų tėvynė sulauks tikros tai
kos ir ramybės. Už tai mes 
pasiryžę kovoti su visa savo 
tauta ir Katalikų Bažnyčia, ku
rios joks piktas negali įveikti." 

• LIETUVIŲ tremtinių bend
ruomenės vardu svečią pasvei
kino LTB Vyr. Komiteto narys 
Dr. V. Jasaitis. Jis savo kal
boje plačiai nušvietė tas prie
žastis kurios tiek daug Lietuvių 
išbloškė iš savo tėvynės ir pas
merkė juos didžioms kančioms. 
Jis nupasakojo Lietuvių trem
tinių vargus ir jiems daromas 
neteisybes. 

Po to svečią sveikino ir dova
nas įteikė stovyklos visuomeni
nės ir kulturinės organizacijos: 
stovyklos bendruomenė, studen
tai, gimnazija, pradžios moky
kla, Lietuvių moterų taryba, 
"Dainavos" ansamblis, ateitinin
kai, skautai ir skautės. Dova
nos buvo parinktos tokios kad 
jos svečiui galėtų priminti cha
rakteringuosius musų tautinės 
kulturos bruožus: Rūpintojėlis, 
Lietuviško kryžiaus modelis, 
tautinės juostos, kanklinin ko 
statulėlė, etc. 

Vyskupas Dr. A. Munch už 
gražias ir įvairias dovanas nuo
širdžiai padėkojo. Jis savo kal
boje džaugėsi Lietuvių trem
tinių darbštumu, ištvermingu
mu ir organizuotumu. Jis lin
kėjo ir toliau tokiais išlikti ir 

LIEPOS 27 
Išnaudokime tą dieną 
savo tautos būtiniems 

reikalams 

LIEPOS 27 d. sueina 25 me 
tai nuo tos dienos kada Ame
riką pripažino Lietuvą suver< 
nine valstybe — pilnateisiu 
tautų šeimos asmeniu, ši die
na yra nepaprastai svarbi Lie
tuvos istorijoje. Jos reikšmė 
ypatingai yra svarbi dabar, 
kuomet Lietuva yra Rusų oku
puota ir smaugiama — kuo
met yra dedamos pastangos 
Lietuvą nuteisinti ir vėl pada
ryti Rusijos provincija.. 

Šią dieną — Liepos 27 — 
Lietuvos Nepriklaus o m y b ė s 
pripažinimo dieną — reikėtų 
kuoiškilmingiausia ir kuostip-
riausia paminėti. Paminėjimus 
reikėtų ruošti Liepos 27 d. — 
sekmadienį. Toje dienoje, vi
suose parengimuose: specialiuo
se ir paprastuose, reikėtų pri
imti ir pasiųsti Prezidentui pa
dėkos telegramas, prašant jį 
stipriau užstoti ir ginti Lietu
vos nepriklausomybę — nieku 
nenusikaltusios valstybės lais
vę ir suverenines teises. 

Liepos 27 d. parengiflius ir 
susirinkimus: piknikus ir ki
tokius •sąskridžius reikėtų pa
vadinti Lietuvos Nepriklauso
mybės parengimais, pavyzdžiui 
Lietuvos Nepriklausomybės pi
knikas ruošiamas D. L. K. Vy
tauto Draugijos; Lietuvos Ne
p r i k l a u s o m y b ė s  s u s i r i n k  i m a s  
šaukiamas D. L. K. Kęstučio 
Draugijos, ir tt. ir tt. , 

Į didesnius parengimus rei
kėtų kviesti kongresmanus, gu
bernatorius, mayorus. ir kitus 
įžymius žmones. Parengimai 
turėtų buti garsinami ir rezo
liucijos bei kalbos skelbiamos 
ne tik Lietuviškoje, bet ir An
gliškoje spaudoje. 

Parengimų pelnas ar bent jo 
dalis turėtų tekti kovotojams 
už Lietuvos laisvę per BALF 
ar kitas atitinkamas Lietuvių 
organizacijas. 

Visi bent kokios pramogos 
rengėjai, pasvarstykite aukš
čiau paliestas mintis ir išnau
dokite jas kiniam tikslui. 

A. Lietuvis. 

m 

Iš Vengrijos sugryžęs Ameri
kos ministras Selden Chapin, 
tarėsi su Prez. Trumanu apie 
Vengrijos įvykius, po to kai 
komunistai, su sovietų pagal
ba, užgriebė tos šalies valdžią. 

RIMTIES IR SUSI
KAUPIMO DIE

NA" 

MUSŲ TRAGEDIJA 

ŠIAURINĖ Airija (atskirta 
nuo pietinės, nepriklausomos) 
šio karo metu pagamino 80 % 
Britų kariuomenei reikalingų 
marškinių šio karo mąjtu. 

turėti vilties sulaukti geresnių 
laikų. 

Meninėje dalyje "Dainavos" 
ansamblis, vadovaujamas Br. 
Jonušo, padainavo keletą dainų, 
Prof. Motiekaitis pasmuikavo, 
Z. Nomeika paskambino forte-
pijon, o mokiniai pąšąl&o keletą 
tautinių šokių. 

Po akademijos Lietuvių salė
je buvo arbatėlė, o po jos gar
bingasis svečias iškilmingai vi
sų stovyklos gyventojų buvo 
išlydėtas namo. 

(L. P. N.) 
ŠIO BIRŽELIO 15 d. suėjo 

7 metai nuo klastingo Rusų 
bolševizmo įsiveržimo į musų 
ramų ir žydintį kraštą, ten 
kur Nemunas banguoja.. Vie
toje skambių dainų pasigirdo 
dejavimai nuo Palangos iki Auš
ros Vartų ir Nemun&s paplūdo 
ašaromis. Toji baisi Birželio 
diena bus istorijos minima kai
po Rusiškos klastos diena ir 
kaipo Lietuvių tautos protegto 
diena. 

Sunkia širdimi tos dienos 7-
tas sukaktuves minėjo Lietu
viai tremtiniai vakarų Europo
je. Ta proga Lietuvių Moterų 
Centrinis Komitetas paruošė at
sišaukimą į pasaulio moteris 
tikėdamos iššaukti jų užuojau
tos ir solidarumo vienoje ar 
kitoje formoje pasireiš k i m ą 
Jos drauge su Estėmis ir Lat
vėmis kreipiasi į Amerikos mo
teris prašydamos suteikti Lie
tuvių tautai moralės ir materi-
alės paramos toliau kovoti del 
savo tautos idealų, del laisvės 
ir nepriklausomybės atsteigimo. 
Birželio 15 d. jos pavadino — 
"Rimties ir Susikaupimo Die 
na." štai keletas ištraukų iš 
to jų atsišaukimo: 

"Mes bėgome nuo raudono 
teroro; mes likome benamiais 
ir beteisiais, bet išgelbėjom 
savo šeimų gyvybę, ir vilties 
gryžti į laisvą Tėvynę nepra
radome. 

"Mes, moterys, itin jautriai 
išgyvename tą musų tautų nai
kinimą. Jeigu pasaulio vyrų 
kietų politikų širdys toleruoja 
visa tai nežiūrint iškilmingų 
pažadų, leidžia ir toliau vieš
patauti tokiam nežmoniškumui, 
taikos konferencijos užmiršta 
musų < tragediją, tai Bal t i j o "s 
Moterų Taryba apeliuoja į Jus, 
pasaulio moteris, turinčias jau
tresnes širdis, prašydama kar
tu su mumis paminėti nieku 
nepateisinamo pagrobimo Bir
želio 15 dieną, skelbdamos ją 
Baltijos kraštų rimties ir su
sikaupimo diena. 

"Pasaulio moterys! Melskite 
tą dieną kad Aukščiausias su
teiktų musų kraštams laisvę ir 
nepriklausomybę, kad grąžin
tų musų išvežtus vaikus iš šal
tojo Sibiro, kad atitolintų mir
tį nuo tų musų tautiečių, kurie 
kankinami vergų darbais. 

"Skelbkite apie mums padar 
rytą ir daromą skriaudą savo 
spaudoje. Priminkite apie mus 
per savo atstovus parlamentuo
se. g -

"Vėl sulaukus to laiko, kada j 
patys galėsime tikros demokra
tijos principais tvarkytis, gry-
šime niekeno neraginami į sa
vuosius kraštus ir vėl tęsime 
laisvųjų žmonių gyvenimą." 

Gal niekas nėra taip skaudu 
kaip patirti kad tarpe musų 
pačių, kurie net turi filosofijos 
daktaro laipsnius, kurie turė
tų suprasti mandagumo ir pa
dorumo ribas, bet kurie politi
nių nusistatymų sumetimais ir 
asmeniškos pagiežos vadovau
jami, visai nustojo supratimo. 
Nekurie iš šitų žmonių kaip tik 
patys yra* tie kuriuos galėjo 
vienu piršto paspaudimu taip 
v a d i n a m a  S m e t o n o s  v a l d ž i a  
teisingai prašalinti iš šio gyve
nimo už įvairius sukilimus ir 
aiškius prasikaltimus prieš vi
są valstybę. Jiems gyvastis 
buvo dovanota, paleisti laisvėn, 
ir dabar jie lyg atsidėkodami 
už tai daro judošiškus darbus. 

Vienas iš tokių įvykių dabar 
yra štai kokis. Į Ameriką at
vyko tūlas Dr. P.. " Jis, vietoje 
veikti visuomenišką darbą, ug
dyti geresnę nuotaiką, dėtis 
prie visų musų prakilnių darbų 
Lietuvos atlaisvinimui, laiko 
sau tikslu kenkti kitiems ne 
savo partinių pažiūrų žmo
nėms. Kenkia ne tik partiniais 
sumetimais bėt ir asmeniniais. 

Aš tik ką gavau tris laiškus 
ir viename rašoma: 

" mano affidavitai buvo 
tvarkoje, viza buvo gatava iš
duoti, bet mane pašaukė Hanau 
stovyklos viršininkas ir vėliau 
nuvykau pas US konsulą, ten 
man pareiškė kad aš esu įskų
stas kaip pro-nacis ir kolabo-
ratorius". 

Aš šį žmogų žinau iš jo dar
buotės. Jis yra keturis metus 
sėdėjęs nacių koncentracijos 
lageryje, baustas už savo Lie
tuvišką darbuotę Lietuvai. Jo 
nelaimė tik kad jis yra tauti
ninkas, o skundėjai yra liaudi
ninkai. Asmuo atvykęs Ame

rikon, kaip tik prisidėjo prie 
šios nuožmios darbuotės ir pa
kenkė anam veikėjui per tokią 
o r g a n i z a c i j ą  k a i p  C h r i s t i a n  
Committee on Refugees ir kt. 

Yra ir kitų tokių asmenų 
Amerikoje ką tokį pat nuožmų 
darbą daro, nes aš esu gavęs 
ir kitus du pareiškimus kad ta 
pati procedūra yra naudojama 
apjuodinimui jų kad jie nega
lėtų į Ameriką atvažiuoti. 

Apie metas laiko atgal, vie
na gana žymi asmenybė, ką 
tik atvfkus Amerikos, Ameri
kiečių pagalba, pareiškė: "Aš 
džiaugiuosi kad yra susidariu
sios sąlygos kad nei vienas 
smetonininkas neatvažiuos į 
Ameriką". 

Tas liudija kad žmonės ku
rie patys yra pergyvenę di
džiausius vargus, didžiausias 
kančias, neužjaučia žmogišku
mo kad yra ir kiti kitų pažiū
rų žmonės tas pačias kančias 
kenčianti, ir kad žmogiškumo 

krikščionybės sumetimais ir 
jiems reikia paduoti ranka, ne
atsižvelgiant kad partiniai su 
jais nėsutinkama. 

Juk gi patys esate skęstan-
čiame laive, ir pirmutinė par
eiga tokių žmonių turi buti iš
gelbėti laivą, o paskui, jei yra 
asmeniškų sąskaitų, jas išsily
ginti. 

Patartina kad kiti musų lai
kraščiai įdėtų šį pareiškimą į 
savo skiltis su pastaba, jei ta 
pikta darbuotė nesiliaus tai ši$ 
žodžių rasėjas bus priversta® 
tų žmonių pavardes viešai skel
bti kaip musų šalies žmonių iš
davikų. 

P. J. Žiuris, 
LVS Pirmininkas. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytcas 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

Dešinėje, Valstybės Sekretorius Gen. Marshall tariasi su Sen. 
Styles Bridges, pirmininku senato pinigų skirstymo komisijos, 
ir William Benton, valstybės sekretoriaus padėjėju, apie pi
niginius reikalu* v . 

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 vieną 
numerį pamatymui. 

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

Chicago, 111. 

LAIKAS YRA PINIGAS, kai tai pasakė kada tai. 
Bet laikas yra ir atilsiui, mokslui ir smagumui ju
sų šeimos ir jusų! 

Todėl tai daugybė moterų su ilgesiu laukia tą 
valandų kada jos galės atlikti savo visokį skalbi
mą savo moderne je All-EIectric Skalbykloje. 

Elektriškas Vandens šildytojas, Skalbtuvas, 
Džiovintojas ir Prosytojas atliks jusų skalbimo 
darbą beveik automatiškai... ir tik per kelias 
valandas... vietoje dienų kaip seniau trukdavo 
atlikti šeimos skalbimą ir prosijimą. 
DABAR YRA LAIKAS pradėti įsitaisyti sau All-
Electric Skalbyklą.. vieną dalyką po kito paleng
va. Kiekvienas padargas kurį įsitaisysit paliuo-
suos jus nuo tiek darbo ir rūpesčio. 

Elektra yra jusų geriausias ir pigiausias tarnas. 
Atminkit, taipgi, kad juo daugiau elektra jums 
dirba, tuo mažiau ji vidutiniai kaštuoja. 

* t W A Y $ AT V O II lt S E R V I C E  

KLAUSYK *TEN O'CLOCK TUNES" • Nauji Tonai * Geros Dainos 
Pirmadienį iki Penktad. Kas Savaitę—Rytais nuo 10—WGAR 1320 

Vakarais nuo 10-—WHK 1420 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

LYS 7-TAS METINIS SEIMAS 
f 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Prez. Truman Pradėjo 
Savo Rinkimų Vajų 

A. Smetona 

I IETUVAI Vaduoti Sąjungos 7-tas metinis suvažiavi-
mas, įvykstantis Birželio 28-29, Waterbury, Conn., 

yra kaip tradk inė metinė šventė. Tai yra demokrati
niais pagrindais vadovaujama orga
nizacija, kurioje niekas nepasiskyrė 
save diktatoriais ar nepamainomais 
vadais. Kiekvieną mejtą LVS susi-
važiuoja išdavimui raportų, aptari
mui dąrbų, ir išrinkimui valdybos. 
Į LVS valdybą pačiame suvažiavi
me perstatomi kandidatai, ir kas 
tik jaučiasi galįs pasidarbuoti mie
lai gali kandidatuoti. 

LVS įkurta, kaip atsiminsite, vei
kėjų suvažiavime Birželio 7-8, 1941 
metais, Tabor Farm, Sodus, Mich. 
Tame suvažiavime garbės svečiu 
ir darbo inspiruotoju buvo Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, a. a. An

tanas Smetona. Jis tik keli mėnesiai buvo' atvažiavęs 
į šią šalį pas Amerikos Lietuvius dirbti už Lietuvos ne
priklausomybę. Kuomet kitos musų srovės darė jam 
visokius priekaištus, kaltinimus, įtarimus, ir net skun
dė jį už vien tik tai kad jis per Vokietiją iš Lietuvos nuo 
bolševikų pasišalino. Prezidentui Smetonai nebuvo tada 
su kuo kitu nuoširdžiai dirbti už Lietuvos reikalus kaip 
tik su Lietuvai Vaduoti Sąjunga. Jis iki pat savo ne-
lamingai mirčiai kur tik kviečiamas važiavo kalbėti į 
Lietuvių kolonijas, LVS skyrių ir tautinių veikėjų paren
gimuose, ir taip žymiai prisidėjo prie šios organizacijos 
išpuliarizavimo. Net jo mirties dienoje Clevelande bu
vo suvažiavę LVS vadovybė ir tautiniai veikėjai tartis 
apie 1944 metų Vasario mėnesį New Yorke rengimą Lie
tuvių seimo. 

Nors Vadas mire, tačiau jo sekėjai neišsiblaškė, ne
nusiminė, nenuleido rankų, bet dar uoliau stojo į darbą 
už Lietuvos nepriklausomybės atsteigimą. 

Iki šiolei per virš tris metus po a. a. Antano Smeto
nos mirties Lietuvai Vaduoti Sąjunga, su pagalba ir 
parama kitų tautinių organizacijų, nuveikė žymius dar
bus, ir juos tęsia toliau. 

LVS pergyveno daugiau nesmagumų ižį savo pačių 
Lietuviu pusės, neeru iš ko kito. Nors karo metu LVS 
atvirai dirbo ir vedė drąsiai kovą prieš sovietus, Ameri
kos vyriausybė už tai nei vienu žodžiu LVS nei jos or
gano nepabarė. Tuo gi tarpu patirta kad tuli musų pa
čių žmonės (erreta musu išgamų komunistų) darė viso
kius kandžiojimus ir LVS ir jos veikėjams, ir drvso net 
savo mitinguose skelbti buk LVS esanti Washingtone 
ant "juodo sąrašo". Tas skelbimas kaip tik išdavė pa
čius skundikus, nes matomai tai buvo jų padėtos pastan
gos smarkiai veikiančią Lietuvai Vaduoti Sąjungą pa
kirsti .... 

Nenaudėlių pastangos baigėsi bergždžiomis, o LVS 
drąsiai, tyra sąžine, tęsia savo darbus toliau. 

Kas lauki Lietuvių komunistėlių 
KAIP. patiriama, Amerikos saugumu susirupinęs FBI 

ruošia visus planus kaip sugaudyti ir sutramdyti ko
munistus Amerikoje nuo visokio galimo .sabotažo ir gel
bėjimo sovietams čia penktos kolumnos pavidale, atsiti
kime Amerikos susikirtimo su Sovietų Sąjunga. 

Visi komunistai, ar tai Amerikečiai ar Lietuviai ar 
kitų tautų, yra suregistruojami. Jie susekami ir iš to 
kad jie prenumeruoja komunistinius laikraščius. 

Yra numatyta įsteigimas koncentracijos stovyklų 
kur visi sugaudyti raudonukai bus suvaryti ir uždaryti 
saugiai. Kiti, kurie nėra Amerikos piliečiais, bus sku
biai išvežami iš Amerikos. 

Kadangi daug Lietuvių skaito komunistinę spaudą 
per savo paikumą ir per suklydimą ir jiems teks nuken
tėti kartu su tais kurie yra jau apakę komunizme. 

Tiems kurie dabar iš savo žioplumo komunistus se
ka ir jų spauda skaito pasiaiškinimo nebus kad jie nėra 
komunistais. Reiškia, už savo dabar rėmimą komunis
tų jie susilauks atlyginimo 

# ^EW YORKO Kardinolas  Spe l lman paske lb ia  kad  New 
Yorko katalikų archidiocezija pradės 25 milijonų do-

larių vertės statybos darbų, nežiūrint brangumo, prisi
dėjimui prie užkirtimo kelio depresijai, kuri savu keliu 
gali atnešti šiai šaliai suirutę, o per tą ir komunizmo pa
vojų. Kaip jau gerai žinoma, Stalinas susirietęs Mas
kvoje sėdi ir laukia kada Amerikoje apsireikš bedarbės 
ir ekonominis sugriuvimas, kas savu ruožtu bus pagrin
das komunistams kurstyti šios šalies liaudį prie revo
liucijos. Nuo komunistų kaip paprastai labai nukenčia 
bažnyčios ir dvasiškija, todėl gerai kad Amerikos aukš
tieji bažnyčios vadai imasi laiku dirbti užtvenkimui ko
munizmui kelių. 

ŠVEDIJOJE veikia daugybė kooperatyvių draugi
jų, kurios pačios užlaiko savo krautuves ir perka iš jų. 
Tos kooperatyvės draugijos turi virš 830,000 narių. 

BRITANIJA ruošiasi dideliam bizniui iš Amerikie
čių turistų. Prieš karą Anglijoje lankydamiesi Ameri
kiečiai praleisdavo apie $400 milijonų kas metą. 

Prez. Truman pradėjo savo 
1948 metų rinkimų vajų nusi
lenkdamas unijų vadams, savo 
vetavimu naujai priimto Dąrbo 
įstatymo. '• 

Tas Darbo įstatymas Kon
greso antru kartu pravestas ir 
inėjo galion prieš prezidento 
veto. 

Pats Truman, kuomet šalyje 
buvo iššatikti anglies ir gele
žinkelių ir plieno ir kiti dideli 
streikai, šaukėsi į Kongresą 
duoti šaliai įstatymus kurie 
pažabotų unijų diktatoriukų 
sauvaliavimus. 

Kongresas per pusę metų 
dirbo tų įstatymų pagaminimui, 
bet kai Kongrese nubalsavo 
tuos įstatymus, prezidentas jų 
neužtvirtino, bet tiesiog atme
tė. Prezidentas nusigando rėk
snių kurie bijojo to įstatymo, 
kaip suvaržančių jų. sau valę. 

Ant 1 pusi. telpa sutrauka 
tų Darbo įstatymų. Iš to ma
tysite kad įstatymas pripažys-
ta ir unijas, ir pripažysta joms 
teisę prirašinėti #neunijistus ,į 
unijas, ir unijoms leidžia pasi
rašyti sutartis su darbdaviais. 
Tik nekuriais atvejais įstaty
mas sulaiko unijų vadų sauva
liavimą, uždraudžia lupimą iš 
darbininkų kitokių mokesčių 
negu paprastų duoklių; drau
džia unijų vadams raketieriau-
ti, lupti kyšius, prievartauti ir 
grąsinti darbininkams ir darb
daviams. Uždraudžia ir komu
nistams buti unijų vadais ir 
tų unijų nepripažins Nacionalė 
Darbo Santikių Taryba, kurios 
neatsikratys komunistų iš va
dovybės. Prie unijų vadų prieš 
tą įstatymą prisidėjo riksmu ir 
komunistai. 

Prez. Truman, pataikauda
mas didelėm gerklėm, savo po
litikos gerovei, tą bilių vetavo, 
nors yra žinoma kad jis norėjo 

kad Kongresas tą įstatymu vis-
tiek pravarytų. / 

Prez. Truman dabar jaučia
si "neprasižengęs" unijų rėk
sniams ir ryžtasi 1948 metais 
drąsiai kreiptis į darbininkus 
prašydamas už jį balsuoti. Jis 
laikysis tos pačios politikos ku
rios laikėsi Rooseveltas. 

Jis atmetė taksų sumažini
mą, kas palietė visus darbinin
kus ir mažus biznierius, tuo-
mi palikdamas ant žmonių di
delių taksų naštą. 

Bet jis sugalvojo tūpčioti 
unijų vadams vetavimu Darbo 
įstatymo, tikėdamas kad uni
jos gali nulemti rinkijnus jo 
naudai. 

Patrukšmavęg • prieš komu
nistus, jis gal vel su jais tar
sis, kaip darydavo Roosevel
tas, gavimui ir jų paramos, 
nors už tai atsilygindamas tu
rės duoti komunstams valdiš
kas vietas. 

Politiški rinkimai turi ma
gišką galią patraukti politikie
rius nusilenkti visokiam mes 
lui. Pagyvensim — pamatysim. 

t t t 

DIRVA ŠEŠIŲ PUSLAPIŲ 
Pradedant šia savaite, ke

li sekanti Dirvos numeriai iš
eis 6 puslapių didumo, kadangi 
Dirvos redaktorius p. Karpius 
vyksta į LVS seimą Waterbu 
ry, Conn., o po to išvažiuos 
trumpoms atostogoitta. * 

t t r 

BALTIJOS MOTERŲ 
ATSIŠAUKIMAS 

Pabaltijo — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos — Moterų Tary
ba išplatino atsišaukimą į pa
saulio moteris, išdėstant bolše
vikų ir nazių klastingas sutar
tis, kuriomis buvo tos šalys 
okupuotos ir pavergtos. Pabai
goje pareiškiama viltis vėl su
laukti to laiko kada pačios tos 
šalys galės savistoviai tvarky
tis, o tada "gryšime niekeno 
neraginami į savuosius kraštus 
ir vėl tęsime laisvųjų žmonių 
gyvenimą". „ , ... 

S K A I T Y M A I  

if 
U ž  G  e I ė ž i  n  e  s  U  ž d  a  r i g  o  s  ' *  

Rašo NERIS J. ŠIMKUS. 

FILIPINŲ salos šymet turė
jo mažiau negu 100,000 tonų 
cukraus lendrių derlių, todėl 
cukraus negalės eksportuoti. 

m. 
Iš TĖVYNES 

(Balys Gaidžiunas) 
Iš tėvynės vežant paukščiai rytą kėlė, 
Saulė žemei nešė rūpestingą dieną. 
Brangus atminimai skaudžiai širdį gėlė, 
Kad iš gimto krašto lydi vargas vienas. 

O kiek saulės buta mųs laisvam kelyje, 
Kiek žiedų pražydo musų vargo žemėj. 
Šimtmečiais draskytos gilios žaizdos gijo, 
O dabar ir vėliak iš tėvynės tremia. 
Vėl takus paliekam, kur į laisvę ėjom. 
Kur išmokom vargą ant pečių išnešti. 
Po dangum gimtuoju drumsčias žvarbus 

' vėjai, 
Kaip per audrą baisią kelią susirasti? 

Pelenai vaidenas, kur maži užaugom, 
Gailiu balsu šaukia pasiklydę paukščiai. 
Ar prie gimto kelio topuliai dar auga, 
Ąr juos nesuskaldys naujam rytui auštant? 

Viskas kyla dūmais, debesim nuplaukia, 
Ar tik nesuklupsim be gimtosios žemės? 
Verkdami berželiai pakelėje klaupias, 
Kad už laisvės žodį iš tėvynės tremia. 

(Insterburgo kalėjime 1944, ą 15.) 

EGLĖS 
Juodos eglės, kaip kariai, 

uolą atakuoja. 
Gilus sniego sukuriai 
joms kelius pastoja. 

O, kiek džiaugsmo, kiek prasmės 
uolą tą įveikti 
ir į jos šaltas gelmes 
gyvą šaknį smeigti. ... 

Kastytis Gliaudą 

(Tęsinys iš pewito nr.) 

Tad štai koks buvo supratimas apie gyveni
mo patogumus iš Sovietų pusės. Apie moder
niškus vandentiekio, virtuvių, vonių ir pan. įren-
gimds jie beveik nieko nežinojo ir nemokėjo 
naudotis, o kartais tuos dalykus naudodavo vi
siškai kitiems dalykams negu jie skirti. Taip 
kaip vienas Sovietų kapitonas pasakojo savo 
draugams kaip Lietuviai nepraktiški, štai, sa
ko, jie turi išradimą galvai plauti, kiekviename 
bute; pirmiausia, galvą plauti su šaltu vandeniu 
nepraktiška, o kitas dalykas tai pats išradimas 
netikęs, nes jei pasilenkęs į jį ikiši galvą tai 
nepasieki kur patraukti vandens, o jei patrauki 
tai vanduo taip greitai nubėga, kad nespėji gal
vos pakišti, nepraktiški žmonės tie Lietuviai.... 
Daugiau aS neaiškinsiu, gal suprasite. 

Iš TOKIŲ daugybės visokių smulkmenų bu
vo matyti kokia yra Sovietų kultura, kokį jie 
turi supratimą apie žmogišką gyvenimą. Ma
tėme jų baisų atsilikimą ir nesusipratimą, darėsi 
liūdna ir baugu turint su tokiais gaivalais rei
kalo, kurie tiek netoli buvo pažengę nuo prii&i-
tiviųjų musų pro-protėvių. 

Ir visi kurie skyrėsi savo apsiėjimu ir su
pratimu, jau jų nuomone buvo užnuodyti kapi
talizmo ir fašizmo nuodais, nes tie žmonės jau 
norėjo padoriai, švariai, gražiai apsirengę, su 
galimais patogumais gyventi. . 

Noriu panagrinėti kokia buvo Lietuvos pa
dėtis 1941 metų pradžioje. Reiškia jau po pu
sės metų Sovietiškos okupacijos. Anot komu
nistų viskas jau buvo inėję į normalias vėžes. 
Visos įstaigos buvo jau perorganizuotos pagal 
Sovietų pavyzdį, visos privačios nuosavybės kaip 
namai, dibtuvės įmonės ir pan., buvo jau nusa
vintos. Visi pavojingiausieji veikėjai jau buvo 
surinkti ir sukišti į kalėjimus arba išvežti į 
Sibiro dykumas. 

Pirmiausia paimsiu krašto ekonominę padė
ti. Ekonominio dinamiško gyvenimo galima drą
siai sakyti visiškai nebuvo, nes juk viskas buvo 
nusavinta, viskas buvo valstybės nuosavybė. 
Pats tas nusavinimo faktas jau smarkiai pa
blogino visą apyvartą, gaminių kokybę, darbo na
šumą ir pan. žmogus jau nesijautė kad jis 
kuria sau, kad jis savo darbu gerina savo padėtį. 
Jis pats aiškiai nesuprato kam jis dirba, nes 
jei jis ir daugiau padarytų, jo padėtis negalėtų 
pagerėti. Tad psichologiškai visi žmonės buvo 
prislėgti ir neturėjo tikslo dirbti ir kurti. Visa 
tai labai pradėjo atsiliepti į dirbtuvių įrengi
mus iš techniškosios pusės. Nebuvo šeimininko, 
nebuvo savininko kuriam viskas rūpėtų, kuriam 
viskas butų svarbu kas dedasi įmonėje. Pasi
rodė kad valstybė yra akla ir kurčia, o visas 
ūkinis gyvenimas pasiliko kaip vaikas-pamesti-
nukas, be tėvų priežiūros. Pagal Lietuvišką pa
tarlę išėjo kad "bendras arklys visada buna lie
sas". Fabrikų įrengimai pradėjo gesti, lūžti, 
nes nebuvo kam jie rūpėtų, o dirbantiesiems tai 
nerūpėjo. Gaminių kiekybės ir kokybė nukrito, 
krašte pradėjo atsirasti įvairus trukumai. 

Darbininkai per pusę metų gana prisižiūrė
ję kas tai yra bolševizmas, dirbo visiškai be 
noro ir intereso, nes už uždirbtus pinigus jis 
vistiek nieko negalėjo gauti. O senatvei tau
pyti nebuvo jokio tikslo, nes žemės kampo ar 
namelio niekas negalėjo pirkti, _wm viskas pri
klausė valstybei. 

Taip žmonės jau per tą pusę metų tapo pu
sėtini ubagai. Kas turėjo daugiau, nuo to atė
mė; kas neturėjo, tas negalėjo nieko gauti. Pra
dėjo žmonės gyventi šia diena, nes rytojus buvo 
perdaug nežnomas ir miglotas. Niekas nesi
stengė gerai dirbti, nes nebuvo jokio tikslo, nį£« 
kas netaupė nei darbo įrankių, nei medžiagos, 
nes viskas buvo to "bendro arklio." Taip, prie 
tokių aplinkybių visas ekonominis gyvenimas 
apsnūdo ir susmuko, 

ANTROJE vietofe paliesiu kaip atrodS to 
laiko politinis gyvenimas. Jau ankščiau minė
jau kad visos partijos buvo Uždarytos ir palikta 
tik viena, tai komunistų partija. Visos, net ne
kalčiausio ir apolitinio pobūdžio, organizacijos 
buvo uždraustos, liko įkurtos naujos, kurios bu
vo po tiesiogine komunistų partijos vadovybės 
žinia ir priežiūra bei vadovavimu, žmonės ne
galėjo galvoti apie ką jie nori, jiems buvo nu
rodama ką jie turi galvoti. Kitaip sakant, ne
buvo jokio politinio gyvenimo, nes viskas kas 
ne komunistiška buvo nusikaltimas. Apie jo

kius demokratijos principus jau nebuvo galima 
ir kalbėti. Jų nei šešėlio nesimatė Sovietiškoje 
santvarkoje; žodžio laisvė, spaudos laisvė, as
mens laisvė, religijos laisvė tai buvo žodžiai ku
rie visiškai neatitiko tenykščią padėtį. 

Pabandysiu pavaizduoti kaip visa tai palie
tė ir paveikė atskirą asmenį kaip žmogų — Lie
tuvį. žodžio laisvė, tai kiekvieno Žmogaus pri
gimta teisė, buvo paminta po kojomis. Niekas 
negalėjo pasakyti tai ką jis galvojo, niekas ne
galėjo sakyti savo nuomonės. Viskas buvo se
kama, ir, jei kas prasitardavo bent porą žodžių 
prieš komunistinę tvarką toks žmogus jau skai
tėsi pavojingas valdžiai ir jis būdavo suimamas*. 
Spaudos laisvės taip pat nebuvo, nes visi laikraš
čiai buvo uždaryti išskyrus tuos kuriuos per
ėmė komunistai. Jie rašė tik tai kas buvo jiems 
naudinga. Jokios kitokios spaudos negalėjo buti, 
viskas kitas skaitėsi nukreipta prieš valdžią. 

Asmens laisvė buvo paneigta. Kiek žmo
nių buvo suimtų be teismo, be jokio apkaltini
mo. Kiek jų išvežta į Sibiro vergiją. Sovietai 
darė kratas ir suėmimus kada jie tik norėjo, vi
siškai nesvarbu ar žmogus būdavo kaltas ar ne., 
Vidurnaktį prikeldavo, išversdavo visą butą ir 
išsinešdindavo. O labai dažnai ir išsivesdavo 
vieną ar kitą nekaltą Lietuvį, vien dėl to kad jie 
nepriklausė komunistams, kad jis laisvais laikais 
taupė ir turėjo pasistatęs namelį ar pan. 

Kad butų aiškiau kaip Sovietų teisė trak
tavo žmogų, paimsiu keletą pavyzdžių. Pirmiau
sia Sovietai okupavę Lietuvą įvedė savo įstaty
mus. Taip pat pritaikė savo baudžiamąjį kodek
są. Ypatingai buvo taikomi Lietuviams du pa-, 
ragrafai, tai 58 ir 59. Tie straipsniai numato 
ir apima visus politinius nusikaltimus. Visi 
tie nusikaltimai priskiriami prie taip vadinamos 
kontr-revoliucinės veiklos. Pagal tuos straips
nius galėjo visus Lietuvius apkaltinti kontr-re-
voliucine veikla. 

Pagal 58 straipsnį: "kontr-revoliucija yra 
tokia veikla*>kuri siekia nuversti, pakirsti ar su
silpninti darbininkų bei valstiečių valdžią arba 
pakenkti Sovietų Sąjungos išoriniam saugumui* 
bei susilpninti jos pagrindinius ukinius, politi
nius ir nacionalinius proletarinės revoliucijos lai
mėjimus." Toks veiksmas yra nusikaltimas ir 
tada jei jis atliekamas ir kitoje valstybėje. Tai 
pat rūšiai priskiriamas nusikaltimas siekiąs 
pakenkti Sovietų Sąjungos karinei galiai, nepri
klausomybei ir teritorijos neliečiamybei. 

59 straipsnis apima veiksmus kaip nusikal
timus, "kurie trukdo valdymo arba liaudies ūkio 
organų veiklą, priešinasi valdžios organams ir 
kliudo jų darbui, silpnina valdžios galią ir au
toritetą ir siekia sugriauti Sovietų Sąjungą ir 
visas jos Sąjungines respublikas." Už tuos "nu
sikaltimus" okupantui, buvo mažiausia aštuoni 
metai ištrėmimo į Sibirą sunkiesiems darbams. 
Visi tie įstatymai veikė atgal tiek kiek buvo So
vietams reikalinga. Niekur pasaulyje negirdėta 
kad įstatymas galėtų veikti atgal ir dar svetimo
je šalyje. Tai butų tas pats jei Ispanai pra-^ 
dėtų taikyti savo įstatymus kam nors Ameri
koje. Visi tie įstatymai buvo taip gudriai iš
galvoti ir pilni visokių papildymų ir paaiškinimų 
kad norint, kiekvieną žmogaus veiksmą buvo ga
lima priskirti prie tų garsiųjų S8 ir 59 straip
snių, pagal kuriuos tūkstančiai nekaltų žmonių 
jau pra praradę savo laisvę ir net gyvybes. 

i (Bus daugiau) 

EKSTRi! 288 DAINŲ KNYGELĖ - % 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) • ( 

Kaina su prisiuntimu $1.00 

Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — "LEISKIT I TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygele — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau-- , 
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži-
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtuna#fc 
^noti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

d i r v a  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio.; -
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykas 

BAGDONAS Pranas, mirė Ge-i MATAITIS Antanas, 54 m. 
gūžės 3, Chicagoj, kur buvo 
ir gimęs. 

AIM UTIS Kazys, 59 M* mirė 
Kovo 22, Brooklyn, N. Y* 
(Kauno r., žemaičių k.) 

KANE V A Stasys, 65 m., mirė 
Bal. 9, Chicagoj. 

PLIKAITIENĖ Elzbieta, 62 m. 
mirė Vasario 15, Hartford, 
Conn. (Kauno red.)" 

BIELEVIčIU'S Stasys, 74 m., 
mirė Bal. 19, Nanticoke, Pa. 
(Seinų an. Valančunų k.) 

ANDRIULEVIČIUS Juozas, 57 
m., mirė Kovo 31, Green
field, Mass. 

VAITKIENĖ Katrina Kuzmi-
kiutė), 48 m., mirė Bal. 13, 
Gardner, Mass. ^ 

KANCIERIUS Pijušas, 53 m. 
mirė Bal. 17, Kearny, N. J. 

DOMINIENĖ Marcijona (Bal
sevičiūtė), pusamžė, mirė 11 
Gegužės, Cicero, 111. Panevė
žio ap. Veikiu p. Kuodžių k.) 
Amerikoj išgyveno 47 m. 

ZALIESKIS Antanas F., 67 m. 
mirė Geg. 12, Kenosha, Wis. 

( Šiaulių miesto.) Amerikoje 
išgyveno 40 metų.\ 

LAIBIN1ENĖ Morta, mirė Ba
landžio 28, Duryea, Pa. 

KLIMIENĖ Margareta, seno 
amž., mirė Bal. 24, Pittston, 
Pa. 

ŽITKIENĖ Mare, mirė Bal. 15, 
Shenandoah, Pa. 

ŽALAITĖ Domicėlė, 52 metų, 
mirė Geg. 13, South Boston, 
JVT&SS 

TREINAUSKAS W., 54 metų, 
mirė Geg. 8, Waukegan, 111. 

ŠIRVINSKAS Jonas, mirė Bal. 
29, Detroit, Mich. 

ūkininkas, iš E. Trumbull, 
Ohio, mirė Birželio 13. Pa-
laidotąs Clevelande. 

SĖLICKAS Cipras, 53 m., ne
vedęs, mirė Clevelande, Bir
želio 13. Palaidoti išvežtas į 
kapines. (Paėjo iš Svėdasų 
miestelio). Amerikoj išgyve
no 40 metų. / 

KULIKAUSKIENE Veronika 
(Kaletkiutė), pusamžė, mirė 
Geg. 12, Chicagoj. (Vilniuo-
tės k. Kauno ap.) 

KLIMAŠAUSKAS Valerijonas, 
mirė Gegužės 9, Lawrence, 
JVIclSS 

JARMALAVIčIENfi Agota 
(Kaliiinaitė), 65 m., mirė 
Geg. 10, Chelsea, Mass. (Va
rėnos par.) Amerikdj išgy
veno 43 metus. 

SASINAS Antdnas," pusamžis, 
mirė Geg. 13, Chicagoj. (El-
girdžų p. Laukštenų k. Tel
šių ap.) Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

URBONAS Aleksandras, pus
amžis, mirė Geg. 15, Chica
goj. (Telšių ap. Gadunavos 

.p. Sarakų k.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

BULKA Anupras, pusamž., mi
rė Geg. 15, Chicagoj. (Dūk
što par.) Amerikoj išgyveno 
38 metus. 

KANCEVIČIUS Simas, pusam
žis, mirė Geg. 18, Chicagoj e. 
(Raseinių ap. Kražių p. ša-
pėnų k.) Amerikoj išgyveno 
37 metus. 

JANUŠAS Matėušas, 53 metų, 
mirė Geg. 16, Chicagoj. (Pa
pilio p. čvirblių k.) 

URBONAVIČIUS Leo nardas, 
pusamžis, mirė Gegužės 18, 
Chicagoj. (Telšių'ap. Triškių 
par. Patakalnšs k.) 

PAJ IEŠKOJIMAI 
1 JieSkomieji ar apie juos žl-

oantieji prašomi atsiliepsi j: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Abartis, Petras ir Rokas, iš Gargž
dų vai., Kretingos ap., gyv. New 
York. 

Aleknaitė, JuzS.Jš Raguvos vai., 
Panevėžio ap. ' 

AncikevičiuS) Jorias ir Statiislbvas, 
.iš Tytuvėnų vftl., gyv. Chicago. 

Antanavičius, Jurgis ic Pranas, su
nūs Motiejaus, iš Suvalkijos, gyv. 
Baltimore ir Shenandoah. 

Antulienė - Kardišaitė, Agota, iš 
Varėnos vai., Vilniaus ap., ir vai
kai Jonas, Anielė, Marytė ir Ona. 

Arlauskienė - Butvilaitė, Marija, S 
Šiaulunų vai., Šiaulių ap.,' gyv. 
Chicago. 

Bačiulienė - Janulevičiutė, Elena, iš 
Ukmergės ap., ir Juozas Bačiulis, 
iš Ukmergės ap. 

Balnius, Pranas, sunus Antano. 
Balsienė, giminaitė, ar pažystama 

Agotos Ramanauskienės, gyvena 
Philadelphia ar netoli. 

Bandzewicz (ar Bendžius},* Sittias, 
gyv. Waterbury. 

Bauža, ar Baužas, Pran&s, vedęs 
Anelę Žigantaitę. 

Baziukas, Bernardas, iš Dūkšto v., 
Ežerėnų-Zarasų ap., gyv. Chica
go. • ' v 

Bendikienė - Draugelyte, Adelė, iš 
Paežerių vai., Vilkaviškio ap., gyv. 
Florida. 

Bendžius (ar Bandzewicz)? Simas, 
gyv. Waterbury. s 

Bikinaitė, Liudvika, iš Raguvos vai., 
Panevežio ap. 

Braniška, Kostas, gyv. New York. 
Burg&ilienė, giminaitė Gruzdžio. 
Čižauskienė, giminaitė Uršulės Ju-

raitienės-Arminaitės. 
Docis (ar Docius), du broliai ir se

suo artistė, gyv. Chicago. 
Draugelienė - Tamošaitytė, Uršulė, 

ir vyras Vincas Draugelis, iš Pae
žerių vai., Vilkaviškio ap., gyv. 
Brooklyn. 

Draugelis, Pranas, iš Paežerių vai., 
Vilkaviškio ap. spėjamai gyv. N.Y. 

Fritęas, Henas, gyv. Philadelphia, iš 
Raseinių 'ap. 

Gaigalas, Kazimieras ir Stasys, iš 
Maišiogalos vai. 

Gedgaudas, (Gedgaudai), iš Žemai
tijos, giminė? Marijos Sausdravie-
nės-Gedgaudaitės. 

Grefaitė, Marijona, iš Seiriju vai., 
Alytaus ap.Į vienuolę. 

Grefas, Stasys, ii Seirijų vai., Aly
taus ap. ' v 

Grincevičiutė, Matilda, gimusi Ame
rikoje, dirbo ligoninėje, rflįlos Bos
ton. 

Gurinskas, Beleventuras ir Juozas, 
iš Gražiškių vai., Vilkaviškio ap. 

Jaeckel, Fridrichas, ir sunus Gus-
. tavas, gyv. Chicago, iš Šakių ap. 
ilakolat, gimusi Schastner, Maria, iš S i. _ m.-

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Go's Basement 
Pirkit Sau Vasarines Lovai Reikmenis — Iki Pasirinkimas dar Pilnas! 

Vasariniai Na mans Reikmenys 
Žinomos "Palmer* 

karinės 
Puikios vata užpildytos Vasarinės 
kaldros visokiais 'margintais vir-
šais. Jums patiks, lengvumas jų 
balta vata užpildyto vidaus, i* 
gražus gėliuoti viršai. Mėlynos, 
rožinės ir žalios spalvos. 

"Fieldcrest" Vasarai Blanketai 

' .75 Rayon Apvedžioti 2 
Puikus rayon apvedžioti Vasariniai blankė-
tai, iš parinktos geros vatos mėlynos, ro
žinės, rusvos ar žalios spalvos. 

"Savoy" Muslino Pakinės 

Dviejų Dydžių f 
Geros raitas, tvirtos, ilgam dėvėjimui mus
lino paklodės, baltos kaip sniegas. Mieroft-
81x108 ir 72x108, kurios jums reikia. 

P J^OGA! Bisk} Nereguliarus šie Žinomi 

Steven's Indams; Sluosčiai 
Reguliariai 79c Jeigu Geriausieji! 

Gryno lino indams šluostyto jai, prieška
rinės rūšis, su kilpa pakabinimui, gata
vi naudojimui! Gražiais apvadais mėly-
nis ar raudonais—labai geri už šią žemą 
kainą! 

už $4.50 

Paštu ir Telefonu Užsakymai Pildomi Iki Ši\| Prekiy Išteksime— 
Telefonuokit CHerry 3000 

I 

36 Colių Baltintas Buslinas 

•GeroS mšies, plonas baltintas mus
linas, gražiai išbaigtas. Nubaltintas 
kaip sniegas—idealus įvairiems na-
miniamd reikalams. yardas 

36 Colių Nebaltintas Muslinas 
Storos rūšies, smulkus nebaltintas 
muslinas, tik ką gauta nauja siun
tą. Išsibaltina gerai po išskalbimo 
ta. Jis gefSii išsibaltina po išskal
bimo. yardas 

Basement Domestics Department 

Globelių k., Šakių ap., gyv. Chica 
Ko, 111. 

Jakubaitis, ar panašia pavarde, krik
štatėvis Broniaus Medelio, kuris 
buvo krikštytas 1912 metais Balti
more, Lietuviškoje Šv. Alfonso R. 

,K. bažnyčioje, gyv. Baltimore. 
Jesinskienė, Bronė. 
Juckevičienė - Sutkaitytė, Pranė, iš 

Sintautų-Šakiu, gyv. Pittsburgh. 
Kandrotas, Julius, iš Jėzno vai., 

Alytaus ap. 
Kardelis, Liudvikais, ifi Rimšės Vai., 

Braslavės ap. \ 
Keturikis, ar Keturakis, Liudvikas, 

ft Žagarės-Skaisgirio vai., Šiau-
liu ap. 

Kirtiklis, Antanas, iš Marijampolės. 
Klikna, Vincentas, iš Eržvilko vai., 

Tauragės ap. 
Klikunaitė, Katrė, iš Miežiškių vai., 

Panevėžio ap., gyv. Pittsburgh. 
Klyvaitė, Ermina, ištekėjusios pa

vardė nežinoma. 
Kolka. Tamošius, iš Seirijų vai., 

Alytaus ai>. 
Končienė - Leonienė, gyv. Harrison. 
Končius. Adomas, gyv. Harrison. 
Kukauskas, Juozas, Lietuvoje gyv. 

Vilkaviškio ap., gyv. New York. 
Kumfertas, Fridrichas, iš Kauno, ir 

sunus Vilius, gyv. Brooklyn. 
Kumfertas, Gustavas, ir žmona Ma

rianne. gimus USA, iš Šakių ap., 
gyv. Chicago. 

Lapienis, Kazys, sunus Prano, iš Ši
monių vai., Panevėžio ap. 

Laučka, gyv. Chicago 1925-27 m. 
Leonienė, Končienė, gyv. Harrison. 
Luimas, Ignas ir Jonas, iš Biržų a., 

gyv. Chicago. 
Mackevičienė - Boguševičiute, Jani

na, iš Kauno, gyv. arti New York. 
Malonis, Petras, iš Marijampolės a. 
Markevičienė - Povilaitytė, Veroni

ka, iš Jurbarko vai., Raseinių ap., 
gyv. Chicago. 

Merkienė - Šindulytė, Ona, gyv. Phil. 
Merti^eit - Guentherytė, Augustė, 

iš Tauragės, ir vyras Eduardas 
Mertineit, gyv. Clinton, Mass. 

Mikalajunaitė. Marija, gimusi Petra-
pilvje, Rusijoje, gyv. Chicago. 

Mikelionienė - Raibikytė, Marija, iš 
Gižų val.^ Vilkaviškio an. 

Miknevičius, Mykolas Adomas, iš 
Gelvonų vai., Ukmergės ap. 

Milanavičius. Jonas, iš Šiaulių. 
Mileika (Mileikai), giminės Marijo

nos Sausdravienės-Gedgaudaitės. 
Moškienė - Garčinskaite. Felicija, ii 

jos vaikai Monika, Olimpija, Sta
sys ir Zigmas Moška, gyv. New 
York, Boston, Cambridge ir Lynn, 
Mass. 

Narbutas, Nikodemas, iš Kamajų v., 
Rokiškio ap., gyv. Rochester. 

Neverdauskas, Antanas, gyv. Chi
cago. > • 

Ortowicz, Felix, gyv. Dunmore, Pa. 
Ožechauskaitės, Elena ir Julija, iš 

Kauno-Šafičiųv gyv. .Chicago. 
Pabiržis, Bernardas, iš Rumšiškių. 
Paukšte, Nikodemas, iš Rimšės vai., 

švenčionių-Zarasų ap., gyv. Chi
cago. 

«r SIŲSKIT Dirvai žinias apte 
mirimą Lietuvių jūsų kolonl* 
joje, paduodant amžių ir kili-
n la iš Liet u vos. 

Mauri Rose, laimėtojas 31-mos metinės automobilių lenktynės 
Indianapolis, Ind. Per 500 mylių kelio jo greitis siekė po 
116 mylių į valandą. Jis laimėjo $20,000 piniginę dovaną. 

Pilkauskas, Antanas, iš Debeikių v., 
Utenos ap., gyv. Boston ar N.Y. 

Plaušinis (Plaušinaitis), Jonas, Jus
tinas ir Petras, iš žaliosios vai.. 

Pocius, tėvas Aleksandro, gyv. Chi
cago, ir jo broliai Pranas ir Simo
nas, iš Sedos vai., Mažeikių ap. 

Proškinas (Proškinai), iš Žemaitijos, 
gini. Marijos Gedgaudaitės-Saus-
dravienės. 

Pryšmanto, Vlado. gim. ir pažysta
mi prašomi atsiliepti. 

Pukienė - žilionytė, Magdalena, stt 
, šeima, gyv. Bayonne. 
Radzevičius, Adomas, sun. Adoni©, 

iš Gelvonų vai., Ukmerges ap. 
Raibikis, Juozas, £ižų vai., Vilka

viškio ap. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u r i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
. Telefonas: POtomac 6899 

Rainienė, Ona, našlė Aniceto Rainio, 
iš Molečių k., Ariogalos vai.. Kė
dainių apsk., ir jos duktė Elena 
gyv. Waterbury. Ona Rainienė 
yra iš Žemaitijos. 

Rakuiža, Lionginas, gyv. Brooklyn. 
Rudinskas, Lionginas, iš Panevėžio 

ap.. gyv. Chicago. 
Sabaliauskienė, Stanislava, iš Kauno. 
Schattler, Hugo, iš Kauno, ir jo 

vaikai Aleksandras, Marija, Olga 
ir Ona, gyv. Detroit. 

Finance it the Cleveland 
Trust Bank Way—through 

us, and place your car in

surance locally, too. You'll 

receive personalized serv
ice from start to finisfc» 

Before you buy your new 
car, see us for a low-cost 

Cleveland Trust Auto Loan 

and keep your financing 
costs down. 

SAKYK MONCRIEF 
IR GAUSI PATI GERIAUSI 

AUTOMATIŠKAME ŠILDYME! 

COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

... ...... ' Ą> 

PAPABINK SAVO NAMUS 
Musy naujos 1947 metu sie
ninės popieros yra puikios! 
Visokiausi ža vejanti naujausi 
kuriniai. Mūsų kainos tokios 
kad atitiks kiekvieno pirkėjo 
kišeniui! . 

50,000 rolls ankstesnių popierių visam kambariui 
3 ir šia'p atliekami. Roliukas po *• 

v 
•> 

f 
ir aukščiau 

Šis jrra spocialis pasiūlymas ir gera proga įsigyti sieninę popier/ 
kambarių nuomotojams ir apartmentu namų savininkams! 

NAUJAI GAUTOS 
Didelis Siuntinys Grynu Formuly 

NAMUI MALIAVOS 
DARYTA SU TYRU SĖMENŲ ALIEJUM 

98 28'; WHITE LEAD 
21'A TITANIUM 
41% ZINC OXIDE 
10% SILICATES ' 

1007C TYRA MALIAVA 
4 r * 

po 
5 Gal. 

Skardinės (i^ilionas 

sumaišyta tyrame aliejuje 

*1 
$ 

f Wilkelis Funeral Home f 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ Į 

PATARNAVIMAS 1 
| —HAMMOND VARGOI#U PER ŠERMENIS— 5 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 

iaBBgas&aEiiigaaemKfe^^ 

DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINĘ SKRYBĖLĘ! 

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 MARŠKINIAI visokių spalvų, ilgom ir trumporo 
rankovėm $2.45 $3.95 $4.95 

lyYIfAl GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. lYVIf Al 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

THE KRAMES & REICH CO. 
7010 Superior Aye. Atdara Vakaraus 

Piluui Padengta Apd'riui'u. % Phone EX. 0-117 

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 

~ MASTER PAINTERS 
1-Coat Pigmented O AO 
Wall Sealer—gal. * 

MASTER PAINTERS 
Sem-Gloss ^*69 
Enamel — gal.' 

MASTER PAINTERS 
Baltas-Whitę 4.59 
Enamel' -r- gal 

MASTER PAINTERS 
Enamel O ęę 
Undercoater—gal. 

Daug Kitų Specialiu Vertybių Galite čia Rasti 
—Atsilankykit ir Pasižvalgykit. 

4. s 

Linoleum Turim didelj pasirinkimą ku
rio jus senai laukėt. Yar*'o 
mieromis po 6, 9 ir 12 pėdu 
pločių. Visokių mierų lino
leum patiesalai. 

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

Kreipkitės Čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

puikių pavidalų po 6 pėdas yardų šmotai tikiai 
po 49c už ketvirtainį yardą. 

£ii!iiiiiiiiiiiiitiii!iiiiiiiiiiiiiiiim3imimiiimi!iimimiiiimimiiiiiiiiiiiiiii!iiiiimii»^ 

G A S U  y '  
ANGLIM (Automatinis šildymas 

SPECIALIAI: 
9x12 Patiesalai 

KAINOS NUPIGINTOS 
APŽIURĖKIT JAS 

. The 11. S. Wailpaper & Paint Co. 
; 6001-6009 Euclid Ave. HE. 6944 ? 
• Euclid-East 61st Building 

; DYKAI KARAMS PASTATYTI. . PRIST ATOM UŽSAKYMUS 

5 Lengviau — Pigiau — švelniau i 
| TA ĮSOM III PARDUODAM VISOKIUS F URN ASUS | 
= Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 5 
= Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys, p 
2 Automatic Controls Tools Hardware = 

Į, TRI-VET APPLIANCE SERVICE | 
£ 7502 St. Clair Avenue Cleveland s 

5 PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0287 s 
| AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STafStan 4793 § 
^IIIIIIHillinillllllI!l!lllllllinilillIIIllllllllllI!UIII!llll!HllIUllllllllllUli!flltllUtlMMh^ 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
•• • ••*!>, I 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

M I R I M A I  ATVAŽIAVO Iš EUROPOS 
Šiomis dienomis Clevelande 

sulaukėme dar penkių tremti
niu, atvykusių čia apsigyventi. 
Jiems affidavits pasiuntė jų 
giminės. Atvažiavusieji yra: 

Pranas ir Aida Neimanai su 
vaikučiais Rože ir Teodoru, ap
sistojo 17819 Harland st. 

Adolfas Šalkauskas, atvyko 
pas savo žmoną, anksčiau at
važiavusią, 1369 E. 65 street. 

IŠVYKO Į LVS SEIMĄ 
Iš Clevelando į LVS seimą 

Waterbury, Conn., išvyko apie 
15 asmenų — tai yra didelė 
delegacija. Išvažiavo: 

P. J. žiuris su žmona, Vik
toras žiuris, Neris J. Šimkus, 
K. S. Karpius, Jurgis ir Julė 
Salasevičiai, D'r. S. T. Tamošai
tis su žmona ir dukteria, Nelė 
Krukienė, Aldona Maurutytė, 
Juozas Grinkevičius ' ir Vacius 
Zambliauskas su žmona. 

VAŽINĖJIMAI 
Keletui dienų išvažiavo į ry

tines valstijas — Pennsylvania 
ir New Yorką — Bronė Rasiu-
lytė-puenther, poni Bindokie-
nė, ir mokytoja Frances Am
brose. Jos apsilankys Pitts-
burghe, Philadelphijoje, New 
Yorke. Philadelphijoje ketina 
pasimatyti su Prof. Saliu ir ki
tais. 

K. S. Karpius, Neris J. Šim
kus ir Vacius Zambliauskas su 
žmona buvo nuvažiavę sekma
dienį | Youngstown, kur buvo 
surengta jiems prakalbos ir 
Lietuviškų filmų rodymas. 

IŠVAŽIAVIMAS 
K. Moterų Choras rengia sa

vo smagų išvažiavimą sekma
dieni, Liepos 6, nuo 2:30 vai. 
po p., Chepų namuose, 17903 
Dorchester Dr. Sueiga bus 
smagi, su kortavimu, dainomis, 
muzika, maudymusi, gėrimais 
ir užkandžiais. * 

DARŽELYJE IŠKILMĖ 
LIEPOS 20 

Tautiniuose Darželiuose ren
giama bendros iškilmės sekma
dieni, Liepos 20. Ta proga ir 
Lietuvių Kultūriniame Darže
lyje bus atitinkama iškilmė, 
panašiai kaip buvo pernai, su 
tautiškais šokiais, su daino
mis, ir prie to ten bus galima 
gauti skanių užkandžių visą tą 
popietį. 

LENKAI PASISTATĖ 
DU PAMINKLUS 

Clevelando Lenkai, kurie bu
vo užsispyrę Lietuvius prelen-
kti savo Kulturinio Darželio 
irengime, to niekados nepasie
kė. Jie greitomis įrengė vie
tą, bet ji ir pasiliko prasčiau
siu Darželiu iš visų kitų tautų. 

Lietuviai jau 1933 pastatė 
savo Darželyje Dr. Basanavi
čiaus biustą, ir 1938 metais pa
statė Dr. V. Kudirkos biustą. 

Kai patyrė kad Lietuviai ga
vo ir vieną ir kitą biustus iš 
Lietuvos, ir jie stengėsi gauti 
Lenkijos valdžią prisiųsti Len 
kų Darželiui biustus, bet to 
negavę, stebėjosi kaip Lietu
viai gali gauti iš savo tėvynės 
savo didvyrių paminklus. 

Tik dabar, praeitą sekmadie
nį, Lenkai savo Darželyje pa
statė du biustus—Paderewskio 
ir Chopino. Tų biustų atiden
gimą atliko didelėmis ceremo
nijomis. Biustai daryti Cleve
lande. 

GCB. HERBERT pas} rašė 
bilius kuriuos Ohio Legisla];u-
ra nubalsavo, uždraudžiančius 
streikuoti Ohio viešų įstaigų 
tarnautojams. Tas apima valsti
jos, apskričių ir miestų moky
tojas ir kitus tarnautojus. Už 
streikavimą bus nubausti ne
davimu algų pakėlimo ir tt. 

Užgirta pakėlimas algų val
stijos apeliacijų teismų teisė
jams. 

STATYBA EINA 
Clevelando miesto ribose ei

na gana gausi gyvenamų na
mų statyba. Viena kompanija 
be to pasiėmė pastatyti 225 
naujus namus rytinėje miesto 
išlaukėje. 

Dabar šiaip sau statomi gy
venami namai yra visai men
kos rūšies; nors viduje išdai
linti, bet labai brangus. Pasi
kartos tas pats kas buvo po 
I Pasaulinio karo: žmonės pri
sipirko į skolą brangių namų, 
paskiau atėjo sunkesni laikai 
ir daugelis turėjo tų namų ne
tekti. 

šymet namų statyba Cleve
lande per pirmą ketvirtį metų 
buvo gana didelė, pasiekė ne
toli to laipsnio kaip buvo 1920 
metais. 

Dabar sako statybos medžia
gos gaunama pakankamai, tik 
ji labai brangi. 

FRANK J. LAUSCHE, bu
vęs Ohio gubernatorius, buvo 
Prez. Trumano pakviestas pa
sitarimui į Washingtoną ir 
jam buvo pasiūlyta pasirinkti 
vieną iš trijų aukštų pozicijų 
Vokietijoje US Karo Depart-
mento žinioje. Buvo net pa
siūlyta jam nuvykti į Vokieti
ją del tų pozicijų pasižiurinė-
ti. Ar Lausche priims kurią 
vieną iš tų vietų paaiškės Vė
liau, bet jis bent tuo tarpu į 
Vokietiją nevyko. 

$690,000 DAUGIAU 
Clevelando Miesto Skaityk

lų biudžetas 1948 metų opera-
vimui užtvirtinta $3,000,000 
sumoje, arba $690,000 dai
giau negu šiais metais. Tas 
apima ir algų pakėlimą. 

PRANAS DUMČIUS, 58 metų, 
nuo 6612 Lawnview av. mirė 

Birž. 19, palaidotas Birž. 23, 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Elzbieta, duktė 
Vienuole Mary Johanna, du 
sunai, Antanas ir Alfonsas. 

HELEN CIMPERMAN (Daš-
kevičiutė), 24 m., nuo 967 

E. 222 st., Euclid, Ohio, mirė 
Birž. 19, palaidota Birž. 29 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

JONAS USITIS, 80 m*, našlys, 
nuo 8322 Medina ave., mirė 

Birž. 18, kūnas išvežtas palai
dojimui į Coal Center, Pa. 

Liko dvi dukterys, Mrs. Nel
lie Sherry ir Mrs. J. Labiskas. 

Šių trijų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia E. Jakubs. 

anian Digest  
6920 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO 

I will ' 
PHONE. ENdicott 4486 

Digest of Statement by P. J. Zuris 
President of the American Friends of Lithuania 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

PADĖKA - ' 
Helen Cimperman (Daškevi-

tė)„ mylima žmona Vincento 
Cimperman, . duktė Povilo ir 
Elzbietos Daškevičių, mirė 19 
d. Birželio, palaidota Birž. 23, 
Kalvarijos kapinėse, pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčio
je. 

Velionė paliko "vyrą, Vincent 
ir sunų, Richard, taipgi tėvus, 
Povilą ir Elzbietą Daškevičius 
ir seserį Blanche. 

šiuomi mes išreiškiame savo 
padėką trims šv. Jurgio para
pijos kunigams už iškilmingas 
pamaldas, draugams ir gimi
nėms už gėles; dėkojam grab-
nešiams, laidotovių direktorei 
Delia E. Jakubs už jos prie
lankų patarnavimą, ir visiems 
tiems kurie dalyvavo šermeny
se, pamaldose ir palydėjo į ka
pines. t 

Vyras Vincent Cimperman 
ir sunus, 

tėvai Paškevičiai ir dukt£. 

POP-KONCERTAI 

Vėl Rengiama Nauja 
Cleveland Food Show 

Pirmą kartą po penkių metų, 
Public Auditorium vėl bus užpil
dyta įvairiomis įdomybėmis kokios 
tik gali buti kuomet prasidės meti
nis Cleveland Food Show — Mais
to Paroda. Ta pokarinė paroda 
prasidės Rugsėjo 18 ir baigsis 26 
d., kaip praneša rengimo vedėjas 
ir sekretorius Cleveland Rerail Gro
cers' Ass'n, Walter W. Knight. 

Ši paroda, rengiama globoje vie
tinių groserininkų kaip pramoga ne 
del pelno, šymet bus 59-ta paeiliui, 
ir užims visas esamas vietos viršu
tinėje ir apatinėje dalyse auditori
jos. 

Nuo paskutinės parodos 1942 me
tais maisto paruošimo budai pasi
keitė, taigi matysit daug naujo ir 
jdomaus. 

HIPPODROME 

"The Unfaithful" 
Tai naujausia, labai įdomi filmą, 

vaizduojanti neištikimą moterį, jos 
•yrui nesant namie, ši nauja War
ner Bros. filmą drama pradedama ro
dyti Hippodrome Theatre ateinantį 
trečiadienį. 

Ann Harding, Lew Aires ir Za-
chary Scott turi vadovaujamas ro
les, prie jų vaidina Eve Arden, Je
rome Cowan, Steven Geray ir Jon 
Hoyt su daugeliu kitų. 

"The Unfaithful" prasideda su 
šauksmu naktyje prie lavono Chris 
Hunter's name. Chris (Ann Sheri
dan) pasakoja policijai kad tas la
vonas esąs nežinomo užpuoliko ku
li ji nudurė laike apiplėšimo jos 
vyro, Bob (Zachary Scott) parvež
tu iš Tokyo durklu. 

Paaiškėja kad tai yra lavonas 
Michael Tanner, skulptoriaus, ku
ris buvo vienas iš Chris' meilužių 
kuomet jos vyras radosi užjuryje. 

Atsibuna teismas, tardymas ir 
tos dramos visas atidengimas. 

VIENAS pilietis iškėlė teis
me bylą norėdamas sulaikyti 
Ohio valstijoje bingo gemble-
rystes. 

Šį šeštadienį (Birželio 28) Eunice 
Podis, žymi koncertinė pianistė, bus 
ioliste Pop Koncerte kurį teikia 
Cleveland Summer Orchestra, vado
vaujant Dr. Rudolph Ringwall di
džiojoj Public Auditorium. 

Nuo šios savaitės šie "pops" tę
sis reguliariai šeštadienio ir tre
čiadienio vakarais iki pat jų išsi-
baigimo. 

Kitą trečiadienio vakarą solistai 
bus Braggiotti ir Chaikin, mėgiami 
duo-pianistai. 

Tikietai nuo $1.80 prie staliukų 
apačioje, $1.20 už rezervuotas vie
tas, ir 90c ir 60c bendrose vietose. 

APIE 150 DIRBTUVIŲ Cle
velande užsidarys atostogoms 
Liepos 4 šventės laikotarpiui. 

Daug dirbtuvių duoda savo 
darbininkams apmodamas ato
stogas. 

DABAR GAUNAMI 
NAUJAUSI KŪDIKIAMS 

FORM-FIT DIAPER 
Sustiprintu centru 

Flannel Ekstra sugerianti. 

WILKES MFG. CO. 
7802 SUPERIOR AVE. 

Phone EN. 7343 
Wholesale (31) Retail 

PEOPLE ARE SAYING 
"AS PEOPLE WILL" 

YOU'LL GET THE BEST FOOD 
IN TOWN 

at the 
I 

f  © t j  e  l ^ t rknrg  d r i l l  i !  
929 CHESTER AVE. PRospect 93*74 

OPEN SUNDAY 

Clubrooms for Private Parties 

į LUNCHEONS Air Conditioned DINNERS 
Private Bar — Special Catering 

i 

The Stratton Bill (H.R. 2910) is 
the first real and comprehensive 
step yet taken toward solution of 
the problem of Europe's displaced 
persons, P. J. Zuris, president of 
the American Friends of Lithuania* 
told the House Immigration Sub-
Committee holding hearings on the 
measure. 

"We are caring for them at enor
mous cost, and yet we are demora
lizing them by idleness, uncertain
ty and lack of fundamental liberty," 
he declared in stating, his support. 

Zuris emphasized that the argu
ments advanced against the 'bill and 
the welcome of 100,000 DPs a year 
over a period of four years are 
ridiculous. There is work for them, 
he said, and new workers would aid 
and assist in relieving the housing 
shortage. With respect to the argu
ment that we have too many foreign 
born now, he advanced the argu
ment that the foreign-born popula
tion of 1920 constituted 13 per cent 
of our population and only 8.8 per 
cent in 1940, a reduction of 7,000,-
000. 

"Would 400,000 admitted over a 
four year period make a 'social and 
economic problem'?". - Zoris was 
convinced it would not. 

He pointed to the jfact that even 
around the great dam and irriga
tion projects in the West, from 
one to eight per cent of the popu
lation left during the war. There
fore, there's plenty of room. In 
irrigation farming these DPs could 
feed 50,000,000 people and create 
enormous 4 wealth. "We could easi
ly absorb 30,000,000 people to our 
own advantage,"- he declared. 

20,000 IN PLEA FOR 
LITHUANIA 

> 

(Reprint ; frorti DetMit Times 
June 15, 1947) 

Twenty thousand Detroit Lith
uanians joined mutely this Sunday, 
on the seventh anniversary of Rus
sia's occupation '• Of their native land 
in an appeal of the League for the 
Liberation of Lithuania for U, S. 
aid in emancipating their nation 
from the Red rule. 

Lithuania, which > in the fifteenth 
century extended from the Baltic 
to ^le Black Sea and east almost 
to Moscow, was partitioned by Rus
sia, Prussia and Austria in 1795. 
An independent Lithuania which 
grew out of World War I was over
whelmed by Rossi* on JNMMI 15, 
1940. 

A radio address by Detroit-born 
Thomas Dombrauskas, who grew to 
manhood in Lithuania and fled the 
Russian occupation only four short 
months ago, touched off the solemn 
anniversary observance here Sat
urday night. 

Dr. J. J. Sims, vice president of 
the League for the Liberation of 
Lithuania, assisted in the arrange
ments for the program. 

GYVENIMUI KAMBARYS 

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

17818 Neff road 

Lietu
viškos 

Vaka
ruškos!! 

Lietuvių K)ube, kiekvieną 
penktadieni dabar vėl ats'bu-
na Lietiuiskos \akaruškcs klu
bo naęiar/'s. šokti sueina seni 
ir jauni —Liet. Piliečių Klubo 
kambariuose. 

Gera šokiams muzika. ̂ įvai
rus gėrimai ir užkandžiai. 

Kviečia visus' Klubo Komisija. 
f 

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 Renf 

Joe Chester, pres. A1 Samolit, see. 

Charges UNRRA-Soviet 
Alliance Against DPs 

(Reprint from the Inter-Catholic 
Press Agency, June 4, 1947) 

Elliot M. Shirk, Director of In
ternational Aid for War Refugees, 
recently sent an official message 
to the IRO Preparatory Commis
sion in Lausanne, stating that the 
Soviet government and the UNR-
RA authorities are systematically 
sabotaging all assistance to the re
fugees. • 

Shirk's , charges were' summarized 
as folFows: ~ 

1. Active opposition of the So
viets and UNRRA to the planned 
resttlement of the refugees abroad. 

2. Harsh treatment of refugees 
and gradual worsening of their 
condition. 

3. Packing displaced persons de
pots and camps with Soviet and pro-
Soviet officials. 

4. Preventing displaced persons 
from obtaining independent work. 

5. Holding displaced persons in 
huge barracks and forcing them to 
resign their homes and work. 

6. Depriving displaced persons of 
the possibility of migrating west
ward. 

Shirk charges Paul Edwards, UN
RRA Director, of constantly aiding 
the Soviets. Instead of decently 
repatriating those who wish to go 
back, UNRRA officials use frighten
ing and coercive methods. "I am 
sure," said Mr. Shirk, "that Ameri
ca never wanted the refugees to be 
treated in such a manner." 

Latęly UNRRA officials have been 
applying the disgusting policy of 
charging with treason those refugees 
who do not want to return to their 
Countries. 

Director Shirk mentioned two ap-
paling and scandalous events which 
took place in Austria during the 
two past months. Two groups of 
refugees, emigrating to Brazil, were 
forced out of their trains by French 
officials obeying Soviet directives. 
The Russians said that war crimi
nals or Soviet citizens might be 
in those groups. However, the iden
tity of the emigrants had been 
conclusively proven before they had 
received their Brazilian visas. 

THE St. George C. W. V. Post 
613 Softball League has completed 
five weeks of play and the standings 
find the Lasnik Cafe outfit on top. 
The teams play four games a week 
with Fridays ,open for practice or 
rained out games. This year the 
first three teams will share in prize 
money,, so that the boys have an 
extra~ reason for wanting to win. 
Regular city umpires have eliminat
ed much of the trouble that was 
encountered last year. 

Last year's champs, the Lasnik 
Cafes won four straight up until 
last Monday when the Sukys' out
fit dumped them 8—6. Lasnik's 
usually tight defense fell apart in 
this game and cost them the vic
tory. The Sukys' outfit played in 
the league last year as the indepen
dent Spades. They don't look too 
flashy but their 3—1 record speaks 
for itself. The Mermaid Club en
try should give the leaders plenty 
of trouble. Their two fine pitchers 
held Joe's Bar to one hit in beat
ing them 11—0 and they beat 
Tree's Bar recently 12—3. Joe's 
Bar has the youngest team in the 
league compared to the players with 
the other outfits. If pitcher Joe 

ftayes, the only "old-timer" on th» 
sqdad, can round into form, th» 
youngsters can add experience to 
their speed and be a tough team to 
beat. The Paul and Ed's Tavernr 
bunch has Tony Pesky doing the 
pitching and they should be tough 
also. The Tree's Bar and Dunbar 
Cafe boys have had some tough 
breaks. The standings as of June 
24th are: 

w 
4 
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Chin m 
Chinese Food at its BEST! i 
Impromtu Affairs or Planned { 

Dinners j 
For Those who really Enjoy j 

Distinctly Different Foo4 
Which is Prepared by Competent 

Chinese Chefs 

BOTH TASTY AND SAVORY 

FONG WONG, Prop. 
3859 SUPERIOR AVE, 

( Cor. 40th St.) 
Phone ENdicott 9321 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
Sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap* 
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
*09-12 Society for Savings BM. 

Telef.: MAin 1773. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K.  STAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

$6908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

TEAM 
Lasnik Cafe 
feukys 
Paul & Ed's 
Mermaid Club 
Joe's Bar 
Tree's Bar 
Dunbar's 
OUR readers might make a note 

that July 6th is the day for the 
gala picnic the Mermaid Club i» 
sponsoring. It will be at the Stop 
Inn Grove — one and a half mileS 
past Strongsville on Pearl Roaa» 
There will be music, dancing and 
a ball game. In connection with 
the picnic a Baked Ham Dinner 
will be served from 4 to 7 p.m. 
Tickets for the dinner can be ob
tained from Frank Guzauskas. For 
a good time — rain or shine — 
remember Sun., July 6th end! the 
Mermaid Picnic. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsirįf 
šyfcit dabar. Pusei metų $1.50. 

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

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesių rinkinį Deimantų, žiedų,. Laik
rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

••ee»*##e##eeeeeeeese»Beeeeeeeeeeeeeesee#eeeeeeeeeees»e#eee#»We**eeeeeeee,e*e**l,we***e*eeeee*ee"*e' 

+ TAIP, DAKTARE K 
Ką tik jusų Daktaras parašo ant jusų recepto, viskas išpildoma tia 
atsargiausia, gerose laboratorinėse sąlygose. 

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

Superior Ave. prie E. 65th St. Cleveland, O. 
Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

0 

Dabar Galit Klausyt 
"THE OHIO Sf OR Y" 

Anksti ir Vėlai 
Eadio klausytojų patogumui, "The Ohio 
Story" dabar duodama oro bangomis 
dviem skirtingais laikais vakare.1 Klau
sykit Robert Waldrop ir talentingo są*-
stato apsakant Ohio's romansą, istoriją 
ir industrinį progresą tokiu laiku ko
kis jums geriausia prieinamas. 

WJMO . .. |:30 Vakare .... 1540 KC 
WTAM ..,. 10:15 Vakare .... 110 KC 
Pirmadieni • Trečiadienį - Penktadieni 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
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