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DIRVA THE FIELD 

NEAPSĖTI Dlfeyo- Į ^ na only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 Lithuanians tn the Stale and StMNlG 1ft Cleveland. 

NAUJA LIETUVfcąjN^7 K^Tfe 
LAUKAI '" 

LITHUANIAN WEEKLY "> 
Published every Friday in Cleveland b|f 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, OUt 

Subscription par Year in Advance 
In the United States ........ ĮSU 
la Foreign Countries UAM 

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the act of March 3, 1879, 

CLEVELAND, OHIO July-Liepos 4, 1947 (32-ri metai !: 32nd year) 

j Dr. Kostas Kernu vis 
j (Dirvos Europos Koresp.) 

DARBŠČIŲ Lietuvos ūkininkų 
mases išžudžius ar ištrėmus 
Sibiran, jų kitados šaunus ir 
pavyzdinti ūkiai dabar išdalin
ti privežtiems anarkistams ir 
tinginiams komunistams Rusų 
kolonistams. Be to, Lietuvoje 
siaučia aštrus komunistinis te
roras ir visur yra didžiausios 
suirutes. 

Del šių it daugybės kitų bol-
ševistinės netvarkos ir smurto 
priežasčių Lietuvoje jau treti 
metai dirvonuoja neapsėti išti
si plotai, štai baigiantis Šių 
metų pavasario sėjai, turin
čiuose gerą žemę Biržų apskri
tyje tebuvo įsėta 14 nuoš.; Ra
seinių — 16 nuoš.; šakių — 
19 nuoš.; Vilkaviškio — 23 n., 
ir panašiai. ("Tiesa" nr. 110, 

• oficialus statistinis Lietuvos 
TSR žemės Ūkio Ministerijos 
pranešimas apie vasarinių kul-
turų sėją). 

Paskelbta kad Lietuvoje su
kurtuose kolhozuose ("tarybi
niuose ukiuose") pasėtų vasa
rinių kulturų nuošimtis yra 
dar perpus mažesnis (tas pat 
oficialis pranešimas). 

Komunistiniai "vodeivos** ta
me pat Tiesos numeryje ilga
me ir fantazijų kupiname ve
damajame straipsnyje, "Įtemp
ti visas jėgas sėjai užbaigti" 
bando prisipažinti:. 

"Įsigilinus j sėjos organiza
vimo darbus ryškiai matyti jog 
LKP (b) Trakų apskrities ko
mitetas ir Trakų apsk. vykdo
masis komitetas nepatenkina
mai vadovauja sėjai, neiškelia 
priežasčių del kurių sėja vyks
ta apskrityje blogai, nesiima 
reikiamų priemonių trukumams 
pašalinti. . w. 

""Apskrities vadovaujančios 
organizacijos nesutvarkė įskai
tos, nežino sėjos plano vykdy
mo padėties valsčiuose ir apie-
linkėse. O kokia kalba^ gali 
buti apie vadovavimą nežinant 
padėties vietose? 

"Apskrityje blogai dirba M 
TS ir arklių-mašinų nuomojimo 
punktai. Dar ligšiol — kada 
apskritis jau turėtų buti bebai
gianti sėją — 'nebaigta suda
rinėti sutartis su valstiečių 
ukiEis* 

"Kiek užleista Trakų apskri
tyje sėjos kampanija, ryškiai 
rodo ta aplinkybė jog dargi se
kios paskola dar ligšiol nera 
išdalinta darbo valstiečiams. 

"Nors sėjos vykdymo tempai 
apskrityje yra lėti, sėjos dar
bų kokybė yra žema. Sėja vyk
doma nepatikrinta sėkla, neiš
naudojami chemikalai sėklai 
beicuoti, neišnaudojamos sėja
mosios mašinos. 

"Apskrities organizacijos ne
siėmė priemonių kad padėtų 
valstiečiam! neturintiems ark-
lių. . _. 

"Nurodyti trukumai sėją or
ganizuojant pasitaiko tuo ar 
kitu mastu ir ^ kitose atsilie
kančiose apskrityse." 

LIETUVOS pramonei jau il
gas laikas stinga kuro. Kuro 
aprūpinime dirbanti darbinin
kai kelintas mėnuo maitinami 
menkos kokybės pusiau nepra
valytomis kruopomis ir negau 
na pirmojo pareikalavimo pre
kių : druskos, degtukų, ir tt. 

Lietuva savo istorijoje be
veik nežino kad ji kada butų 
stokojus kuro. Tačiau dabar 
gyvenant "laimingus tarybi
nius laikus", krašte vyraujant 

* visuotinam suirimui, reiškiasi 
t aštri kuro krizė. 

Būklė yra taip bloga kad net 
p a t s  k o m u n i s t i n i s  o f i c i o z a s  
Tiesa (nr. Ill, Gegužės 14) 
šiam reikalui paskyrė ilgą ve 

Sovietai Smerkia Europos Rėmimo Plana 
MIRĖ TĖVYNĖS RED. 
PRANAS BAJORAS ANGLAI IR PRANCŪZAI RŪPINASI 

VYKDYMU JO PATYS VIENI 
-«4, 

Pranas Bajoras 
SLA centro seki^etoriuš Dr. 

M. J. Vinikas pranešė telegra
ma Dirvos redakcijai kad New 
Yorke Liepos 2 d. mirė SLA 
organo Tėvynės redaktorius Pr. 
Bajoras. 
Bajoras. Velionis buvo pašar
votas Garšvos laidotuvių na
muose, laidojamas šeštadienį, 
Liepos 5. 
, Pr. Bajoras buvo dar 56 me
tų amžiaus. Tėvynę redagavo 
pastarus kelis metus. Pirma 
to dirbo Tėvynės spaustuvėje 
"inotypo operatorium. 

Lietuvių spaudoje jis pradė
jo darbuotis prieš 30 metų, iš
mokęs spaustuvės amato Vie
nybės Lietuvninkų spaustuvė
je Anksti pradėjo rašinėti 
vaizdelius, kurie tuli išleisti ir 
knygelėse. 

Prano Bajoro mirtis pajudi
na Amerikos Lietuvių išeivijos 
redaktorių eiles. Per ilgus me
tus iki šiolei visi musų redak
toriai laikosi tvirtai, nors kiti 
yra žymiai senesni už jį. 

Lai buna jam lengva amži
nai ilsėtis. 

Rusija, kaip paaiški da
bar, 1943 metais buvo siu-
ius Hitleriui taiką, taip ji 
ūuvo pavojingai Vokiečių 
privaryta prie sienos. 

Tas privertė Rooseveltą 
duoti viską ką Stalinas rei
kalavo, ir tas paskui nau
dojo visas klastas trauki
mui iš Amerikos karo reik
menų," maisto, ir pagaliau 
sustiprėjęs net užgrobinėti 
daugiau Europos šalių. 

KURO trukumas grąsina 
Švedijai sumažinimu indus
trinio veikimo. 

damąjį straipsnį, "Kraštui rei
kia daugiau durpių". 

KAUNE sėdinti Rusai bolše
vikai vykdo Lietuvos statybi-

S "-S f—zrsssvr. 

U. S. GATAVA PRA
DĖTI EUROPOS GAI

VINIMĄ REMTI 

Huo Liepos 2 d. Europa 
ir net visas pasaulis lieka 
padalintas j du skirtingus 
ekonominius blokus. Va
karų demokratijų pastan
gos — visai bergždžiai — 
įtraukti sovietus į Europos 
gelbėjimo planą, kurį pa
tiekė Valstybės Sekretorius 
Marshall Amerikos • vardu, 
baigėsi niekais. 

Tiesa, Bevin ir Bidault 
tai iškarto nujautė, prieš 
Molotovo atvykimą į Pa
ryžių dalyvauti trijų di
džiųjų pasitarime. Tačiau 
del visko Kremliaus raudo
nus carus kvietė, ir dabar 
persitikrino kad sovietai 
atmeta visokį Europos ar 
kurių kitų pasaulio dalių 
rėmimą ar gelbėjimą, ypač 
jei ta pagalba paeis iš U. S. 

Molotovas tame pasitari
me ilgai laiko negaišino įr 
nežaidė: tiioj pasakė kad 
Britų-Prancuzų pasiūlymas 
a p t a r t i  M a r s h a l P o  p l a n o  
vykdymą "neduos jokių ge
rų pasekmių" ir kad tas 
planas yra "kapitalistiškas 
Amerikiečių užsimoji m a s 
kištis į kitų šalių reikalus." 

Sovietai nenori kad kas 
nors galėtų įsikišti į raudo
nųjų užgrobtų šalių vidaus 
reikalus, joms pagelbėti fi
nansiniai. Tos šalys amži
nai turi priklausyti sovie
tų įtakai. Kitos šalys irgi, 
jeigu daugiau skurde mer
dės, greičiau sulauks ko
munizmo. 

Demokratinei Europai li
ko tik vienas pasirinkimas 
— pasakyti kad gelbėjimo
si ir gaivinimo ekonominiai 
prisieina imtis vienoms, ir 
to tuoj imasi, kitaip tuoj 
gali buti pervėlai. 

Anglai sako, tas bus- ne
lengva, nes vistiek Europa 
lieka padalinta ir kai viena 
jos dalis bus gaivinama, ki
ta bus slopinama toliau la
biau, ir taip suskaldyta Eu
ropa negalės jokio bendra
darbiavimo turėti nei pre
kybos savitarpyje vesti. 

Šis faktas dar labiau at-
krapštė daugybei Ameri
kiečių akis ir smegenis: bu
vo tokių kurie vis kartojo 
ir kartojo kad reikia su so
vietais tartis, .rodyti jiems 
draugiškumą, įgavimui juo 

SENATE UŽ DP ĮSI
LEIDIMĄ 

Grupė Republikonų se
natorių pradėjo agituoti už 
bilių įleidimui į šią šalį iš-
vietintus Europos žmones, 
400,000 skaičiuje, kaip tuo 
klausimu dirba daug kon-
gresmanų remdami Strat-
ton bilių. 

Senate bilių už įsileidi
mą išvietintų žmonių įnešė 
senatoriai Ferguson, Ball, 
Bricker ir keli kiti. 

NAUJAS NUOMŲ 
ĮSTATYMAS 

MARSHALL SMER
KIA IŠKRAIPYMĄ 

Gen. Marshall, Valstybės! 
Sekretorius, pasmerkė pik
tą iškraipymą jo patiekto 
Amerikos plano Europai 
gelbėti. Tas iškraipymas 
paeina iš Rusų šaltinių, pa
reiškia jis. Sovietai rėkte 
rėkia prieš tą planą, vadin
dami jį Amerikos "imperia
listiniu užsimojimu" Stro
pą užvaldyti. 

New Yorko subway darbininkų unijos du vadai perimti nuo
stabos, laike svarstymo klausimo su miesto valdyba apie rei
kalavimą pakelti požeminių traukinių darbininkams algų. Na
gus sau kramto Austin Hogan, o jo dešinėje yra unijos pirmi
ninkas Mike Qill. 

POTVINiy MILŽI
NIŠKI NUOSTOLIAI 

mą. Jie jau sugriovė Lietuvos 
plytų pramonę. Tą pripažysta 
patys Lietuvos komunistai sa
vo oficioze Tiesa (nr. 9), Gegu
žės 11 d. 

Lietuvą gausiai kolonizavus 
Rusais ir visur vadovais pasta
čius atvežtus komunistus Ru
sus, viskas krašte suiro ir nema
tyti jokių pragiedrulių ateičiai. 
Visokia netvarka dvokiančiai 
bado akis ir pačioms komunis
tų viršūnėms. Jie to negali 
užslėpti ir patys savo organe 
iškeldinsią, kaltindami . vieni 
kitus. 

State Departmentas Wa-
shingtone praneša kad ši 
šalis yra pilnai pasiryžus 
stumti pirmyn Marshallo 
planą, su Anglijos ir Pran
cūzijos kooperavimu, ne
žiūrint sovietų neprisidėji-
mo. 

_ — — — —  1  

RUSIJA, kaip praneši
mai sako, už kokių metų 
laiko jau turės atominę 
bombą. Kiti betgi tikrina 
kad kitai kuriai šaliai pasi
daryti atominę bombą už
truks dar iki 15 metų. 

Mississippi ir Missouri 
upių vėlyvo pavasario po-
tviniai palietė keturias val
stijas — Missouri, Illinois, 
Iowa ir Nebraska, šiomis 
dienomis vanduo užsėmė 
tukstančius akrų žemiau į 
pietus, apie St. Louis. Sa
koma šis potvinis prilygsta 
tik 103 metai atgal buvu
siam ten potviniui. Vanduo 
pakilo per 40 pėdų aukš
čiau normalio. 

Apie 30,000 žmonių pla
čioje srityje liko be namų. 

Nuostoliai ukėms ir na
mams padaryta suvirs $12 
milijonų. 

Potviniuose žuvo 26 as
menys, kiek žinoma. 

EISLER, žymus komu
nistas, tapo nubaustas vie
nu metu kalėjimo ir $1,000 
pabaudos už Kongreso pa
niekinimą. 

Kiti 16 komunistų, kurie 
veikė anti-fašistinio komi
teto vardu, irgi nubausti po 
metą kalėjimo ir po $1,000 
pabaudos už Kongreso pa
niekinimą, tardant komu
nistų veiklą šioje šalyje. 

KAINOS gali pasilikti 
aukštos visą šį metą, kaip 
iš Washingtono skelbia. 

Darbininkų algos ^ dabar 
yra vidutiniai 3 nuoš. auk
štesnės negu buvo karo lai
ku, tikrina Darbo Depart
mentas. Bet kartu pakilo 
ir reikmenų kainos, kurios 
išrodo pasilaikys aukštos 
per visą 1947 metą. 

ANGLIES STREIKAS 
BUS IŠVENGTAS 

Iš Washingtono praneša 
kad ten vykstančiose dery
bose kasyklų operatorių ir 
mainerių unijos vadų priei
ta prie pagrindinio susita
rimo ir todėl visuotino an
gliakasių streiko gali ne
įvykti, kas buvo numatyta 
su Liepos 8 diena. 

Tūlos kompanijos prieši
nasi sutarčiai su unija, ta
čiau išrodo kad diduma su
sitars. 

Nekurie tikrina kad an
gliakasiams bus pakelta al
gos 35c valandai, kas yra 
svarbiausias unijos reika
lavimas. 

i)el Birželio 28 pradėtos 
mainerių "šventės" jau da
bar apie 60,000 kitų indus
trijų darbininkų turėjo bu
ti paleista iš darbų. 

UNRRA baigė savo die
nas su Birželio 30. Jos už
duotis buvo šelpti karo nu
kentėjusius išvietintus as
menis. Amerika tai orga
nizacijai davė daugiausia 
paramos, tačiau ta parama 
sovietai sustiprino Jugosla
viją ir kitas savo pagrob
tas šalis, ir daugelis UNR 
RA valdininkų tarnavo so
vietams šnipais ir išvietin
tų žmonių persekiotojais. 
Didelė dalis UNRRA tar
nautojų buvo padorus ir 
sąžiningai dirbo nelaimin
gų žmonių gelbėjime. 

PRANCŪZAI PASI
RENGĘ PRIEŠ KO

MUNISTUS 

Iš Paryžiaus praneša kad 
stipri Prancūzų organizaci
ja, turinti apie 25,000 gin
kluotų vyrų, pasiryžus žy
giuoti į Paryžių, užimti jį 
ir įsteigti prieš-komunisti-
nę vyriausybę. 

Grupė jų tapo susekta ir 
suimta, tačiau vadai tikri
na, "Kiekvieno musų areš
tuoto vietoje atsiranda du 
nauji". 

Prancūzijoje žmonės lai
ku susirupinę apsisaugoti 
nuo komunizmo, kuris grą-
so tei šaliai. 

PATARIA IMTIS RA-
CIONAVIMO 

Vienas Chicagos ekono
mistas pareiškė Kongresui 
kad ši šalis susiduria vėl su 
reikalingumu racio n u o t i 
maistą ir kitus produktus. 
Jis siūlo Kongresui rimtai 
apsvarstyti tą klausimą, 
pirm negu infliacija šalyje 
įsisiūbuos^ 

Indijoje, Bengal mieste, 
religiškose riaušėse užmuš
ta 15 žmonių. Ginčai kilo 
del Indijos padalinimo. 

Chicago. — Swift & Co. 
skerdyklų apie 25,000 dar
bininkų gavo algų pakėli
mo po 6c valandai. 

BRAZILIJA praneša įsi-
leisianti daugiau išvietintų 
žmonių iš Europos, jeigu j j 
Amerika ir Anglija padės 5 

jiems įsikurti. Kitaip sa
kant, jeigu skirs pinigines 
sumas. Brazilija įsileidžia 
išvietintus žmones iš Vo
kietijos ir Austrijos. Ten 
nuvyko jau ir Lietuvių bū
reliai. 

ŽYDŲ teroristų veikimas 
Palestinoje vis tęsiasi. Pa
staromis dienomis jie vėl 
nužudė keturis Britų ka
reivius. 

Kinijos potviniuose pas
taromis dienomis žuvo apie 

Italijoje, amunicijos lai- 4 000 žmonių. Potviniai net 
vo sprogime, Liepos 1 už 
mušta apie 70 darbininkų. 

tramdo Kinųv karą su bol
ševikais. 
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Dwight P. Griswold, buvęs Re-
publikonas Nebraska guberna
torius, tapo Prez. Trumano pa
skirtas pirmininku misijos ku 
ri prižiūrės Amerikos teikiamą 
pagalbą Graikijai. 

NAMŲ savininkai gal but 
nudžiugo kiek Kongreso priim
tu nauju nuomų įstatymu, ka
rį Prez. Truman pasirašė ir k»» 
ris pradėjo veikti su Liepos 1. 

Tas įstatymas yra pratęsi
mas nuomų kontrolės įstatymą* 
bet jau su daugybe skylių, ku
rios leis namų savininkams pa
sinaudoti. Prezidentas pareiš- • 
kė kad tas įstatymas yra "ąt-
galeiviškas", bet jam nebutro 
kitos išeities kaip tik jį pasi
rašyti, nes nuomų kontrolė bai
gėsi sulyg seno įstatymo ir rei
kėjo kas nors daryti. 

Prezidento pasakymu, jis tu
rėjo pasirinkti mažesnį blogą 
iš dviejų. Pragyvenimo kainos 
ir taip brangios, be nuomų pa
branginimo, sako prezidentas. 

NAUJAS nuomų bilius ati
ma kontroles nuo naujai statjr» 
tų, naujai išnuomotų ir remo-
deliuotų butų, ir viešbučiuose 
nuomojamų butų. 

Paskiriems namų savinin
kams ir nuomotojams leidžia 
"laisvu noru" padaryti sutartį 
ir leidžia pakelti nuomas iki 15 
nuoš. virš dabar gaunamų, ir 
ta sutartis. tęsis, ik! Gruodžio 
31, 1948. 

Buvę OPA taisyklės del iš
metimo nuomininkų iš butų pa
sibaigia ir sugryžta prie vieti
nių buvusių valstijų įstatymų, 
kas duoda namo savininkui iš
mesti gyventoją į 30 dienų. 

• 
MAISTO kainos, ypač mė

sos, kilo ir pakilo beveik 50% 
virš kainų kokios buvo metaa 
laiko atgal, kada OPA kontro
lė buvo panaikinta. Niekas %ii-
rodo nežino kodėl maistas pa
brango, ypač mėsa, kuri pasi
darė nepaprastai brangi. 

Kongrese Republikonai ragi-
nasi vienas kitą daryti ką nors 
del mėsos pabrangimo, nes to 
iš jų publika tikisi. 

Vieni sako kad to kaltė yra 
vežimas maisto į Europą, ta
piau mėsa, kurios kaina pakilo 
žymiausia, į Europą išvežama 
visai nežymiai, vos 2 nuoš. 

Kainų aukštumas neišrodo 
paeinąs nuo mėsos trukumo-— 
mėsos rodos yra krautuvei® 
pilnai. 

Mėsos pardavėjai skelbia ne
pasitenkinę kainų brangumu ir. 
skerdyklos tikrina jos nenori, 
kad mėsa butų tokia brangi. 
Neapsikenčia tuo ir mėsos pir
kėjai. Pirkėjai turės vėl pra
dėti nepirkti brangių mėsų. 

• 
LAIVŲ statybos darbininkų 

streikas plečiamas. Pereitą sa
vaitę sustreikavo 40,000 laivų 
statybos darbininkų. Po to vėl 
pakilo grąsinimai iš 80,000 ki
tų CIO laivų statybos darbi
ninkų streikuoti. 

Tuo budu apie 120,000 laivų 
statymo darbininkų įvelti j 
varžytines su darbdaviais u$ 
naujas sutartis. Laivų staty
tojai reikalauja 13 centų algų 
pakėlimo į valandą ir šešių ap
mokamų šventų dienų metuose. 

FLORIDOJE, moterų Kol#fk 
joje, daroma bandymai augin
ti tomatea visti fee jokių sėk
lų. m 
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PUN N S YLVAJNI JO JE Detroit, Mich., Naujienos MEKSIKOJE APSILANKIUS 

PITTSBURGH 

W VIETOS BALF KOMITETO 
VEIKLOS 

Birželio 8, L. P. Dr-jos salė
je įvyko banketas ir formalis 
atidarymas BALF aukų vajaus 
Pittsburghe. Darbui vadovau
ja Adv. Ed Schultz, buvęs an
tro pasaulinio karo kapitonas. 
Vakarienę pagamino musų Lie
tuvės moterys, o jaunos Lietu
vaitės | stalus patarnavo. Sve
čiu dalyvavo apie 350. 

Kun. Misius atidarė vakarą 
su malda. Pavalgius, ugningas 
kalbas pasakė Kun. C. O. Rice, 
Mayoras Lawrence, Teisėjas 
Elenbogen, Kun. Lunckis ir 
Kun. J. čekavičius, vienas iš 
tremtinių. Iš šios vakarienės 
padaryta gryno pelno BALFui 
apie $1,500. 

BALF komitetas ruošiasi prie 
kitų savo parengimų pabėgėliu 
šelpimui. Rugp. 17 bus pikni
kas Lietuvių Ukėje. Piknike 
musų moterėlės taipgi pasiren
gė pasidarbuoti paruošimui vi
sokių valgių, pelno padarymui. 
Piknikui maistą aukoja musų 
nekurie biznieriai. Piknikui ti-
kietai jau platinami ir norima 
padaryti tą dieną didele Lietu
vių Diena. 

Trečias svarbus BALF nau
dai darbas čia tai "Tag Day", 
kuri nustatyta Pittsburghe 15 
d. Rugsėjo, šiam darbui rei
kalinga jaunų moterų ir mer
ginų nemažiau tūkstančio ap
ėmimui visų miesto gatvių. 

Moterys ir merginos prašo
mos registruotis tam vajui. 

Norinčios prisidėti prie dar
bo aukų rinkime minėtą dieną, 
praneškit savo adresą raštu: 
Mr. Ed. Schultz, Room 206, 
Fifth-Grant Bldg., Pittsburgh, 
arba telefonu Court 4183. 

* Juozas Virbickas. 
{ .  .  .  T  ,  
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ALTC METINIO SU-
ŽIAVIMO REZO

LIUCIJOS 

Rachel Claris, 17 m. amžiaus 
Anglijos atstovė atvykus Ame
rikon dalyvauti Merginų Skau
čių sąskridyje. Tai pirmas są-
skridis Amerikoje nuo 1937 m. 
Tada ir Lietuvos skautai buvo 
atvykę į Washingtoną. 

Plieno Darbai Sulaiko
mi del Angliakasių 

Streiko 
John L. Lewis pradėjo sei

nerių unijos darbininkų 10 die
nų šventę, arba streiką, tuomi 
iššaukdamas virš 400,000 ang
liakasių laukan iš mainų. Pra
sidėjus šiam nedarbui, taip pat 
apsireiškė kita bedarbė — plie
no dirbtuvės pradėjo sulaikyti 
darbus del stokos anglies savo 
dirbtuvėse, na o del stokos an
glies, pranešimai sako, turės 
likti be darbo keliasdešimt tūk
stančių automobilių darbinin
kų. 

Kitaip sakant, darbininkai 
priverčiami vienas kitą plakti, į 

daryti vieni kitiems nuosto
lius, kad tik sunkiau butų dar
bo žmonėms gyventi. 

Valdžia atidavė angliakasyk-
las atgal į privatinių savinin
kų rankas, su Birželio 30 die
na. Iki šiol, nuo pereito strei
ko pradžios, kasyklos, skaitėsi 
valdžios kontrolėje. Kaip tik 
ta kontrolė pasibaigė, vėl pra
dėta sumišimas. 

TRAGEDIJA DEL KOMU
NIZMO 

PROENIXVILLE, Pa— Sū
nūs, buvęs armijos kapitonas, 
Charles Souch, 26 m., susigin
čijo su savo tėvu už komuniz
mą ir kapitalizmą. Po vaidų 
sūnūs išėjęs iš vidaus nusišovė, 
o vėliau tėvas paėmęs jo šau
tuvą taip pat nusišovė. 

LOWELL, MASS. 
* 

GERAI DIRBA BALF VAJUI 
Nors Lowell Lietuviai nepa

sižymi savo daugumu, nes čia 
randasi apie tūkstantis Lietu
vių, bet kada pasiryžta atlikti' 
kokį nors darbą Lietuvių arba 
Lietuvos reikalais tai dirba iš
sijuosę. Prieš kiek laiko atgal 
Lowellio Lietuvių kolonija tu
rėjo vajų Amerikos Lietuvių 
Tarybai, surinko $2,000 ir šiai 
kolonijai teko antra vieta au
kų gausumu Mass. valstijoje. 
Tai pavyzdis kitoms Amerikos 
Lietuvių kolonijoms ir garbė 
Lowell'io Lietuviams. 

Kada prasidėjo vajus dfcl 
BAFL, ši kolonija vėl stojo 
darban negaišuodama. Ir šią
dien gali pasididžiuoti darbo 
vaisiais. Birželio 21 d. sureng
toje 'Tag Day' surinkta $1,100 
ir gauta nuo vietinių biznierių 
aukų apie $700. Gavę dar dau
giau aukų sudarysim suvirš 
$2,000. Tai gana didelė suma 
musų kolonijai. Prie šio dar
bo prisidėjo labai daug Čia gi
mę Lietuviai, už ką jiems ir 
priklauso pagyrimas. 

Aukų rinkimo vajui vadova
vo vietinis klebonas Kun. F. 
Strakauskas ir BALF skyriaus 
valdyba, padedant daug triū
so tų aukų sukėlime. 

Sekanti vyrai, moterys ir 
panelės dirbo kaip rinkėjai: 
A. Kučinskienė, J. Varanaus-
kas, J. Balkus, O. Saulinienė, 
E. Paulauskienė, A. Ramonec-
kienė, M. Rudis, E. Kasniliutė, 
E. Vilkišiutė, R. Stanulionis, 
O. M. Malay, R. Vilkišiutė, K. 
Žukauskaitė, P. Stepanauskas, 
J. Varanauskas, A. Vilkišius, 
Jr., A. Voveris, B. Čepaitis, P. 
žapnickaitė, O. Tamašauskai
tė, A. Voveris, V. Masilionvtė, 
S. Kriaunaitė, O. Kasparavičiū
tė, J. Čepaitis, A. Saliukienė, 
P. Saulinas, P. Vilkišius, M. 
Didikiutė, P. Slivauskaitė, E. 
Baumilaitė, A. Raudeliunaitė. 

Vietnis BALF skyrius taria 
nuoširdžiai ačiu visiems pasi
darbavusiems šiame vajuje. 

Vyt. Ramanauskas. 

BITĖS NUŽUDĖ. Ghent, N. 
Y. — Tūlas Felpel, 55 m. am
žiaus, bitininkas, norėjęs išim
ti iš kaimyno medžio bičių 
spietį, taip buvo bičių sukan
džiotas kad nuo to mirė. 

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų centro metinis suvažiavi
mas, įvykęs Birželio 8 d., Liet. 
Piliečių Klube, Brooklyn, N. 
Y., visapusiai apsvarstęs Lie
tuvos vadavimo akcijos klausi
mą, nutarė: 

LIETUVAI VADUOTI 
1. Remti kiekvieną organi

zuotos Amerikos Lietuvių vi
suomenės pastangą ir atskirų 
Lietuvių veiksmus siekiančius 
pagreitinti Lietuvos išvadavi
mą; 

2. Remti Amerikos Lietu
vių Misijos, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos, American Friends 
of Lithuania bei jų vadovybių 
darbus, ypač keliant Amerikos 
politiniuose sluogsniuose Lie
tuvos pagrobimo klausimą ir 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo butinumą, kaip vieną 
iš teisingos taikos sąlygų, ir 

3. Palaikyti mintį kad Lie 
tuvos vadavimo sekmingesniam 
darbui yra būtinas nuoširdus 
visos Amerikos Lietuvių orga
nizuotos visuomenės susitari 
mas ir bendradarbiavimas; to-
kis susitarimas gali buti pa
siektas tik visoms patriotinėms 
grupėms bei srovėms sutinkant 
pagerbti bent kurios jų indivi
dualines pastangas bei darbą 
Lietuvos vadavimo akcijoje ir 
susilaikant nuo siekimo stip
rinti savas pozicijas priedan
ga Lietuvos vadavimo darbo. 

TREMTINIAMS ŠELPTI 
A. L. T. Centro suvažiavi

mas, turėdamas galvoje kad 
žymi Lietuvių tautos dalis yra 
Europoje išblaškyta, gyvena 
nepakenčiamose sąlygose ir 
kenčia pasibaisėtiną vargą, nu
tarė: 

1. Pagyvinti ir plėsti savo 
vykdomą neatidėtiną darbą tė
vynės netekusiems Lietuviams 
iš pražūties gelbėti; 

2. ' Užgirti bei remti dabar 
vykstantį Bendro Ame r i k o s 
Lietuvių Fondo vajų, kuriuo 
siekia gelbėti benamius Lietu
vius nuo bado, skurdo, ligų, ir 
teikti vilties neaiškiam rytojui 
patikrinti; 

3. Siūlyti kad Amerikos 
Lietuvių Misijos pastangomis 
išgaunama Liepos 27 dieną 
"Lithuania Day" butų visoje 
Amerikoje panaudota Lietuvių 
tautai gelbėti, organizuojant 
kuoplačiausia Šalpos aukų rin
kimą į BALF; 

4. Kviesti į šį kilnų ir reik
šmingą darbą visas patriotines 
Amerikos Lietuvių organizaci
jas ir visus taurius Amerikos 
Lietuvius bei Lietuvių tautai 
užjaučiančius žmones. 

V. Abraitis, 
Suvažiavimo pirmininkas. 

Dr. M. J. Colney, 
J. Ginkus 

Vice pirmininkai, 
S. J. Paltus, 
A. S. Trečiokas, 
J. Sagys 

Sekretoriai. 

FORD MOTOR CO. ĮVEDA 
SENATVĖS PENSIJĄ 

The Ford Motor Co., kuri 
buvo pirmutinė laisvai sutikti 
iškolektuoti unijos duokles iš 
darbininkų algų automobilių 
industrijoje, dabar tapo pirmu
tinė automobilių išdirbystė su
tikus įvesti senatvės darbinin
kams atlyginimo planą, sulyg 
kurio toje kompanijoje išdirbę 
darbininkai gaus tarp 50 ir 60 
nuoš. savo pirmesnio gauto už
darbio, kuomet sueis pasitrau
kimo iš darbo nustatytas lai
kas del senatvės. 

Ford Motor Co. taipgi sutiko 
pakelti produkcijos darbinin
kams algas po 7c valandai, nuo 
praėjusio Gegužės 31. 

Šitaip sutvarkius, įskaitant 
ir senatvės nedirbimo pensiją, 
Ford Motor Co. sako mokestis 
jos darbininkams bus apie 3c 
valandai daugiau negu moka 
kitos automobilių išdirbystės. 

AUTOMOBILIŲ PADARYTA 
2,350,000 

Automobilių gamyba* šymet 
per pirmą pusmetį padarė di 
delį šuolį pirmyn, lyginant su 
pereitais metais: šymet per 6 
mėnesius išdirbta 2,350,000 au 
tomobiliai ir trokai, pernai gi 
per pirmą pusmetį fyuvo išdir
bta 1,055^000. 

1941 metais pirmą pusmetį 
buvo padaryta 2,995,900 auto
mobilių, ir po to-karo laikotar
piui auto dirbimas liovėsi. 

Dabar darbai del Liepos 4 
šventės susitrukdė, daugelyje 
dirbtuvių darbininkai atosto
gauja. Vėliau, del plieno stįo-
kos sako turės likti be darbo 
apie 30,000 auto darbininkų, 
nes plieno gamybą sutramdo 
angliakasių streikas. 

Kaip ilgai angliakasių strei 
kas tęsis pamatysim. 

Rašo drift Karpiene. 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

AČIU KILNIAI ŠIRDŽIAI 

St. Laurynavičienei, 5190 
Trowbridge. Detroite, Dirvos 
skaitytojai iš sugriautos Vo
kietijos DP stovyklos reiškia
me musų karščiausią padėką 
už paramą ir musų ludnos bū
klės gilų supratimą. 

Mes, jos sesuo Pr. Ačienė ir 
sesers dukterys Kem ė š y t ė s 
gauname iš jos tiek siuntinių 
kiek retas musų tautietis iš 
savo artimųjų gauna. Jos duo-
snumas ir rūpestingumas laiš
kuose stiprina musų dvasią ir 
kuną. 

Pr. Ačienės šeima 
ir našlaitės Kemėšytės. 

W. A. Bustamente, Jamąika 
salos darbo vadas, kuris save 
vadina tos salos "premjeru". 
Jis jaučiasi toks pasišiaušęs 
ir didelis darbininkų vadas 
kaip parodo ir jo plaukai. 

UTICA, N. Y. 

GELžKELIŲ darbininkų ir 
17-kos unijų derybos su kom
panijomis už naujas sutartis 
nutruko. Abi pusės sutiko at
sikreipti į valdžios taikymo ta
rybą toliau tą klausimą spręs
ti. Geležinkelių komparajos sa
ko negalinčios išpildyti darbi
ninkų reikalavimo pakelti al
as po 20c valandai. 

Tos unijos apima apie mili
joną darbininkų, kas sudaro 
$568 milijonus metuose dau
giau operavimo kaštų. 

Reikia tikėtis suras kokį su
sitarimo planą. 

BALF VAJUS PAVYKO 
BALF vajaus komitetas dė

koja visiems aukotojams ir rė
mėjams už prisidėjimą prie su
rengimo pasekmingos vakarie
nės Gegužės 17 d., BALF nau
dai, ir visiems kurie joje pasi
darbavo. Padėka Kun. Gri-
bauskui už dovaną $10, M. Ja
nušienei už bonką degtinės ir 
už bonką vyno; P. Zupkauskui 
už bonką degtinės. Prie tos 
vakarienės su dovanomis prisi
dėjo ir Burėm Creamery Co., 
Schaler Company, ir West End 
Company. 

Toliau, dėkojam šioms mo
terims už jų didelį pasidarba
vimą: P. Janušienei, P. Zup 
kauskienei ir p. Uždavinienėi. 
Tos dvi moterys turi užeigą-
saliuną, jos gavo alaus šiai va
karienei dovanų. Pagaliau ačiu 
visoms moterėlėms už jų dova 
nas ir už darbą vakarienėje; 
ir tiems katrie dirbo prie ba
ro darydami biznį su gėrimais. 
BALF centrui pasiųsta sukel
tų aukų $201.70. 

Louis Krukonis. 
LANKĖSI LVS SEIME 

Musų veikėja, p. Uždavinie-
nė buvo nuvažiavus į LVS sei
mą Waterbury, Conn., iš kur 
gryžo pasitenkinus. Suėjo ge
rų patriotų Lietuvių, susipaži 
no su daug tautinės inteligen 
tijos vyrų ir moterų. 

Sidabro dirbtuvėse ir 
vaikai, purvini ir prakaituoti, 
dirba rankom plakdami sidab
rinius papuošalus ir kitokius 
sidabro dalykus. Miestelyje yra 
daug krautuvių parduodančių 
šiuos sidabrinius daiktus, bet 
mes matėme jų Mexico City 
tiek daug kad jie mus neįdo
mino, prie to buvo įkyriai kar
šta ir nepatogu, taigi sumanėm 
išvažiuoti j pašalį ko šalto at
sigerti. Musų palydovas išve
žė mus į miestelio užeigą, kur 
atsivėdinom ir pasilsėjom. čia 
mums pranešė kad vakare apie 
9 valandą mes esame užkviesti 
į' tikras Meksikietiškas Vaka
ruškas, kurios buna tris kartus 
savaitėje, įskaitant šeštadienį. 
Jos buvo rengiamos specialiai 
turistams svečiams, nors atsi
lanko ir kaimiečių. Mane tas 
pradžiugino, nes aš visada no
riu matyti tautinius liaudies 
šokius, ir yra įdomu pamatyti 
juos jų vietinėje aplinkumoje. 
Mano draugė Petronė nebuvo 
perdaug entuziastinga, gal but 
ji manė kad tai bus tik kaimie
čių šokis, tačiau aš buvau ap
sisprendus vykti pamatyti ne
paisant kas tai butų. 

Mes sugryžom į .savo vieš
butį pasilsiui, pavakarieniavom 
ir pradėjom rengtis į tas vaka
ruškas. 

gavome keptą bananą su via* 
lupyna. 

Laike vakarienės Meksikie
čių orkestrą grojo jaukus Mek-
sikietiškus šmotelius, ir pirm 
negu vakarienės laikas baigė
si grupė jaunų žmonių nuo 
vieno stalo kampe, matomai 
negalėdama išlaikyti pagundos 
atsistojus pradėjo šokti, o visi 
kiti turėjom smagumo prisižiū
rėti įvairių Meksikietiškų šo
kių. Tas buvo smagi pramo
ga, netikėta ir neparuošta. Po 
to netrukus mes vėl važiavom 
į miestelį. 

Dabar jau buvo visai tamsu, 
mėnuo skaisčiai švietė, ir mes 
galėjome matyti šviesas mies
telio nugulusio kalno pašonę. 

„Oras buvo švelnus ir nešaltas, 
kaip vėsią naktį Liepos mėne
sio viduryje. Artėjant į mies
telį pradėjome girdėti Meksi-
kietiškos orkestros garsus. Aš 
buvau patenkinta, nes jaučiau 
galėsiu nors pamatyti kaip 
patys Meksikiečiai linksminasi 
šeštadienio vakare. 

Musų būryje buvom penki, 
Mr. ir Mrs. Warner, musų va
dovas Otto, Petronė ir aš. Va
karuškos buvo antrame aukšte 
užeigos, orkestrą atvirame bal
kone po žvaigždėmis, o svečiai 
buvo susodinti prie mažų sta
liukų aplink balkoną ir viduje 
mažos salės, kur prie vienos 
sienos radosi baras. Viskas bu
vo labai paprasta ir be jokios 
iškilos, ir až džiaugiausi kad 
čia tai tikrai yra vietinė atmo
sfera, be jokių specialių pas
tangų padaryti į turistus įspū
di. Prie baro stovėjo keli vieti-

KADANGI aš nesivežiau jo
kio bagažo šiai vienos nakties 
kelionei, taigi neturėjau pasi-
mainymui rubų, ir gailėjaus niaį maineriai, išsigerti prieš 
kad nepasiėmiau kitos poros Į einant namon, dar savo purvi-
batukų, nes tikėjausi pašokti nuose darbo rubuose, su savo 

CARDELL, S ask. 

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 

MILWAUKEE, Wis., rastas 
kaltu Dr. John Lewis, 73 m., 
sudeginime savo senos bažny
čios kad galėtų išsistatyti mo-
derniškesnį maldnamį. Jis bu
vo žymus Presbiteri jonų baž
nyčios pastorius. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

MIRĖ LIETUVIS. Birželio 
19 čia mirė Antanas Moskus, 
46 m., nuo vėžio ligos. Ligoni
nėje išbuvo tris mėnesius laiko 
sunkiai sirgdamas. Tapo pa
laidotas Birž. 24, bažnytinėmis 
apeigomis Maple Creek kapinė
se. Velionis į Kanadą atvyko 
1928 m. Buvo draugiškas vy
ras, su visais gerai sugyveno. 
Buvo nevedęs ir neturėjo čia 
jokių savo giminių, tik Lietu
voje liko du broliai ir dvi sese
rys. Paėjo iš Globių k»» Gau
rės vai., Tauragės ap. 

Liko jo sutaupytų pinigų 
Kanados banke. Jisai su bro
liais ir seserim Lietuvoje ne
galėjo susisiekti del sovietų 
užgrobimo Lietuvos. Velionis 
mylėjo savo tėvynę, o komu
nistų neapkentė, dabar vis ti
kėjosi kada Lietuva bus išlais
vinta gryžti ten apsigyventi, 
tik mirtis sugadino jo planus. 

Antanas visą laiką dirbo po 
ukes, o pastarais metais pats 
pradėjo ukininkauti. Lai bu
na jam lengva ilsėtis šios ša
lies žemelėje. A. S. 

nors vieną šokį, o mano batu 
kai buvo žemais kulnais vaikš
čiojimui, ir nesmagus šokiui. 
Na bet turėjo buti gerai. 

Vakarienė pradėjo mane įdo
mauti; maniau kokį siurprizą 
turėsim čia,, toli nuo turistų 
lankomų vietų kur viskas taip 
Amerikoniška. Pirmiausia pa
tarnautojas atnešė žirnių sriu
bos, paskui mažą blyną ant 
lėkštutės. Pažiurėjau į patar
nautoją ir paklausiau kas tai 
per dalykas. Jis atsakė, "ža
lias pipiras". Vėl pažiurėjus 
į blyną pažinau žalią' pipilra,. 
jis buvo įmerktas į suplaktą 
kiaušinį ir aplipytas trupiniais 
ir iškeptas, žalius pipirus aš 
mėgstu, taigi šakute atsipjo
viau gerą kąsnį, bet pirm negu 
apsukau liežuvį man akys iš
šoko, nes patyriau kad tai vi
sai nebuvo tie saldus žali pi
pirai su kuriais esu apsipaži-
nus, bet Meksikietiškos rūšies, 
ir tikrai buvo karštas. Prie 
kitų žmonių nebuvo kaip to 
deginančio pipiro atsikratyti ir 
tik užgėrus šalto vandenio nu
raminau tą deginantį efektą. 
Negali perdaug pasitikėti tais 
Meksikietiškais valgiais. Kita 
dalis vakarienės buvo tinkama, 
su kepta banana jo lupynoje, 
kas išrodė kaip- kepta bulvė, su 
juoda ir trapia lupyna, ir prie 
to kitokie prieskoniai. 

Kas mane suįdomina labiau
sia tai kad čia, tropiškoje ša
lyje, jie teikia tnums tropišky 
maistą labai nepaprastais bu
dais. Niekad nesu valgius nei 
girdėjus apie sriubą su anana
sais ir bananais, o dabar mes 

maineriškom kepurėm turin
čiom viršuje mažas šviesukes. 

Šie maineriai atkreipė mano 
dėmesį beveik tiek kaip pirmą 
kaitą fš gavau pamatyti tik
rą kaminakrėtį Lietuvoje, su 
jo visais padargais, • ir suodinu 
veidu. 

(Bus daugiau) 

Antanas Juškevičius, 29 m., 
kilęs iš A. Panemunės, sunus 
Marijonos Juškevičiutės-Beliau-
skienės, j ieškau motinos bro
lius Petrą ir Jurgį Juškevičius. 
Cyveho Detroite ir paskiausia 
Clevelande. Kreipkitės į Dir
vą mano adreso. ( 

PAJIEŠKAU Burdulių ir jų 
trijų vaikų, Petro, Juozo ir 
Magdutės Burdulytės. Svarbu. 
Kreipkitės: 

V. Case 
7 Colton St. Worcester, Mass. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. • 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
Iraudos kompanijos pirm ne-
yu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

šriiriiiiiiiiiiiiiiiiūiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuMiiirj 
P J KERSIS j 

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

Norėdaini pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S 
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"Darbininkas Tėvas", kuriam šiais metais ta garbė teko, yra 
John Van Hoose iš Richardson, Ky., kalbasi su dviem spau
dos atstovėm. Jis turi 15 gyvų vaikų ir 15 anūkų. Tas titu
las jam pripažintas šių metų "Tėvo Dienoje". 

Katalikų Suvažiavimas 
Kanadoje 

OTTAWA, Kanadoj, šios sa
vaitės bėgiu atsibuvo didelis 
pasaulio katalikų susirinkimas. 
Atvyko iš viso pasaulio apie 
250,000 pilgrimų, kurių 100,000 
iš Kanados ir Suv. Valstijų. 

Buvo atvykusių iš Meksikos, 
Pietų Amerikos, iš Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONI AUS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUM£RAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. M U L I O L I S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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Tegul meili Lietuvos V 
, Dega mūsų širdyse - L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —• " % ^ 

Jungo Nevilles! 

Amerikos Nepriklausomybes Diena 
Liepos , 1776-1947 

Lietuvos Nepriklausomybes de Jure 

pripažinimas Liepos 27, 1922-1947 

ARGENTINA tikisi šymet 
išauginti 4050 tonų grapefruit 
yaisių. 

VIRS 1000 tonų žuvies da
bar pagaunama kas mėnesį 
Callao, Peru, Pietų Amerikoje. 

iimiiiHHiiiiHMHiNnuAiHiimiiHiiiiniHiiiiniaitiHiiii 

S ^Geriausi Linkėjimai visiems Mano Draugams 

WILBUR H. BREWER 
\ \ j Kandidatas į 

CLEVELAND MUNICIPAL COUFTT t 
i • 

* 

for the unexpired portion of term 

Beginning January 1, 1946,. ending December 31, 1951. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

FRANK H. DURKIN 
Kandidatas i 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

COUNCILMAN 21st WARD 

IIIMIIIIIIWIMIHHWmWIMHIHIIIIIMHIHIIH1 

LINKĖJIMAI DAUGYBEI MANO MtAiUGŲ 

ROY F. McMAHON 
Kandidatai { 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

PRESENT STATE REPRESENTATIVE 

GEBIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

STATE SENATOR 
MARGARET A. MAHONEY 

Kandidatas į 

Municipal Court 

Pi;;. 
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AUKŲ SUSIŲSTA IR SEIME DELEGATAI IR 
SVEČIAI SUDĖJO VIRŠ $2,000 

Kalbėjo Lietuvos Ministras P. Žadeikis, Conn. 
Valstijos Gubernatorius ir Žymus Veikėjai 

Waterbury, Conn., įvy
kęs LVS 7 metinis seimas 
Birželio 28-29 buvo pats di
džiausias šios organizacijos 
seimas, o tam priežastis — 
tai kad rytinėse valstijose 
randasi daugiausia LVS 
skyrių, 

_ Delegatų dalyvavo veik 
iš visų skyrių, ir dalyvavo 
visuomenės veikėjų iš plarf 

čios Amerikos, pradedant 
nuo Chicagos į rytus. 

Seimą pasveikinti, atida
rymo dienoje, atvyko Wa-
terburio miesto mayoro at
stovas. Seimas pradėta su 
Amerikos ir Lietuvos him
nais. 

Delegatų dalyvavo apie 
60, kurie LVS ir Lietuvių 
tautos reikalus svarstė at
sidavusiai, susirupinusiai. 

Seimą atidarė Dr. M. J. 
Colney, Waterburietis vei
kėjas, seimo rengimo ko
misijos pirmininkas. 

Toliau, seimą vedė centro 
pirmininkas P. J. žiuris, 
sekretoriavo centro sekre
torius K. S. Karpius. 

Seimo pradžioje, atsisto
jimu atiduota pagarba a. a. 
Prezidentui Antanui Sme
tonai, Dr. Jonui Šliupui ir 
Lietuvos partizanams ko
vojantiems ir tiems kurie 
jau žuvo už Lietuvos lais
vę su pavergėjais. 

Seimas gavo daugybę pa
sveikinimų, ypač iš Euro
piečių veikėjų, organizaci
jų ir komitetų. 

Seimo metu pasakė kal
bas žymesni LVS veikėjai, 
protarpiais kada buvo pa
sitaikiusios progos, reikalų 
svarstymus pertraukus. 

Vienas iš tų kalbėtojų 
buvo Jonas Tareila, Ame
rikos Lietuvių organizaci
nio veikimo veteranas, ku
ris jau prieš 50 metų dar
bavosi musų jaunoje išeivi
joj^ ypač daug prie Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje. SLA dabar kaip tik 
apvaikščioja savo 60 metu 
gyvavimo sukaktį. 

Jonas Tareila ir dabar, 
būdamas virš 80 metų am
žiaus, dar yra Waterburio 
LYS skyriaus pirmininkas. 

Adv. Antanas Olis, kurio 
pastangomis Kongrese ta
po įnešta rezoliucija kad 
Prez. Truman paskelbtų 
Liepos 27 dieną kaip "Lith
uanian Day", 25 metų su
kakčiai atžymėti nuo Lie
tuvos pripažinimo de jure 
1922 metais. Jis prašė sei
mą nuskirti komisiją kuri 
galėtų nuvykti į Washing-
toną tą rezoliucija priimti 
jeigu ir kada ji bus priim
ta. 

Trečioje sesijoje buvo 
skaitomi seimui prisiųsti 
sveikinimai, juos skaitė ko
misijos narės Marė Sims ir 
Hypatija Žiurienė. 

Seimas priėmė eilę rezo
liucijų, tarp jų padėką Pre
zidentui Truman už drą
sesnį pasireiškimą Ameri
kos santikiuose su Rusija, 
ir reikale tremtinių padė
ties apgynimo. 

Seimas nutarė visapusiai 
remti BALF vajus visose 

kolonijose, patariant LVS 
skyriams aktyviai darbuo
tis ir remti. Taipgi ragin
ti tautinės srovės žmones 
BALFą remti. 

LVS valdyba išrinkta su 
nekuriomis permainomis ta 
pati: Senieji valdyboj liko: 

P. J. Žiuris — pirm., 
A. S. Trečiokas, vice p. 
K. S. Karpius, sekr., 
J Kripas, finansų sekr, 
Dr. M. J. Colney, ižd. 
Helen Rauby, iždo glob. 

Nauji išrinkti: 
Juozas Ginkus, vice p. 
Elena Juškauskaitė, iž

do globėja. 
Spaudos komisija?: Pi J. 

Žiuris, K. S. Karpius, Ju
lius Smetona, Dr. S. T. Ta
mošaitis. 

Direktoriais išrinkti: 
Vyt. Abraitis, Dr. S. T. 

Tamošaitis, Jonas Baltus, 
J. J. Bačiunas, Adv. Na-
das Rastenis, Adv. A. A. 
Olis, X. Strumskis, Jonas 
Tareila, Marė Sims, Anta
nas Vanagaitis, Jonas Va
laitis, Jurgis Lapinskas, J. 
L. Kasmauskas, P. Lalas, 
Dr. S. Biežis, V. A. Kerše-
vičius, Julė Rastenienė, P. 
Lapienė, Ona Čeplinskienė, 

Seimas užsibaigė 6 vai. 
vakare Birželio 29 d. 

ŠEIMINĖ VAKARIENĖ 
LVS seimas buvo pager

btas Lietuvos Ministro P. 
Žadeikio atsilankymu, ku 
ris šeiminėje vakarienėje 
kalbėdamas pasakė, "Man 
patinka jusų organizacijos 
pavadinimas — Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga", ir ragi
no prie bendros Lietuviškos 
vienybės, didesniam nuosai
kumui dirbti Lietuvos lais
vinimo darbą. 

Antras asmuo kuris su
teikė garbę seimui savo at
silankymu buvo Conn. Gu
bernatorius James McCon-
aughy; jis pasakė reikš
mingu kalbą apie mažų tau
tų likimą ir naują pasau
liui agresorių, kuris paki
lo vietoje senojo. 

Kiti vakarienės kalbėto
jai buvo trys vietos dvasiš
kiai, Waterburio mayoras, 
Lietuvos Generalinio Kon
sulato atstovas A. Simutis, 
P. J. Žiuris, Adv. A. Olis, 
J. J. Bačiunas ir šiaip keli 
musų veikėjai. 

Rytiečiai, kurie skaitlin
gai dalyvavo šeiminėje va
karienėje, gavo progą iš
girsti naujai iš Europos at
vykusią dainininkę Sofiją 
Adomaitienę, pianistę Bi
rutę Smetonienę, ir daina
vo žinomas tenoras Alex 
Wesley-V asiliauskas. 

Programą vedė Dr. M. J. 
Colney. Rep. 

KAS platina Dirv% 
platina apšvietą. 

tas 

Gross Hessepe stovykloje, Britų zonoje, Lietuvių tremtinių 
vaikų darželis. Vaikučiai Kalėdinio vaidinimo papuošaluo
se. Tie rūmai užpakalyje vaikučių yra artistės darbas ant 
popierio. Jie ten neturi jokių rūmų, gyvena tik barakuose. 
Su vaikučiais randasi jų mokytojos. 
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1 LINKĖJIMAI DAUGYBEI MANO DRAUGŲ | 

J A M E S  T .  C  A  S  S  I  D  Y  

| JUDGE OF MUNICIPAL COURT | 

i m i 

1 FORMER CHIEF ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR I 

F.HIIHIUIHHHIIIIIIIIIIIIimilllllHmHllllllllllllllllllHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIH!!l!!!!!' '!H t^ 

IIIUMHNmHNinMNUIIUIMIHIMIIIIMlWIIIIUWNIMNIIIMIIIIIIIIIllllllMIIMHil""**'111!**"***11!*'11*11'1111*1111"* 

LINKĖJIMAI DAUGYBEI MANO DRAUGŲ 

MILES D. EVANS 
Kandidatas i 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
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| SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI VISIEMS LIETUVIAMS I 
E 3 

|  R A L P H  J .  H E N R Y  I  
E Kandidatas į E 

| CLERK OF MUNICIPAL COURT | 

1 m | 

I §»miiimiimmiiiiimiiiiiiiniimniiiiiii»iiiiinmiiiiimiiiiiniiiimii!iiiniiimiiiin^ 
i . i i. i r • 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI VISIEMS LIETUVIAMS 

ERNEST J. HALAMBECK 
Kandidatas f 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

?E3 
V 

ASSISTANT DIRECTOR OF LAW 

* 

Viduryje stovi Elliott Roosevelt, Prez. Roosevelto sunus, ša
lia jo kairėje, Prancūzijos ambasados attache Washingtone, 
kuris įteikė Elliott Rooseveltui Prancūzijos garbės ženklus už 
jo dalyvavimą karo veiksmuose šiaurės Afrikoje 1943 m. 

j SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI VISIEMS LIETUVIAMS 

JUDGE JOSEPH H. SILBERT 

MUNICIPAL COURT 

Kongresas Išsiskirstys 
apie Liepos 25 

Rep ubl ikonai Kongreso At

stovai darbuojasi kad galėtų 
baigti posėdžius Liepos 25 ar 
26 ir išsiskirstyti iki pradžiai 
1948 metų. 

Dar yra svarbių reikalų kon
gresui atlikti. Prez. Truman 
rūpinasi kad butų pravesta šį 
posėdį jaunų vyrų ėmimas mi-
litariškam lavinimui. Taipgi 
norima pravaryti Armijos ir 
Laivyno vadovybių suvieniji

mas, kas butų naudinga karo 
metu. Prieš tai eina smarkus 
politikierių prieštaravimas. 

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  
6755 So. Western Ave. 

. Chicago, 111. 
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Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio KARPIUS—Editor Redaktorius 

LIEPOS 4 IR - LIETUVA 

T IEFOS 4-ta yra tai Suvienytų Valstijų Nepriklauso-
mybės Paskelbimo Diena — diena iš 1776 metų, kuo

met šiame kontinente apsigyvenę baltieji žmonės, pabė
gę nuo .įvairių persekiojimų ir priespaudos sa
vo šalyse, čia taip pat jautė svetimos Europi
nės valstybės Britanijos priespaudą, ir patai
kę progą, kada jų priespauda buvo nepaken
čiama, sukilo ir jos nusikratė. Liepos 4-tą, 
1776 metais, buvo tik paskelbta nepriklauso
mybė. Už ją reikėjo dar daug kraujo pralie
ti, tęsiant kelis metus revoliucinio karo. Bet 
laimėjimas pasiektas, ir pabaigoje 18-to šimt
mečio šį Respublika įsikurus iš 13-kos paskirų 
kolonijų, iki šiai dienai išaugo pirmaeile pa-
pasauline valstybe. 

Ne vienu bet keliais atvejais yra buvę pa
sikėsinimų išgriauti šią Respubliką, ir prisiėjo 

CV pernešti kelis karus su užpuolikėmis senomis 
w valstybėmis — su Ispanija, su Prancūzija, ir 
\ su Britanija, tačiau laisvę įvertinančių šios 

• šalies gyventojų pasiryžimas tą laisvę apgin
ti ir išsaugoti visada buvo pasekmingas. Suvienytos 
Valstijos gyvavo ir toliau, ir per du pasauliniu karu bu
vo nulėmėjos demokratijų laimėjimo prieš agresorius. 

Reikia tikėti kad trečiu pasauliniu karu ši šalis vėl 
išeis laimėtoja ir šiuo užsimojimu jau išnaikins visas 
piktas sėklas kurios vienokiu ar kitokiu pavidalu apsi
reiškė po abiejų tų pasaulinių karų ir vis pajiegė iškil
ti į grasmingus žmonijai diegus. 

J U pirmu pasauliniu karu galėjo atsisteigti seniau im
perialistų parblokštų eilė valstybių. Tarp tų atsi

statė nepriklausoma ir Lietuva, per apie 125 metus bu-
vtis Rusų carų pavergta. 

Po pirmo pasaulinio karo, davus galimybes mažoms 
šalis atstatyti savo valstybes, Amerika galiaus priėjo ir 
prie pripažinimo Lietuvos Nepriklausomybės de jur«, 
nors tam tikros kliūtys buvo tai sutramdžiusios. 

Atsimename, Liepos 27, 1922 metais — 25 metai at
gal — Amerika galutinai suteikė Lietuvai de jure pri
pažinimą. 

Bet kadangi atėjęs antr.as pasaulinis karas Lietuvos 
nepriklausomybę vėl sumynė, mums liko kovoti čia už 
jos atgaivinimą, ir nuo 1940 metų Amerikos Lietuviai tai 
visu įtempimu daro. 

Priminimui šiai didžiai Respublikai ką ji padarė 
Liepos 27 d. 1922 metais, ir pastumėjimui tolesnių pa
stangų dabar Lietuvos nepriklausomybę atstatyti, kaip 
žinoma, musų veikėjo Adv. Antano A. Olio pastangomis 
U. S. Kongrese įnešta rezoliucijos prašančios Prezidentą 
Trumaną paskelbti Liepos 22 "Lithuanian Day*. Ta 
rezoliucija seka: 

JOINT RESOLUTION 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES 
Authorizing the President to proclaim July 27, 1947, as 

t LITHUANIA DAY. 
Whereas today principles of democracy and freedom are being 

threatened by the forces of totalitarian domination and ag
gression which ąlready have caused incomparable misery 
and destruction to human life in many parts of the world; 
and 

Whereas the Republic of Lithuania has unfortunately been the 
victim of suffering and hardship by reason of such forces; 
and 

Whereas the ultimate preservation of representative government 
and liberty as the bulwarks of freedom throughout the civ
ilized world demand a repudiation of the forces of tyranny 
and oppression and a restoration of free government in 
those nations where independence has been crushed; and 

Wfeereas on July 27, 1922, the Government of the United 
States of America gave expression of belief in the principles 
and ideals hereinabove set forth by recognizing the inde
pendence of the Republic of Lithuania, and 

Whereas July 27, 1947, is the twenty-fifth anniversary of that 
significant occasion, and 

Whereas the defense and preservation of democracy to which 
our Nation is pledged requires an expression of the un
compromising loyalty and support of all Americans: Now, 
therefore, be it 

RESOLVED by the Senate and House of Representatives 
of the United States of America in Congress assembled, 

* That the President of the United States is authorized jto 
issue a proclamation designating July 27, 1947, as Lithuania 
Day and calling upon the people throughout the United States 
to observe the day with appropriate ceremonies in order to 
afford expression of the ideals and purposes hereinabove de
clared. 

# * # 

Ar iki Liepos 22 dienai ji bus priimta ar ne, ne nuo 
musų Lietuvių valios priklauso. Tačiau tai yra didelis 
priminimas šiai valstybei ką ji padarė praeityje kada 
norėjo padaryti, ir kokiose sąlygose dabar atsidurus Lie
tuva, kurios sunųs ir dukros Lietuviai, gyvendami Ame
rikoje, atsisako tą padėtį priimti. 

Musų tarpe, Amerikos Lietuvių kolonijose, rengki-
mės tą dieną — 25 metų sukaktį nuo Lietuvos pripaži-
gjmo — ilnaudoti geriausiems savo skriaudžiamos tau-

Reikalauja Paskelbti 
Hitlerio-Stalino Klas

tingas Sutartis 

Senatorius Ferguson Wash-
ingtone kreipėsi į State De-
partmentą reikalaudamas kad 
skubiai butų paskelbta Ameri
kos visuomenei visos slaptos 
Molotovo-Ribbentropo sutartys, 
visuomenė žinotų tikrus fak
tus ir su kuo turi /reikalą da
bar. 

Amerikiečiai visus tuos do
kumentus turi: Molotovo iš so
vietų pusės ir Ribbentropo iš 
Vokiečių pusės pasikalbėjimai 
ir sutartys iki 1939 metų pa
teko Amerikos valdžiai į ran
kas Vokietiją užimant. 

Sen. Ferguson sako, jeigu 
mes norim tikros užsienių po
litikos, tai visuomenė privalo 
turėti visus faktus. 

State Departmente buris as
menų dabar tuos dokumentus 
tikrina. Kiti senatoriai sako, 
skelbimas tų faktų tik labiau 
pablogins santikius su raudo
naisiais. Jeigu kokios, tie do
kumentai dar dings iš State 
Departmento. 

Jau pernai radosi tokių žy
mių Amerikos veikėjų kurie 
norėjo atiduot sovietams ato
minės bombos paslaptį. Rasis 
tokių kurie, su komunistaiis 
State Departmento tarnauto
jais, tuos raštus pavogs. 

KĄ SOVIETAI PA
DARO SU ĮMO

NĖMIS 

MES gavome žinių kad ne
senai į Amerikiečių zoną Vo
kietijoje atbėgo du Lietuviai iš 
Rusų zonos. 

Vienas jų pasakojo kad jį 
sovietai suėmė dar Rytų Prū
sijoje, nes jis nespėjo pabėgti. 
Jis tuoj po suėmimo buvo iš
vežtas į Sovietų Rusiją. Ten 
buvo pristatytas prie sunkiau
sių darbų, labai menku maistu 
ir baisiose gyvenimo sąlygose. 
Per vargą ir badą jis per pus
antrų metų neteko visiškai 
sveikatos ir pasidarė paliegėlis-
invalidas. Kadangi tokie so
vietams nereikalingi tai netu
rėdami kur ji dėti grąžino Vo
kietijon, iš kur buvo paėmę. 
Po grąžinimo, tam žmogui po 
vargingos ir rizikingos kelio
nės pavyko pasiekti vakarų de
mokratijų okupacines zonas. O 
kas čia jo laukia? 

Antras Lietuvis taip pat bu
vo sovietų suimtas Karaliau
čiuje ir iki grąžinimo išbuvo 
net virš pusantrų metų sovie
tų "rojuje". Grąžintas visiš
kai be sveikatos. Jis buvo taip 
nualintas ir suvargęs kad vie
ną kartą važiuodamas trauki
niu mirė širdies smugiu. 

Tai tokiame stovyje musų 
tautiečiai gryžta iš Sovietų Są
jungos. 

TRAUKINIŲ judėjimas žį 
pavasarį yra didelis. Pereitą 
savaitę buvo užlioduota 901,-
296 prekiniai vagonai įvairių 
prekių pervežimui geležinke
liais. Tai buvo 6,004 vagonais 
daugiau negu savaitė pirmiau. 

tos reikalams. Rengkime paminėjimus, viešus, didelius, 
su Amerikiečiais kalbėtojais, kad vis didesniam skaičiui 
jų butų žinoma Lietuvos byla. 

Lietuvos žmonėms kenčiant tremtyje, likusiems be 
savo tėvynės, privalome tą dieną išnaudoti rinkliavoms 
tremtinių šelpimui ir gelbėjimui. 

Dirbkime kad kuodaugiausia išliktų Lietuvių gyvų, 
šelpdami juos maistu per BALF ar per kitus komitetus, 
ir tiesioginiai. 

Siųskime saviems ir šiaip Lietuviams affidavitus 
kad jie galėtų atvažiuoti į Ameriką, čia sustiprėję eko
nominiai jie bus naudingesni Lietuvai, kada ji bus vėl 
išlaisvinta. 

Remkime* organizacijas dirbančias už Lietuvos iš
laisvinimą. Aukokimės visomis pusėmis išsaugojimui 
savo tautos nuo nykimo, iki ateis laikas vėl stoti vado
vauti laisvai, nepriklausomai Lietuvai. 

TRYS LAIŠKAI 
Sunui ir Dukrelei 

(Balys Gaidžiunas) 
Kas paseks jums pasakas, mažyčiai, 
Apie karalaitės aukštą pilį, 
Iš kurios toli, toli matyti 
Mųs sodybos mažos tarpe girių? 

Kas nušluostys ašarą nuo veido 
Kai suspaus širdelę prisiminus tėtį? 
Netikiu, kad Dievas bųt apleidęs, 
Kad visad mums teks kalėti. 

O tikiu, dar pinsim vainikus Jurginių 
Ir parnešim mamai lauko aguonėlių. 
O kiek džiaugsmo bus, tik mes težinom 
Kurie ašaras ir rupesčius pakelėm! 

AK, NORĖTUM GRYŽTI 
(B. Brazdžionis) 

Ak, norėtum gryžti į tėvų sodybą, 
Kiekviena žvaigždelė kaip sesuo kur žiba, 
Pas kiekvieną krūmą, pas kiekvieną žiedą 
Tu pažysti svirplį, kurs laimingas gieda. 

Ak, norėtum gryžti' į jaunystės tak$^ 
Kur linksmi upeliai ryto saulėj teka, 
Pas kiekvieną daubą, pas kiekvi^^/fingj 
Supasį drugeliai 

• * 

Ak,-' norėrtfrii. 
"""  ' to ik įą ,  

Kur beržel^iT^3«fro^.gimtoje- .palaukėj, 
Pas kiekvieną Jjyfdą, pas kieKvieną grumstą 
Gertum-ryto rašą, kraujo nesudrumstą. 

* 

* ». * •• yįSį 

Vengrijos Kardinolas Joseph 
Mindszenty, atvykęs į Ameri
ką, dėkoja šiai šaliai už teiktą 
Vengrijai paramą, ir apsako ką 
komunistai daro su Europa. 

SUJUNGIAMOS LIE
TUVIŲ TREMTINIŲ 

STOVYKLOS -

UNRRAi baigiant savo dar
bą Amerikiečių okupuotoj Vo
kietijos zonoje mažesnės sto
vyklos panaikinamos, jau su
jungiant į didesnes, turinčias 
nemažiau, kaip 500 gyventojų. 
Tatai daroma dėl kelių moty
vų: taupant administracines iš
laidas ir gyventojus iš Vokie
čių butų perkeliant į buvusias 
kareivines ar kitokius viešuo
sius pastatus. 

šių metų Birželio mėri. 11-
20 d. Lietuviai iš Neufeno, Nur-
tingeno, Kirchheimo, Bad Mer-
gentheimo, Oberleni rj g e n o ir 
Weiheimo buvo perkeltis Sch-
waebisch-Gmuend. Birželio 11 
d. į Schwaebisch-Gmuend per
vežant Neufeno Lietuvius, kilo 
incidentas, kai Vokiečių polici
jos būrys ėmė tikrinti iškelia
mųjų daiktus, ar jie nesą Vo
kiečių. UNRRA-os direktorius 
paprašė policiją pasitraukt, bet 
policija jo prašymo nepaklausė. 
Tuomet Vokiečių policijos sau
valei sudrausti UNRRA-os di
rektorius i| Stuttgarto išsaukė 
MP., -  ' - f  .*  

Birželio 10 d. Fuldos "Lietu
vių stovykla buvo iškelta į Kas-
selį, kur pernai metų pabaigoj 
buvo iškelta ir Wiesbadeno Lie
tuvių stovykla. Allmenf e 1 d o 
Lietuvių stovykla iškelta į Ba-
benhauseną. 

Iškeldintos Lietuvių stovyklos 
patalpas gavo žymiai blogesnes 
negu kad ligi šiol turėjo. 

UNRRAi likviduojantis Lie
tuvių stovyklų administracija 
pereina į pačių Lietuvių ran
kas. 

š. m. Birželio 10 d. kariuo
menė jau buvo perėmusi iš 
UNRRA'os 48 Amerikiečių zo
nos DP stovyklas. 62 stovyk
los dar tebebuyo UNRRA ži
nioje. Stovyklų perėmimas vyk
doma ir toliau. 

ŽEMES ŪKIO DARBUOTOJŲ 
S-GOS SUVAŽIAVIMAS 

BIRŽELIO 10 d. Hanau Lie
tuvių stovykloje įvyko Lietu
vių tremtinių žemės ūkio dar
buotojų s-gos skyrių atstovų 
metinis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 10 skyrių atstovai. 
Buvo priimtos šios rezoliucijos: 
1. kreiptis į viso pasaulio išei
vijoje esančius Lietuvius, kad 
jie dar aktingiau prisidėtų prie 
tėvynės vadavimo, nes Lietuva 
dabar gyvena žiauriausias sa
vo istorijoje dienas; kad užmir
štų visus asmeniškumus ir bu
tų vieningesni, vaduodamies Šu
kiu "Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi". 2. Padėkota VL-
IKui, Vykdomajai Tarybai, pa
siuntinybėms už aktingą vei
kimą Lietuvos reikalams. 

A. Merkelis. 

SUV. VALSTIJOS kas metą 
importuoja iš Australijos apie 
70 milijonų kralikų kailių. 

NEATSARGIAI einant per 
gatvę galima praleisti visą sa
vo gyvenimą. • • »t 

i . • 

GEBIAUSI UNKfiJMAI UETUVIAM3 
- ,0 • 

LAWRENCE E; APPUTON 

, Kandidatas į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
t 
- * 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimamį iki 

u trečia " pietų iadieniais. 

\ 

LINKĖJIMAI DAUGYBEI MANO DRAUGŲ 

LOUIS A. , PERRY 
Kandidatas į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

IIIHIIIIINIIHHINIHmiimillHHIIINIIIIININIIIHIIMaHIIIIIINNIHIIIIINIHNNIimilllllNMIIIMNIMIIIIIIIinNiai' 

LINKĖJIMAI DAUGYBEI MANO DRAUGŲ 

VICTOR DeMARCO 

Kandidates į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

P L A U K A I I  
TAIP, MES VISAD KVIETIM M. D. 

DAKTARUS 

NAUDOT MŲS HAIR GROW PLAUKŲ 
AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTŲ 

Bet kitiems profesionalams naudoti namų 
gydymo budų kitų įstaigoje yra nepasiti-
kėtina, ir todėl jie negalėjo to patirti, kad 
dvimas laiko plaukams isaukinti, ką mes 
tikrai galime padaryti, pasiliko jiems neįti
kėtinu. Mes nesakom kad mes gydom ko-

- kias nors ligas ar užkrėtimus, tiktai atgaur 
ginam plaukus ant plįj^ų galvų. ^ 

* " • v. 

Ofiso valandos Pirmad., Antrad. ir Trečiad. 9 ryto iki 9 vak. 
Klauskit NURSE JOHNSON 

J. G. C. J. COMPANY 
9200 Hough Avenue RAndolph 3773 
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D I R V A r 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinioaapie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama djrkai 

KLIMAVIČIUS Karolis, seno 
amžiaus, mirė Bal. 30, Nor
wood, Mass. (Alytaus par. 
Ulyškių k.) Amerikoj išgy
veno 56 metus. 

BANKIETA Vincas, mirė Bal. 
29, Frackville, Pa. 

SMAILYTĖ Anastazija, 65 nu 
mirė Geg. 2, Philadelphijoj. 
(Pusiauskelės k. Suvalkijos) 
Amerikoj išgyveno virš 40 
metų. 

PAJAUJIS Petras, 58# m., mi
rė Bal. 17, Edwardsville, Pa. 
(Suvalkų rėd.) 

KALVAITIS Juozas, 74 metų, 
mirė Bal. 27, Waterbury, Ct. 

liAčIULAFilS Juozas, 54 m., 
mirė Geg. mėn. (šakių ap.) 

ALEKSANDRAVIČIENĖ Juzė 
mirė Geg. 1, Binghamton, 
N. Y. (Panevėžio ap.. Puša
loto v. Medikonių k.) 

ŪSAITIS Jonas, 80 metų, mi
rė Clevelande Birž. 18, 

DUMČIUS Pranas, 58 m., ml-
.»fė Birželio 19, Clevelande. 

DAŠKEVIČIUTĖ (Cimperman) 
Elena, 24 m., mirė Birželio 
18, Clevelande, kur buvo ir 
gimus. 

ŠLAPIKIENĖ Antanina, 90 m. 
mirė Birž. 19, Dayton, Ohio. 
Velionė buvo antra Lietuvė 
moteriška atvykus iš Lietu
vos, Zapyškio par., į Day to
ną. čia liko senelis jos vy
ras, Juozas šlapikas, trys 
dukterys ir vienas sunus. 

BRUŽAS Juozas, 68 m., mirė 
Birž. 16, Wellsburg, W. Va. 
(Telšių ap.) Chicagoj turė
jo brolienę ir brolio sunų ir 
pažystamų. Norintieji atsi
gaukit adresu: Mike Latonis, 

Earth's Shoe Store, Wellsburg, 
W. Va. 

PARNARAUSKIENĖ Uršu 1 ė, 
minė Birželio 16. (Tauragės 

ap. Pagramančio m.) Amej-i-
rikoj išgyveno 45 m. Paliko 
vyrą, Praną, du sunus, Pra
ną ir Bronių, dvi dukteris, 
Agotą Aukštikalnis, ir Julę 
Sawin, 10 anūkų ir 1 tpra-
anukį. Palaidota bažnytinė
mis apeigomis. Paliko broli) 
Antaną Mačiauską. 

KANCEVIČIUS Simanas, pus
amžis, mirė Geg. 18, Chica
goj. (Raseinių ap. Kražių p. 
feapėnų k.) Amerikoj išgy
veno 37 m. 
cagoj. (Raseinių ap. Kražių 

URBONAVIČIUS Leonar d a s , 
pusamžis, mirė Geg. 18 d., 
Chicagoj. (Telšių ap. Pata-
kalnės k.) 

DR. ANDRILIUNAS Antanas, 
mirė Gegužės 9, Colorado 
Springs, Colo. 

RIMKUS Petras, miri Balan
džio m., Omaha, Nebr. 

VASKELIS Petras, 29 m., ml-
, re Bal. m., Omaha, Nebr. 
BAZARAS Antanas, mirė Bal 

mėn., Omaha, Nebr. 
TAUTERIS Juozas 40 m., ffil-

rė Geg. 10, Grand Rapids, 
Mich. 

MAKARAS Jonas, pusamžis, 
mirė Gegužės 24, Chicagoj. 
(Pajūrės k.) Amerikoj išgy
veno 55 m. 

NARUŠEVIČIENĖ (Masiliunai-
tė) Morta, pusamžė, mirė 
Geg. 25, Chicagoj. Amerikoj 
išgyveno 40 m. 

VASILIAUSKAS Juozas, mirė 
Geg. mėn., Lawrence, Mass. 

TOMASIONIENĖ E., mirė Ge
gužės 20, Norwood, Mass. 

STANIS Izidorius, senyvo am
žiaus, mirė Geg. 15, Brook
lyn, N. Y. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Stašaitis, Jonas ir Kazys, 11 Rasei
nių ap. 

Steponaitis, Jonas, iš Raseinių ap., 
gyv. Boston ar Brooklyn, dibęs 
prie Lietuviško laikraščio. 

Steponavičiaus, Prano, giminės pra
šomi atsiliepti. 

Striunaitė, ištekėjusios pavardė ne
žinoma, iš Šiaulių ap., turėjo dar
žovių ukį Bostono apylinkėje,, se
suo Onos Repeškienės-Striunaitės. 

Svaravičius (Svaravičiai), giminės 
Marijos Gedgaudaitės - Sausdravie-
nės, iš Žemaitijos. 

Šedys, Mykolas, iš Naumiesčio vai., 
. Tauragės ap., gyv. spėjamai N.Y. 
Šiaudkulienė - Žukauskienė (Bund-

zaitė), Ona, iš Šiaulių ap. 
Šumskis, Juozas ir Kazys, gyv. 

Boston, broliai Mortos Šukienės. 
Tamoševičius, Vincas ir Tamoševi-

čiutė, Elena, iš Raudondvario vai. 
Kauno ap., gyv. Chicago. 

TamfUlienė, Izabelė, nuo Šiaulių, ir 
sunus Vytas Tamulis. 

Tranelis, Jonas, iš Uteno# ftp., gy*. 
New York. 

Ulys, Benas, iš Raseinių ap., gyv. 
Philadelphia. 

Vaitkus, Jonas, iš Šakių ap., gyv. 
Worcester, Ma$s. 

Vaitkus, Jonas ir Vladas, iš Šiaulėnų 
vai., Šiaulių ap., gyv. Brooklyn ir 
Kansas City. 

Vaškevičienė, krikšto motina Bro
niaus Medelio, krikštyto Baltimore 
1912 metais, Šv. Alfonso Lietuviš
koje R.K. bažnyčioje, gyv. Balti
more. 

Vengielis, Adolfas, iš Šiluvos, Lydu
vėnų vai., Raseinių ap. 

Vilčinskas, Juozas, vedęs Stasę 14-
gantaitę. 

Vizbaras, uošvis Šumausko. 
Zdanevičienė, Petronė, iš Suvalkijos, 

gyv. Boston. 
Zeicienė, našlė Prano Zeic, gyvensį 

Philadelphia. ( 

Zieringis, ar Zierigis, Antanas, ir 
jo sunus Antanas, iš Batakių v., 
Tauragės ap., gyv. New York. 

Zvinklevičius (Zvinklevičiai), iš Že
maitijos, gim. Marijos Gedgaudai-
tės-šausdravienės. 

Žemaitis, Antanas, iš Kazlų-Rudos 
vai., Marijampolės ap. 

Žvirzdys, (Virdis), Jonas, iš Plate
lių vai., Kretingos ap., gyv. Clii-ca^°-

Žylionytė, Petronėlė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma. 

Žilinskas - t Andriušis, Jonas, iš 
Girdžių k. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI MUSŲ LIETUVIAMS DRAUGAMS 

ZUCKER'S SPORTWEAR-
Suits 
Blouses 
Sweaters 
Shorts 
Bathing Suits 

2276 LEE ROAD 

Dresses 

Anklets 

Slip® 

Pajamas 

P lay suit s 

YE. 0647 

DIDELIS GAISRO IŠPARDAVIMAS 
Visos prekės sugadintos mūšy įstaigos gaisro Balandžio 24 išdėtos pardavimui pra
sidedant Birželio 27, nm 9 vaJaados ryto! 

Schatjl - Razinskaitė, Jessie, iš fcul-
binavo k., Liubavo vai., Marijam
polės ap., ir jos vaikai. 

Sinkartiene - Jogaitė, Julė, gyv. 
Chicago. fr 

Skerienė (Skeras) - VaslaitytS, Ago
ta, gyv. Chicago. 

Skiepanaitytė, Ieva, iš Jurbarko v., 
Raseinių ap., gyv. South Boston, 
Mass. 

Skorupskaitė, Juzė, sesuo Kazio, iš
tekėjusi rodos už Duomunt (?), 
gyv. Chicago. 

Songaila, Pranas, Songailienė, Kazi
miera, Songailytės, Ona (ištekė
jus), Antanina, gyv. Manchester. 

Stapčinskas, Juozas ir Šimas, vie
nas jų gyv. Scranton. 

Steimantaitė, Pranė, iš Eržvilko v., 
Tauragės ap. 

Stiklioraitis, Viktoras, iš Veliuonos 
v., Kauno ap., gyv. So. Boston. 

Strimaitis ar Strimavičius, advoka
tas, gyv. Scranton ap. 

Sviderskis, Julijonas. 
šemežienė - Budavičiutė, Ksavera, 

iš Pucinelių k., Panevežio ap. 
šeštokas, Pranas, iš Kunigiškių k., 

Pajevonio v., Vilkaviškio ap., gyv. 
rodos Chicago. 

Šlapakauskas, Kazys. 
šliokas, Andrius ir Šliokytė, Mag

dalena, iš Baltriušių k., Barzdų v., 
Šakių ap. 

Šulte, Antanas, gyv. Chicago. 
šumilo, Antanas, iš Kauno, gyv. 

New York ar Chicago. 
Tamošaitis, Jonas iš Eržvilko vai., 

Tauragės ap. 
Tamošauskaitė, Ašmen, Justina, iš 

Rozalimo vai., Panevėžio ap., ir 
jos vaikai, gyv. Baltimore. 

Tamošauskas, Antanas ir Povilas, 
iš Bačiūnų k., Rozalimo v., Pane

vežio ap. 
Tamošius (Tamošiai), giminaičiai Jo-

cų. 
Tomkevičius, Aleksandras ir Jonas, 

iš Žarėnų v., Telšių ap., mokėsi 
Telšių ap., mokėsi Telšių gim. 

Trinka, Viktoras, iš Žagarės m. 
Šiaulių ap., ir Vincento Trinkos 
šeimos nariai. 

Uksas, Antanas, iš Tauragės ap., 
gyv. Chicago. 

Vaičekauskaitė, Zosė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, jos duktė Violeta, 
gyv. Chicago. 

Vaiduotienė - *Litvinaitė, Ona, iš 
Kauno ap., gyv. Chicago. 

Vaišvil, Izabelė, gyv. Chicago. 
Vaitkus, iš Tytuvėnų. 
Vaitkus, Petras, sunus Vaitkienės-

Geštautaitės, gyv. Brooklyn, ar 
Pittsburgh ar Philadelphia. 

Valaitis, Juozas, iš Raugalų k., Ša
kių ap., gyv. Wilkes-Barre, Pa. 

Valentinavičaitė, Ona, iš Klebiškio, 
gyv. Scrantono ap. 

Valentinavičius, Antanas, iš Grin
kiškio v., Kėdainių ap., gyv. Phil. 

Varankaitė, Marija, ištekėjusi an-
* tru kart, iš Liubavo vai. 
Vartavičienė - Dorelytė, Ieva, iš 

Jurbarko vai., Raseinių ap., gyv. 
S. BostonįnMass. 

Venskus, Jonas, iš Platelių vai., 
Kretingos ap. 

Vilutis, Antanas, JonaŠ ir Juozas, 
iš Linkmenų vai., Švenčionių ap., 
gyv. rodos Brooklyn ar netoli. 

Vorušila, Bronislovas, iš Gegužinės-
Leonuvko»".yn., Žąslių vai., gyv. 
Boston ar ^nętolj, . 

Waktor, William, gyv. Cleveland. 
Zekevičiutė, Grasė, iš Panevėžio v. 
Zinkevičius, Jonas, iš Batakių vai., 

Tauragės ap. 
Zomblauskas, Rapolas, gyv. Pitts

burgh ar Boston. 
Zorska, Vladas, iš Marijampolės v. 
Žalys (ar Žaulys), Petras, iš Mosė

džio vai., Kl-etingos vai. 
Žarskus, Antanas, ieško giminių ir 

pažystamų, kilusių iš Andrioniš
kio vai. f 

žemaitis, Vincas, il Jovaravo vals., 
Marijampolės ap., gyv. Chicago. 

Žiburienė - Litvinaitė, iš Kauno 
ap., gyv. Chicago. 

Žilionytė, Ona, iš Onuškio v., Tra
kų ap., ištekėjusios pavardė ne-

Elektros Naudotojai 
Gauna Atmokėjimą 

Apie 870,000 kostumerių gaus ii 
Cleveland Electric Illuminating Co. 
atgrąžinimą $1,700,000 bendroje su
moje už sunaudotą praeityje elektrą 
namams ir komerciniams tikslams, 
ką ši kompanija atskaitys iš Liepos 
mėnesio sąskaitos. 

Kiek kuris elektros naudotojas 
gaus kredito bus parodyta ant Lie
pos mėnesio sąskaitos. Kreditas bus 
88V& nuorimčių nuo kostumerių Lie
pos bilos už pereitą Kovo mėnesį, 
skaitant kompanijos reguliari kie
kį už elektrą, kaip tas buvo įvesta 
1940 metais, žiūrint kuriuo atžvil
giu numažinimas bus didesnis. 

Kuomet kredito kiekis viršys Lie
pos bilą, kuri bus mažesnė negu 
buvo Kovo bila reguliariu kiekiu, 
tai kostumeris ras pažymėta Liepos 
mėnesio biloje "credit balance" vie
toje, su paaiškinimu, "No payment 
necessary". Balansas tuo atveju 
bus priskaitomas prie bilų iki Gruo
džio mėnesi. 

Nei vienam naudotojui kuriam at-
grąžinimas priklausoma dalis dau
giau kaip ll1/^ nuoš. Liepos mėne
sį priklausančio mokesties. 

Liepos mėnesio atskaitymas (at
lygins už nuamžinimą kurio pasiek
ta sutartim Clevelando miesto val
dybos su šia kompanija Kovo mėn; 

1 
MIRTIS PO SUTEMAI 

r:rA CALA SIENINĖ POPIERA 
NIE^DIE GEROS RŪŠIES 

VISOKIA NAMAMS 
MALIAVA 

Fire Sale VISOKIS GERAS 
ENAMELIS 

IŠLAUKO NAMUI 
DAŽAI 

Fire Sale VISOKIOS RŪŠIES 
YARNISHES 

Fire Sale BLOW 
TORCHES 

Fire Sale YARDO MIEROS 
LINOLEUM 
LINOLEUM 

PATIESALAI 

F !ma C ^I a Itališki Oriental Rugs = 
n re^die  5x8-8x10 = 

PAMETAMI 
PATIESALAI 

TIKIETAI GAUNAMI DEL 

POP CONCERT 
Treč. ir šešt. Vak.—8:10 P.M. 
Cleveland Summer Orchestra 

Rudolph llingwall, Conductor 
Liep. 5, Robt. Marshall, Tenor 
Liep. 9, Tito Guizar, Mexican 

tenor 
Liep. 12, Arthur Loesser, Pianist 
Liep. 16, Jesus Maria Sanroma, 

Pianist 

PUBLIC HALL 
Tikietai iš Taylor Arcane 
Balkone 60c, 90c., $1.20 

Prie Stalų $1.80, Tax Inc. 

DABAR GAUNAMI 
NAUJAUSI KŪDIKIAMS 

FORM-FIT DIAPER 
Sustiprintu centru 

Flannel Ekstra sugerianti. 

WILKES MFG. CO. 
7802 SUPERIOR AVE. 

Phone EN. 7343 
Wholesale (31) Retail 

NOW 
Immediate Delivery 

1 9 4 7 - 4  6  C A R ' S  
PLYMOUTHS, FORDS, 
CHEVROLETS, OLDS, 
BUICKS, PONTIACS 

ELYSIUM 
AUTO SALES 

10701 Euclid Ave. SW. 6767 

Žėrinčios automobilių Šviesos 
yra priežastimi dalies trafiko 
mirčių, kaip praneša John R. 
Sammon, Clevelando Traffic 
Commissioner. 

Clevelande nakties * vžKinšji-
mai yra pavojingesni negu ki
tu kuriuo laiku. Policijos re
kordai parodo kad trys iš kiek
vienu penkių mirčių trafike at
sitinka nakties metu. Daugel 
nelaimių atsitinka del to kad 
važiuojantis automobiliu buna 
apakinamas šviesomis iš prieš 
atvažiuojančio automobilio. 

Valstijos įstatymai reikalau
ja motoristus sumažinti šviesas 
važiuojant prieš kitą automo
bilį. Važiuotojai kurie atsisa
ko arba negali savo šviesas su
mažinti ne tik laužo įstatymus 
bet patys sau užprašo nelaimę. 

Nekurie motoristai — tarpe 
jų ineina ir tie kurie jau važi
nėja naujais karais — sumaži
na savo šviesas, tačiau jų lem
pos vistiek meta aštrius spin
dulius dėlto kad jų priešakinės 
lempos nėra nustatytos tinka
mai. Jeigu kiti važiuotojai sa
vo šviesom mirkčioja tau kuo
met mieste važiuoji numažin-
tom šviesom, tas reiškia kad 
tavo priešakinės lempos reika
lauja pataisymo. Duok jas pa
tikrint — nelaimė nakties lai
ku gali buti mirtina nelaimė. 

Cleveland Police Dept. 

POP-KONCERTAI 
Bobtrt Marshall, kuris pirmiau 

gyveno Clevelande ir dabar yra žy
mus tenoras Radio City's Music 
Hall New York City, bus solistas 
šio šeštadienio pop koncerte Public 
Auditorium. 

Robert Marshall gimė Freedbm, 
Pa., pradinius mokslus įgijo Salem, 
Ohio, ir baigęs kolegiją lankė West
ern Reserve University Clevelande. 
Po to pradėjo studijuoti dainavimo 
iki pasiekė viršūnes. 

Kitą trečiadieni koncerte solistu 
bus Meksikietis tenoras, Tito Gui
zar, kuris išpildys parinktas gražias 
dainas. 

Koncertai tęsis šeštadienio ir tre
čiadienio vak. per Liepos ir Rugpju-
čio mėnesius. 
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Gausite tikrai gero vyno 
pirkdami iš 
PARISSPS 

FAMOUS WINE HOUSE 
6404 Denison Avenue 

Kuo puskvortės iki galiono 

"C 
J a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b o  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e  ! "  

Savers always welcome 

£6UNO^ 

MONCRIEF 
yra PUIKIAUSIAS 

Automatiško šildymo padarguose 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

COAT 

NAUDOKIS 
PROGA! 
Kurie šį mėnesį padės tau
pymui pinigus j Lietuvių 
banką iki arba 10 dieną 
Liepos-July, jiems nuo
šimtis bus skaitomas nuo 
Liepos 1 dienos. 
Taupymai po Federal In
surance Corp. Ateik ir 
pasinaudok proga. . 
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Wilkelis Funeral Home ( 
i PILNAS LAIDOTUVIU I 
1 PATARNAVIMAS Į 
E —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— E 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
ĘiHiniiiiHiiiHniiiiiinuuuiiiiiiimmHniiimiinHmiiiiiiiiiiimiiiiinHiimnmum? 

LLU 

Fire Sale China ir Pottery 
Smulkmenos 

Fire Sale VEIDRODŽIAI ir 
PAVEIKSLAI 

LĖLĖS IR 
ŽAISLAI 

C S r A QoIa Valymui Reikmenys, ~ 
• II v wCllv uliintns Mnns = šluotos, Mops =5 

Sienoms Papuošalai 
Smulkus Dalykai 

ITSrA Cala Ir Dau£ kitl* DaiktŲ^ niC ̂ dlC £įa nepaminėta = 

THE 

VISOS PREKĖS PARDUODAMOS KAIP YRA! 

U. S. Wallpaper & Paint Co. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINĘ SKRYBĖLĘ! 

Įsigvkit 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 trumpom 
rankovėm $2.45 $3.95 $4.95 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
^ čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH (0. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reik&le jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. * 

49& East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais ta^> 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue - Cleveland 3 

6001 Euclid Ave. Mes Atvežime Dykai Parking Užpak. 

llUllillllllJIlllllllllllllllllllllJiiillUUUlllUlllllllillllllllllllllil^ 

I.J. SAMAS - JEWELER 
Persikėlė Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. % Cleveland, Ohio 
Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-

rodčliu Ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

^iiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiii»iiiir~ 

[Automatinis šildymą s | 
1 Lengviau — Pigiau — švelniau 1 
| TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 
E Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas [s 
5 Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
s Automatic Controls Tools Hardware = 

f TRI-VET APPLIANCE SERVICE | 
| 7502 St. Clair Avenue Cleveland S 
= PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0287 jį 
S AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 £ 
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I: CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRYA—6820 Superior Avenue. ENdicett 4486—Atdara vakarais 
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SVEčIAVIMAISI 
Jonas Polmanas su žmona, 

Agota, atsilankė pas Maksima
vičius Clevelande, pasisvečiuo
ti. Abiejų jų žmonos yra pus
seserės. Svečiai aplankė Lie
tu vin Daržel|, Dirvos redakci
ją ir kitas įdomesnes vietas. 
Jie atvyko automobiliu iš Wa-
terbury, gryžo atgal per Penn
sylvania. 

Iš Lawrence, Mass., lankėsi 
Antanas šiaurys su žmona, su 
jais atvyko jų sunus, veterina
rijos daktaras Edward šiau
rys ir p-lė Emily Gaidis. Jie 
viešėjo pas F. Saukiavičius, p. 
Šiaurienė yra p. Saukiavičie-
nės pusseserė. Svečiai gėrėjo
si Lietuvių Darželiu, netikėjo 
tokį didelį dalyką matyti. Ap
silankė ir Dirvos redakcijoje 
bei kitose musų įstaigose. 

Iš Miami Beach, Floridos, at
vyko j Clevelandą pasisvečiuo
ti Andrius Urbšaitis, prieš me
tus laiko su žmona apsigyve
nęs Floridoje. LVS reikalams 
paaukojo $5. 

IŠTEKĖJO KALIFORNIJOJE 
Clevelandietė, Natalie Kaz

lauskaitė, ištekėjo Los Ange
les, Calif, šliubas buvo Lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčioje, 
šeštadienį, Birželio 28. Daly
vavo daug žmonių. Jos vyro 
pavardės neteko patirti. 

Ji gimė ir augo Clevelande, 
čia gyvena jos šeima. Karo 
metu ji buvo įstojus į WAC ir 
po karo apsigyveno Los Ange 
les mieste, kur ji iš mokėsi 
pasinaudodama G.I. teisėmis. 

.VANDENĮ SUVARŽYS 
Nors visas pavasaris lyja ir 

vandens yra perdaug, tačiau 
didžiojo Clevelando srityje iš 
kranų leidžiamo vandens Bir-
ielio mėnesį kasdien sunaudota 
po apie 278,000,000 galionų. 
Miesto valdyba rūpinasi suvar
pyti tokį gausų vandens sunau
dojimą ir rengiasi sumažinti 
leidimą vandenį naudoti žolės 
laistymui. 

PAVAIŠINO LIETUVIUS 
Keli vietos Lietuviai biznie

riai buvo pakviesti į pasivaži 
nė j imą puikiu laivu Erie Eže
ru ir gerai pavaišinti. Juos 
pasikvietė į tą pasivažinėjimą 
The Cleveland-Sandusky Brew
ery Co. Assistant Sales Mana
ger, Herb Olson. Dalyvavo šie: 
Gus Lasnik, Frank Komer, Vic 
Anderson, Joe Chester, P. P. 
Muliolis ir P. Kubilius. 

Visi turėjo smagų laiką ant 
laivo ir skanią vakarienę valgė 
Sandusky mieste. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
Svarbus Lietuvių namų savi

ninkų susirinkimas bus laiko
mas antradienio vakare, Liepos 
8, Lietuvių salėje, nuo 8 vai. 

Su Liepos 1 pasikeitė nuo-
ttių tvarka, todėl namų savi-
nikams svarbu pilnai suprasti, 
kad galėtų pasirinkti kaip ge
riausia kiekvienam išeitų jo 
naudai. Todėl ateikit į šį su
sirinkimą visi nariai ir ne na
riai, čia bus išaiškinta ir nu
rodyta gera ir bloga pusė tų 
leidžiamų pakelti 15 nuoš. 

Kviečia Valdyba. 

LIETUS SUGADINO 
PIKNIKĄ 

Birželio 29, naujos parapijos 
Sode buvo surengtas piknikas. 
Bet kaip tik žmonės pradėjo į 
pikniką rinktis tuoj pradėjo ly
ti, tai žmonių visai mažai at
silankė. 

Tą pačią dieną parapijos sa
lėje buvo pp. Agnes ir Anta
no Murauskų surengtas balius 
jų sunaus pirmos komunijos 
proga. Tas pavyko visais at
žvilgiais gerai, buvo daug sve
čių, kurie susirinko daug anks
čiau negu pradėjo lyti. 

Piknike buvęs. 

GRYŽO Iš SEIMO 
Iš LVS seimo, kuris įvyko 

Waterbury. Conn., sugryžo jau 
Visi delegatai. 

P. J. žiuris, LVS pirminin
kas, turėjo vėl vykti į Wash-
ingtoną tremtinių įleidimo bi-
liaus reikalais. 

NEPAPRASTOS IMTYNĖS 
LIEPOS 8 

Promoteris Jack Ganson ren
gia didžiausias profesines im
tynes šio meto, kurios atsibus 
antradienj, Liepos 8, vakare, 
nuo 8:30 vai., Central Armory. 
Imtynėms stato šešias poras 
žymių stipruolių. Svarbiausio
je poroje sustatyti Whipper 
Silly Watson iš Toronto, kuris 
aavinasi National Wrestling 
'Association titulą, su buvusiu 
to titulo savininku Wild Bill 
Longson iš St. Lous. 

Antra svarbiausia pora bus 
Smarkios moterys imtikės — 
Mae Young iš Salt Lake City, 
kuri suporuota su Elviry Sno-
grass iš Lexinton, Kv. 

Prie jų kitos puros bus: Mi
ke Sharp iš Londono, su Bob 
**Strangler" Wagner ir kt. 

Šių imtynių pelnas skiria
mas Plain Dealer Milk Fund, 
kuris aprūpina pienu vaikučius 
leidžiančius laiką miesto žais-
lavietėse. 

APSIVEDĖ 
Antanas Ivanavičius, Juozo 

ir Magdalenos sunus, apsivedė 
Birželio 14 d. su Lilija Demo-
kaite. šliubas buvo Lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčioje, šliubas 
buvo su iškilmingomis mišio-
mis, bažnyčią išpuošė jaunave
dės draugės sodalietes ir vie
nuolės. 

Jaunavedys ištarnavo kariuo
menėje tris metus, paskiausia 
kariavo prieš Vokiečius, ir su
gryžo sveikas. 

Svečių atsilankė giminių iš 
Pittsburgho, ir vestuvių puo
toje dalyvavo apie 200 žmonių. 
Jaunavedžiai buvo gausiai ap
dovanoti. 

Nuoširdžiai dėkojame gimi
nėms ir draugams dalyvavu
siems vestuvėse. 

Juozas ir Magd. Ivanavičiai. 

PADĖKA 
Mirus musų vyrui ir tėvui, 

Pranui Dumčiui, šiuomi reiš
kiame savo padėką visiems ku
rie kuo nors prisidėjo prie jo 
palaidojimo. 

Pranas Dumčius mirė Birže
lio 19, palaidotas 21 d., Kalva
rijos kapinėse; iškilmingos pa
maldos atsibuvo Šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Velionis paėjo nuo šakių-Sin-
tautų, Amerikoj išgyveno virš 
35 metus, visą laiką Clevelan
de. čia vedė, išaugino šeimą, 
darbavosi Lietuvių draugijose. 
Visą laiką buvo Dirvos skaity
tojas. Dabar per 8 metus sir
go,. 5 metus išgulėjo lovoje. 

Liko žmona, Elzbieta, du su-
nai, Antanas ir Alfonsas, ir 
duktė Ida, dabar vienuolė Se
suo Joanna, St. Francis vienuo
lyne, Pittsburghe. Su ja kar
tu j laidotuves atvyko ir Elz
bietos Dumčienės sesuo, taipgi 
vienuolė iš to paties vienuoly
no, Sesuo Benedikta (Magdė 
Krunglevičiutė). 

Dėkojam visiems už dalyva
vimą šermenyse, pamaldose ir 
palydėjime į kapines; šv. Jur
gio par. kunigams už jų pasi-
trnavimą, grabnečiams, taipgi 
už gėles ir už mišias. 

Elz. Dumčius ir Šeima 
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SYSTEMATIC EXTERMINATION OF 
THE BALTIC NATIONS 

POLICIJAI Clevelande parū
pinta 300 naujų revolverių, nes 
dabar turėti revolveriai yra po 
apie 20 ir daugiau metų senu
mo. Bet tai dar tik maža da
lis miesto policininkų gauna 
naujus, kiti visi turės nešioti 
senus, iki kitos progos kada 
vėl bus perkama naujų. 

NAMŲ SAVININKAI 
SUSIRUPINO 

Kongrese praleidus naują įs
tatymą nuomų reikale, kurį 
prezidentas užtvirtino, sukėlė 
subruzdimą namų savininkuo
se, kurie laukė kaip saulės už
tekant kokios nors permainos, 
kad galėtų gauti daugiau nuo
mų. šis naujas įstatymas lei
džia nekuriais atvejais pakelti 
nuomas iki 15 nuoš., tačiau su
sitarus su nuomininkais. 

Nuomininkai be abejo dabar 
turės teisės pareikalauti namų 
savininkų visokių ištaisymų ir 
pagražinimų namų. Per kelis 
metus daug žmonių gyveno vi
sai apleistai. 

Lietu
viškos 

Vaka
ruškos!! 
Lietuvių Klube, kiekvieną 

penktadieni dabar vėl atsibu-
r.a Lietiuiškos \akaruškcs klu
bo nariais, šokti sueina seni 
ir jauni — Liet. Piliečių Klubo 
kambariuose. 

Gera šokiams muzika. įvai
rus gėrimai ir užkandžiai. 
Kviečia visus Klubo Komisija. 

(Reprint from the Baltic Review) 
THE native of a Baltic country 

who has recently succeeded in es
caping into a £ree country told the 
following about life in his home
land. 

The situation in the Baltic states 
can be summarized in a few words 
— unqualified dictatorship and in
tolerable police terror. Since the 
very beginning of the Soviet occu
pation all the people about whom 
it might be supposed that they are 
not whole-hearted partisans of the 
Soviet regime are being systemati
cally arrested. Very often their 
families are arrrested too and de
ported to Siberia. Patriots who 
have taken part in the underground 
resistance movement are sentenced 
by the NKVD to 25 years penal 
servitude and deportation. Anyone 
found with an illegal leaflet in his 
or her possession iš liable to incur 
10—12 years forced labor. Persons 
who are suspected of having fought 
as guerillas are shot without trial 
or hung in public squares, their rela
tives are deported and their dwell
ings set on fire . Since the autumn 
of 1944 the number of deported from 
Latvia" is about 200,000 and from 
Lithuania and Estonia 100,000 re
spectively. Among the deported are 
many who actively defied the Ger
mans and have been confined in the 
Nazi concentration camps, and al
so many Socialists and former trade 
union men. 

For fear that his relatives and 
friends might suffer in his stead 
the witness asked us not to publish 
his name. 

According to reliable data from 
another source, the arrests and de
portations on a large scale which 
began in Estonia in the autumn of 
last year, are stil continuing at an 
even more accelerated pace. Ac
cording to a recent communication 
from Soviet-occupied Estonia the 
losses of the nation are now three 
times greater than under the first 
Soviet occupation in 1940-41. The 
present deporations affect both the 
country people, the so-called "ku
laks", and the inhabitants of towns, 
mainly the educated classes or, as 
the Bolsheviks call them, "bour
geois nationalists", the majority of 
whom have never in their lives 
indulged in any political activity. 
Even this communication confirms 
the fact that the deportations are 
much more comprehensive than ever 
before and that the resulting large 
vacuum is being filled by Russians 
imported from the Soviet empire. 
In Estonia people are universally 
convinced that these mass displace
ments of the population are being 
internationally hurried in order to 
have them accomplished before the 

Moscow Conference. Among the 
well-known persons who have late
ly been deported are Mrs. Hedmy 
Ottas, a schoolteacher in Tartu, Mr. 
Kuhi the seventy-year-old railway 
station, superintendent also of Tar
tu, Messrs. Karl Maasik and Victor 
Massing, secondary schoolteachers of 
the same town, plus a host of other 
well-known -people, respected for a 
good many years. 

Moscow's policy with regard to 
the Baltic area appears to be a con
sistent RUSSIFICATION, which is 
now being conscientiously carried 
out by the NKVD. Great numbers 
of Estonians, Latvians and Lithua
nians are transported to Siberia and 
the tract behind the Caspian Sea, 
and Russians are brought in to 
take the place of the deported, 
whose homes and possessions they 
"inherit". Even the economy of 
the Baltic states, their industry as 
well as their agriculture, are reor
ganized in compliance with Russia's 
demands. Industrial establishments 
are being evacuated inland. Thus 
the installations of two textile and 
one rubber factory in Kaunas have 
been carried off to Russia recently. 

The Soviet economic plan provides 
for hardly any capital investments 
in the Baltic area. The Lithuanian 
footwear industry is producing only 
one pair of shoes per every twelve 
inhabitants, nevertheless no credits 
are made available for the enlarge
ment of this industry. In general, 
the State neglects all those indus
tries which provide commodities for 
the local market. At the same time 
all the products of the Baltic area 
are absorbed by Russia. 

The Estonian oil shale industry is 
to give Russia 500,000 tons of raw 
oil yearly. The railroad yards in 
Riga are building carriages for un
derground railways planned for the 
the larger towns of Russia. Agri
culture is being systematically de
stroyed. As a first step land was 
parcellated into farms, too small 
to provide a living for the farmer 
and burdened with enormous taxes 
both in cash and produce, now the 
farmers are enticed into kolkhozes 
where it is promised that they will 
have a less strenuous life than un
der the hitherto obtaining system of 
private economy. 

The Baltic countries have been 
very greatly devastated already by 
warfare, the battle-line rolling twice 
over the country. During the last 
two years they have not only been 
able to get on with any reconstruc
tion, but are further ruined and im
poverished by Moscow's present po
licy which appears to be to wreck 
and beggar millions of non-Slav na
tions with a high culture and forcib
ly to absorb them. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

#• LOCAL Softballers saw some real 
action last week. The St. George 
C.W.V. Post 613 Softball League is 
continuing to provide plenty of ac
tion and thrills. Joe's Bar took 
two trouncings — from Paul & Ed's 
Tavern 11—4 and from Lasnik Cafe, 
14—7. The Mermaid Club handed 
Dunbar Cafes there fifth straight 
loss 20—3. The Paul & Ed's outfit 
won a thriller Monday night when 
they beat Mermaid 2—1 with a last 
inning rally. The teams collected 
a grand total of five hits in what 
was a real pitchers battle. The 
standing as of July 1st: 

TEAM W L 
Paul & Ed's Tavern 5 1 
Lasnik's Cafe 5 1 
Sukys 3 1 
Mermaid Club 3 2 
Joe's Bar 1 4 
Tree's Bar 1 4 
Dunbar's 0 5 

The schedule for next week: , 
Mon. — Joe's vs. Sukys. 
Tues. — Dunbar's vs. Tree's. 
Wed. — Paul & Ed's vs. Lasnik's. 
Thur. — Mermaid vs. Joe's. 

JOE Guzauskas entered Marine 
Hospital for a minor operation Tues
day. We know that all our readers 
wish Joe a speedy recovery. 

JOE Chester, president of thf 
King Pin Club, tells us that the 
Club would be happy to have our 
readers and friends drop in for a 
visit down at 2111 Prospect. We 
know that you'll enjoy yourselves. 

WHAT two local swains are mo
toring down to Columbus on Satur
day to visit a couple of lovelies? 
We understand that one of these 

is a real dish, name of Adela, sho 
has a cute girl friend, name of 
Fran. The sixty-four dollar query 
is: "who are the local lads, huh?" 

ON THURSDAY, J.une 26, the 
Cleveland-Sandusky Brewing Corp. 
entertained some local Lithuanians 
on a cruise on Lake Erie. Assistant 
Sales Mgr., Herbie Olson was the 
host. The businessmen who were 
entertained were; Frank Komar, P. 
P. Muliolis, Joe Chester, Paul Ku
bilus, Vic Anderson and Gus Lasnik. 

KAIMYNAMS PASTABA 
FBtKIT REIKMENIS IS 

savo kaimyniškos 
CONFECTIONERY 

NAMIE DARYTAS ICE CREAM 
CIGARAI 

1544-46 HAYDEN AVE. 
Dabar nauji savininkai 

Musų patarnavimas jums patiks. 

MOTERIMS SVARBU 
PUIKIOS DRESĖS, BLOUSES, 
SWEATERIAI ir APATINIAI 

Kreipkitės į 

ANN FROCK STORE 
2949 WOODHILL ROAD 

Kainos Prieinamos 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave, 

SUperior 344$ 

A good place to eat, 
and have a good time. Where ' 
all Lithuanians mee.t. 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, see. 
- • 

I ALWAYS THE r 
NEWEST 

STYLE 
H A I R - D O  

Work Done and 
Supervised by 

JOSEPH and FRANK 
PORTARO 

and Staff consisting of 
20 Outstanding 

HAIR STYLISTS 

********* 

Joseph Portaro Frank Portaro 

Permanent Waves — $8.50 and up 

At FRANK PORTARO Beauty Salon 
13592 EUCLID AVE. LI. 9191 LI. 7174 
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INVUnVISHH SONIHVnO 

PEOPLE ARE SAYING 
"AS PEOPLE WILL" 

YOU'LL GET THE BEST FOOD 
IN TOWN 

* 

at the 

į t r k o r g  ( g r t U į  
929 CHESTEH AVE. PRospect 9374 * 

OPEN SUNDAY ! 
f 

Clubrooms for Private Parti* | 

LUNCHEONS Air Conditioned DINNERS f 
Private Bar Special Catering • 

• 
* i ? 

THE MAY CO's Basement 

7 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

Vasarinis Reikmenys Kūdikiams ir mažiesiems 
Kiddies' 2-pc. Sanforized* SU Suite 
Buvę 1.99 Vertės! 
Naujas Pirkinys! 
Gražus dviejų dalių slack siutai ma
žiems berniukams ir mergaitėms. 
Iš stiprios medžiagos, naujoviškais 
bryžiais, jacket viršais su pritai
kintam kelnėm. Tvirtų spalvų, mė
lynų ir rožinių daugiausia. Mieros 
nuo 3 iki 6. i k 

Telefonu Užsakymai Išpildomi iki Jų Išteklius TęaSs 
—Skambinkit SHerry 3000 

BUTINI KŪDIKIAMS REIKMENYS 

Kiddies' Play Togs 
Buvo 1.00 
iki 1.99 Vertės! 

Suknelės, Bliuskos, Sun Siutui, 
Jodhpurs arba Shortalls 

Nepaprastos vertės ifat žaislui apvalka
lai jusų kūdikiams vasaros dėvėjimui. Vi
si pirmos rūšies, gero ir tvirto darbo, 
aktyviam dėvėjimui. Mėgiamo&e spalvo-
vose, mieros 2 iki 6. 

Broadcloth Bobby 
Siutai 1.39 

17x18 Kaldriniai Pads, 
2 už 1.00 

Baby Castile Muilas 
2 už 25c 

Aluminum Sterilizer 
(8 Bonkų dydžio) 3.99 
Muslin Lopšiui Paklodėls, 
Type 140, 45x72 1.50 
Nauji "Esmond" 
Lopšiui Blanketai 2.99 
šone Surišami Vatiniai 
Marškiniai, nereg 39c 
18x27 Megstiniai 
Rankšluosčiai' 49c 
Grynos Vilnos Sweateriai 
ir Sacques 1.99 
3 Šmotų Vilnoniai 

Bootee Setai 2.99 
Grynos Vilnos 
Skaros (Shawls) 
"Baby Mae" Vatinės 
Juostos ase 
"Fruit-of-the-Loom" 
Kelnaitės 59c 
Kūdikiams Vatinės Ilgos 
Kojinės 6 prg 1.00 
Kūdikių Apgaubimo 
Blanketai, 27x36 50c 
£6 colių Balti Sani-Sheets, 
yardas 1.89 
Kūdikiams Geros Rūšies 
Baltos Suknelės 2.99 
Kūdikiams 1.00 "Esmond" 

Blanketai, nereg 79c 

Gavome Dar! 
Kūdikiam ir Mažyliam 

VASARAI 

Basement Infants' Wear 

1 .no 
1.69 iki 2.99 Vertis! 

Turim ttfzinus stylių iš or
gandie, piques, lašuotų swiss 
ir akėtų siuvinėtų. Nepapra
sta vertybė šia žema kaina 
—ir pilnai išparduota pir
mą kartą kai jų turėjom! 
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