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IS LIETUVIŲ TREM
TINIU GYVENIMO 

f 

PABALTIEČIŲ BIBLIOGRA* 
FIJOS INSTITUTAS 

LIETUVIŲ tremtinių ben-
. druomenei organizuojantis, kisk 

galima, buvo steigiamos tokios 
kulturinės institucijos, kurios 
feuvo nepriklausomoje Lietuvo
je Tuo norima ne tik išlaiky
ti, bet ir ugdyti sava tautinė 
kultura. Lietuvių tremtinių 
bendruomenė turi apsčiai įvai
rių kulturinių institucijų, ir kai 
kurios iš jų yra jau gana daug 
nuveikusios. 

^ Viena iš tokių Lietuvių trem
tinių kulturinių institucijų yra 
Lietuvių Tremtinių Bibliografi
jos Įstaiga — Office of Lith
uanian Bibliography in Emi
gration. Ji buvo įsteigta 1945 
m. pabaigoje Memmingeno Lie
tuvių stovykloje ir joje tebe
veikia ligi šiol. Jai vadovau
ja patyręs bibliografas ats. pik. 
A. Ružancovas, buvęs ilgametis 
Lietuvos kariuomenės centrinės 
bibliotekos viršininkas. Tos įs
taigos tikslas — rinkti ir regis
truoti visus tremtyje išleidžia
mus Lietuviškus spaud i n i u s 
(knygas, brošiūras, laikraščius, 
atsišaukimus etc.). Toji įstai
ga Lietuvių tremtinių laikraš
čiuose nuolatos skelbia LietUr 
vių tremtinių bibliorafijos biu* 
letenius. 

Panaši įstaiga yra ir Šveica
rijoje, Bernd miesto. Tai Lie
tuvių Bibliografijos Archyvas. 
Jam vadovauja patyręs laikraš
tininkas Dr. A. Gerutis. 

LIETUVIŲ RAŠYTOJI 
TREMTINIŲ SUVAŽIAVIMAS 

DĖL Kirchheimo Liet u v i ų 
stovyklos#iškėlimo š.m. Birželio 
13-14 d. numatytas Lietuvių 
rašytojų tremtinių suvažiavimas 
nukeltas į Liepos 11-12 d. Su
važiavimo vieta dar nenuma
tyta. 

Lietuvių rašytojų tremtinių 
metraštis "Tremties Metai" jau 
a t s p a u s d i n t a s  i r  b a i g i a m a s  
brošiuruoti. Jame dalyvauja 
70 rašytojų, ir jis turi 612'psl. 
Jis skiriamas Lietuvių knygos 
400 metų sukakčiai paminėti. 
Leidžia leidykla "Patria". 

ORGANIZUOJAMA TARP-
TAUTINĖ DP PARODA 

BAYREUTHE 
BAYREUTHE organizuoja

ma didelė paroda, kurioje da
lyvaus Lietuviai, Latviai, Estai, 
Ukrainiečiai, žydai, Lenkai ir 
Rusai DP. Parodoj bus išsta
tyti meno, rankdarbių, dirbtu
vių darbų, tautinių rubų ir ki
tokie eksponatai. Paroda ati
daroma (Birželio 28 d. ir tęsis 
apie savaitę. Lietuvius toje 
parodoje atstovaus Bayreutho, 
Bambergo ir Wunsiedelio Lie
tuvių tremtinių bendruomenės. 
Parodos meninę dalį tvarko dai
lininkas A. Rukštelė. 

PRIE BALTIJOS universite
to — Baltic University, (24b) 
Pinneberg b. Hamburg 1946 m. 
Gruodžio 1 d. buvo įsteigtas Pa
baltiečių (Lietuvių, Latvių ir 
Estų) Bibliografijos Institutas, 
kuris dėl patalpų stokos tepra
dėjo veikti tik š.m. Gegužės 25 
d. Jam vadovauja žymusis mu
ll} bibliografas, buvęs Lietuvos 
Universiteto bibliotekos direk
torius Prof. Vaclovas Biržiška, 
gis bibliografinis institutas ren
ka ir registruoja visus tremty
je išleistus Lietuvių, Latvių ir 
lįstų spaudinius. Institutas yra 
Jlumatęs leisti bibliografinius 
biuletenius Lietuvių, Latvių ir 
Estų kalbomis. Pabaltiečių Bib-
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Amerikos Gasolinas Sovietams 

~ ^ GINČAI KONGRESE 

Charles Saltzman, vice prezi
dentas New York Stock Ex
change, Prez. Trumano paskir
tas vienu iš Valstybės Sekre
torių Padėjėjų, kurio žinioje 
bus vedimas Amerikos okupuo
tų sričių reikalų. Jis paskir
tas į vietą John J. Hildring. 

RENKAS I EUROPOS 
GAIVINIMO KON

FERENCIJĄ 

Iš Paryžiaus skelbia kad 
f Europos ekonominę kon
ferenciją pasižada atvykti 
viena po kitos daugiau ša
lių. Be Anglijos ir Pran
cūzijos jau sutiko dalyvau
ti Belgija, Italija, Portuga
lija, Airija, Graikija, Tur
kija. Be to iš principo už-
gyrė konferenciją Holan-
dija, Luksemburgas, Aus
trija, Danija, Norvegija, 
Švedija ir Šveicarija. At
sisakymą dalyvauti pranešu 
tik Suomija, kuri matomai 
sovietų grąsinama nedaly
vauti. 

Nežiūrint Rusijos griež
to atsisakymo, Anglai ir 
Prancūzija vis dar maldau
ja Maskvą konferencijoje 
dalyvauti ir padėti Europą 
ekonominiai atgaivinti 

Preį Truman pavadino 
sovietų argumentus prieš 
Marshall'o planą "klastin
gais" ir pats sako imsis rū
pintis kad Europa greičiau 
ekonominiai atsigaiveliotų. 

BRITŲ atstovas United 
Nations konferencijoje pa
reiškė kad ta organizacija 
privalo imtis žygio Balka
nų atžvilgiu, arba liautis 
veikus. Balkanų komisija 
raportavo apie komunistų 
gaujų iš kaimyninių šalių 
atakavimą Graikijos, U.N. 
gavo faktus apie dalykų 
padėtį, ir nors dabar lieka 
jai imtis žygio, ji nieko ne
daro. 

Prezidento Truman ad-
minstraciia atsisako sulai
kyti gazolino siuntimą So
vietų Sajungai. bijodami, 
kad dėl to nenutruktu dip
lomatiniai ryšiai. Tai pa
reiškė aukštas valdžios pa-
reipfunas kon preso ginčuose 
kai buvo iškeltas klausy
mas. kad Amerikos laivai, 
kurie buvo paskolinti So
vietams, dabar veža Jung
tiniu Valstybių gazolina i 
Vladivastoką. 

Buvo pareikšta kad So
netai mažiausią gazolino 
išvežimo suvaržvma paskai
tys už lafoai nedraugišką 
veiksnį iš Amerikos puses. 

Prekybos d^nartamentas 
praneša, kad šiomis dieno
mis buvo išduota leidimas 
Amerikoniškiems laiv a m s 
su Rusiškais vardais paim
ti 24S000 statiniu alyvos ir 
Gazolino iš Los Anereles ir 
San Francisco. Nežiūrint 
t o  k a d  n r i e š  t a  l e i d i m ą  
smarkiai protestavo kon-
erresmenas Alvin F. Weic-
hel, Ohio. 
Pas mus kai kur p-azolinas 
jau varžomas, bet tiems ku
rie paneigia žmonių ir tau
tu laisves, mes duodam vis
ką, net nuo savęs atimda
mi. Ar nebus taip kaip 
kad su Japonija buvo. kai 
ji iš musų supirktą geležies 
iauža panaudojo prieš mus. 

GEN. FRANCO LAI
MĖJO ISPANIJOJE 

Ispanijoje, Gen. Franco 
pravedė visuotiną balsavi
mą, ir jo pasiūlytas "pavel-
dėjystės įstatymas" tapo 
užgirtas 12 balsų prieš 1. 

Balsavimuose Liepos 6 
dalyvavo apie 15 milijonų 
žmonių; už jo planą balsa
vo 12,628,983; prieš balsų 
paduota 643,501; 295,208 
balsų buvo tuščių. 

Šiuo balsavimu Gen. F. 
Franco užtvirtintas valsty
bės vadu visam gyvenimui 
ir suteikia jam teisę pa
skirti jo įpėdinį. 

liografijos Institute ligi šiol 
daugiausia darbo padaryta Lie
tuvių skyriuje, nes jis naudo
j a s i  M e m m i n g e n o  L i e t u v i ų  
Tremtinių Bibliografijos Įstai
gos surinkta medžiaga. Silp
niausiai veikia Estų skyrius, 
nes jis neturi patyrusių biblio
grafų. 

Pageidautina kad ir Jungti
nėse Amerikos Valstybėse bu
tų įsteigtas Bibliografijos Ar
chyvas, kuris rinktų ir saugo
tų tremtyje išleistus Lietuvių 
spaudinius ir kitokią archyvinę 
medžiagą. Jos esama apsčiai 
ir ji skubios globos. 

s ' A. Merkelis. 

TRUMAN UŽ ĮSILEI
DIMĄ AMERIKON 

IŠVIETINTŲ 
/ JĮt ' •_ -

Prez. Truman Liepos 7 
atsikreipė į Kongresą ra
gindamas imtis greitos ak
cijos nutarimui įjeidimo į 
U. S. išvietintų žnlonių ku
rie gyvena vakarinių vals
tybių kontroliuojamose zo
nose Vokietijoje, Austrijo
je ir Italijoje. ' . f. 

Prez. Truman pasiuntė 
savo raštus į Atstovų Rū
mus ir į Senatą vienu kar
tu prašydamas atsižvelgti 
į apie milijono tremtinių li
kimą, kurie "del skirtumo 
politiškos opinijos arba del 
baimės persekiojimo negali 
gryžti į tas sritis kur ki
tados buvo jų namai",/ 

Prez. Truman sako, di
duma tų išvietintų žmonių 
paeina iš Pabaltijo, iš Len
kijos, Rusų Ukrainos, ir 
Jugoslavijos. 

^ Dabar Kongrese yra pa
tiektas Stratton bilius, ku
ris kalba apie įleidimą po 
400,000 išvietintų žmonių 
per keturis metus. 

* * • 
Liepos 5 d. Fna. Tru

man paskelbė kad U. S. iš
vežė maisto alkanam pa-\ 
šauliui maitinti per 12 mė
nesių virš 18 milijonų to
nų. Pernai išvežta virš 
17 milijonų tonų. 

Kadangi maitinimas nu
kentėjusių ir nesutvarkv-
mas jų gyvenimo, neleidi
mas jiems patiems ant sa
vo kojų atsistoti sudaro tik 
ubagų gyvenimą, geriau 
butų kad Prez. į>uman ir 
visa valdžia dirbtų už grei
tesnį nukentėjusių žmonių 
gyvenimo sutvarkymą. 

Unijos Nekovos prieš 
Darbo {statymus 

Kongreso Atstovas Fred A. Heartley (Rep., N. J.) ir Senato
rius Robert A. Taft (Rep., Ohio), kuriedu paruošė naująjį 
Darbo įstatymą, kuris sukėlė tiek daug ginčų darbininkų uni
jų vadų ir kairiųjų trukšmadarių eilėse. 

AMERIKOS Kongres a s 
ėmėsi griežtesnio nusista
tymo prieš sovietus, po to 
kai Molotovas ir visa Mas
kva paniekino ir neigia 
MarshalFo planą Europai 
ekonominiai gaivinti. # 

Sovietai pareiškė visišką 
atsisakymą kooperuoti ir 
prikiša kad Amerika tuo 
planu kišiantis į kitų šalių 
vidaus reikalus. 

PALESTINOS Žydų 
roristų Stern gauja, kuri 
kovoja prieš Britų varžy
mą Žydų įvažiavimo į Pa
lestiną, pranešė savo už-
gyrimą Sovietų politikos ir 
giria Henry Wallace kaip 
rimtą kovotoją. Tas paro
do ko Palestinos Žydai sie
kia ir kas jų draugai. 

Žydų žudeikų gauja vei
kianti Palestinoje gali su
kelti tarp žydų naminį ka
rą, kaip žinios praneša. Iš 
kitos pusės prieš tuos tero
ristus organizuojasi kita 
kovotojų grupė, Haganhah 
vadovybėje. 

g 

LONDONAS vėl vaidi
namas praplitusiu streiku 
maisto krautuvių tarnauto
jų, kurių sustreikavo apie 
4,000, reikalaudami po $5 
savaitėje algos daugiau. 

PER ŠVENTES ŽU
VO 638 ŽMONĖS 

Per Liepos 4 šventes — 
nuo Liepos 4 iki 7 d., viso
kiose nelaimėse šioje šaly
je žuv'o 638 žmonės. Koks 
trukšmas butų pakelta vi
soje spaudoje ir net Kon
grese jei koks aukštas ka
rininkas karo lauke per sa-

Vo neapskaičiavimą pražu
dytų tiek kareivių viena 
diena. Keliosdešimt tuks-

ANGLIES STREIKAS 
. BAIGĖSI * 

Anglies streikas neįvyko 
pilna prasme, ir Liepos 8 
baigėsi mainerių "šventė", 
kurie nuo Birželio 28 buvo 
susilaikę nuo darbo. 

Sutartis apima veik vi
sas minkštos anglies ka
syklas. Darbininkams pa
kelta algų taip kad jie už
dirbs po 441/s» centų valan
dai daugiau. Dirbs 8 va-

tancių žmonių tos šventės j landas dienoje. Prie to su-
laikotarpiu sužeista, kiti iš j tartai ant mainerių gerovės 
jų mirs, kiti liks raiši ant1 " "" 
visados. Lygiai kaip karo 
lauke. 

Iš tų 638 žuvusių 275 už
mušta trafiko nelaimėse, 
187 prigėrė vandenyse; li- j meta. 

fondo palaikymo ir kitais 
keliais klausimais. 

Reguliariai dirbdami an
gliakasiai gali pagaminti 
220,000,000 tonų anglies j 

įvairių 
kurios 

kusieji žuvo nuo 
smulkių nelaimių, 
visos buvo pačių žmonių 
sau pasidarytos. 

SOVIETAI nupirko New 
Yorke puošnius rumus ant 
Park Avenue, už $500,000, 
kur prisilaikys sovietų šni
pai ir kdnsulatas, buržujiš
kai gyvendami, ir skelbs 
Amerikiečiams kad šioje 
šalyje reikalinga įvesti to
kią tvarką kaip turi Rusi
joje. 

POPIEŽIUS apdovanojo 
Argentinos prezidentą Pe-
ron Didžiojo Kryžiaus or-
denu. Tas parodo kad po
piežius skaitosi su Peronu, 
nežiūrint Amerikos ilgai 
kelto trukšmavimo prieš jį. 
Prez. Perono žmona lankė
si Ispanijoje, Italijoje ir 
tūlose kitose šalyse ir buvo 
jose iškilmingai priimta. 

Federalė valdžia iš iždo 
departmento paleidžia tūk
stančius tarnautojų, taupy
dama pinigus. 

SENATAS Washingtone 
pasiryžo skirti U. S. armi
jos reikalams $600,000,000 
daugiau negu Atstovų Rū
mai buvo paskyrę. ̂ Norima 
kad armija turėtų pačius 
moderniausius lėktuvus ir 
oro jiegų prietaisus. 

AMERIKA deda pastan
gas paremti ne-komunisti-
nę Italijos vyriausybę. Lie
pos 5 nutarė patiekti Itali
jai dar už $125 milijonus 
pokarinių UNRRA šelpi
mo reikmenų. 

REPUBLIKONAI Kon
grese dar galvoja apie pra-
varymą 4 bilijonų dolarių 
sumoje taksų nuo ineigų 
sumažinimą. Nors Prezi
dentas Truman pirmesnį 
taksų mažinimo nutarimą 
atmetė, Kongresas tiki pra
vesti naują tarimą su rei
kalinga balsų dauguma ir 
taksų numažinimą pradėti 
nuo Sausio 1, 1948. 

Namų naudojimui perka
ma anglies bus po 70c ar 
daugiau tonui Rangesnė 
negu iki šiolei. 

Danijoje trečdalis gyven
tojų daro sau pragyvenimą 
iš ūkininkavimo ar žuvi
ninkystės. 

KINIJOS tautinis vadas 
Gen. Kai-šek atsišaukė į 
plačios Kinijos gyventojus 
ragindamas visus stoti į 
atkaklią kovą prieš komu
nistus, nes kitaip raudonie
ji visus užkariaus ir žudys. 
Gen. Kai-šek taip kalbėjo 
paminėjime 10 metų sukak
ties nuo Japonų užpuolimo 
Kinijos 1937 metais. 

TRAFIKO nelaimėse žu
vusių skaičius per pirmus 
šių metų 6 mėnesius pasie
kė 11,900. Tas sudaro 11 
nuoš. mažiau negu tą patį 
pusmetį 1946 metais, tiktai 
šymet per Gegužės mėnesį 
užmušta 6 nuoš. daugiau 
negu tą mėnesį pernai. 

'i 
Paola Caffarella iš Genoa, Ita
lijos, tiktai 10 metų amžiaus, 
parodė nuostabų gabumą pia 
no muzikoje ir atsižymėjo kaip 
koncertinė pianistė. Ji atvyk 
sta į Ameriką koncertuoti. 

CIO ir AFL VADAI pareiš
kė kad jie neužves kovos prieš 
naują darbo įstatymą, nes rei
kia su šalies įstatymais skaity
tis. Tačiau paskelbė kad ko
vos prieš tokias to įstatymo 
dalis kurios varžo jų konstitu
cines teises. 

Vienas punktas to darbo įs
tatymo draudžia korporacijoms 
ir taip pat darbo organizaci
joms savo pinigus aukoti pre
zidento ar kongreso narių rin
kimams, ir uždraudžia partijų 
politiškiems komitetama iš • jiį 
priimti aukas. 

Seniau buvo žinoma kad di
delės kompanijos aukoja, ski
ria dideles sumas pinigų rinki
mams pakreipti sulyg jų noro. 
Tas buvo pripažinta kenksmin
gu. Bet jeigu vienai pusei už
drausta tas tai ir kitai pusei, 
unijoms, tas pats taikoma: ir 
unijos, kurios iš darbininkų vi
sokiomis prievartomis lupda-
mos susikrauna milijoninius iž
dus neprivalo naudoti tų pini
gų federalės valdžios narių iš
rinkimą remti. 

Jeigu unijų vadai nori ginti 
savo laisvę tai ir darbo žmo
gaus kaip pavienio asmens tei
sė turi buti apginta, šioje de
mokratiškoje šalyje nei finan
sinės korporacijos, kompanijos 
nei unijos neprivalo turėti tei
sės vesti darbininkus balsuoti 
už jų pasirinktus kandidatus į 
valdžią. Kiekvienas žmogus tu
ri turėti teisę balsuoti sulyg 
savo pasirinkimo. 

• 

NUO POTVINIŲ šį vilyvą 
pavasarį pavasarį Vidurinėse 
valstijose nuostolių panešta 
mažiausia $350 milijonų. Dar 
potviniai nesibaigė, ir iki van
denys išsilies į pietų juras nu
kentės dar daugybė žmonių ir 
paneš dar daugiau nuostolių. 

Vėlyvo pavasario potviniais 
Mississippi ir jon subėgančios 
Missouri, Iowa ir Illinois upės 
palietė keletą valstijų. Be tie
sioginių nuostolių dar nuplau
ta geros žemės tiek kad jos 
užtektų padengti 325,000 akrų 
šešis colius storio. 

Prie St. Louis miesto Mis
sissippi upė buvo pakilus per 
40 pėdų aukščio, pirmą kartą 
taip gausiai išsiliedama į 103 
metus, kaip apie lai turimos 
žinios sako. 

• 
KAIP SUTAUPOMI PINIGAI 

Vienas ūkio reikalų žinovas 
Davenport, ta., apskaičiavo kad 
šios šalies šieno augintojams 
butų sutaupyta $100 milijonų 
šį metą, jeigu šymet butų ga
minama alumino vielos riši
mui šieno į pundulius, vietoje 
plieninių vielų, šieno auginto
jams reikės 143,200 tonų vie
lų. Pernai jie gavo tik 127,000 
tonų. 

' • 

AUTOMOBILIŲ rekor dine 
gamyba apskaičiuoto jų nukelta 
jau į 1948-49 metus. Pradžio
je šių metų skelbta kad šymet 
bus padaryta keli milijonai au
tomobilių, patenkinimui dau
gybės jų reikalavimų. Darbo 
trukdymai šymet neleidžia pa
siekti rekordinės gamybos. 

«*] 

M 

i 

i 

i 

Vti 

t, 

L i • i/ t > H * % * i , / > 

„• _vn"Jr: f 

, t, > ' ) , JT* 
Jlįį JWSWT" j.K'' y* 



t D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujieno» 
IGNORUOS NAUJĄ DARBO 
ĮSTATYMĄ 

* PITTSBURGH. _ CIO narė 
United Steel Workers Unija, 
paskelbė kad ji ignoruos naują 
Tafto-Hartley Darbo Įstatymą, 
kurį Kongresas pravedė prieš 
Trumano veto. 

Unijų vadai nori jaustis di
desni negu visa valstybė. Kon
gresas yra pripažinta šios ša
lies jstatymdavyste, ir tie ku
rie džiaugiasi turėdami kon 
stitucijos garantuotas laisves, 
kaip tiktai tą konstituciją lau
žo, nors Kongreso pravedami 
įstatymai yra apsaugojimui vi 
sų šalies gyventojų reikalams, 
ne protegavimui palyginamai 
mažų grupių, kurios yra uni 
jos. 

šitas naujasis Darbo įs
tatymas pilnai apsaugoja dar
bininkų reikalus, ir unijų na 
rius darbininkus, bet dalinai 
suvaržo unijų vadų teises, tat 
jie bando trukšmauti del to 

Waterbury, Conn. 

LVS SEIMAS PRAĖJO 
GRAŽIOJE NUOTAIKOJE 

GRYŽUS Iš LVS SEIMO 
Septintasis metinis LVS Sei

mas buvo gražus ir įspūdingas. 
Veiklieji Waterburieciai nesigai
lėjo savo jėgų energingai pri-
ruošdami seimą. Tikiu nekly-LVS 7-tas metinis seimas 

praėjo tikrai gražioje nuotai-Į siu sakydama kad dėka Dr. Col-
koje. Kadangi LVS 9-tas sky- ney ir . ponios didelių pažinčių 

šis vyriokas, Albert F. Lange, 
iš N. Arlington, N. J., nuvykęs 
lėktuvu į Londoną pąsiskelbė 
atvažiavęs apsivesti Anglijos 
Princesę Elizabeth. Jis tuoj 
buvo suimtas ir grąžintas at
gal į Ameriką. 

193,000 VETERANŲ 
ALLEGHENY apskrityje II 

pasaulinio karo veteranų skai
čius pasiekta 193,000, arba be
veik keturis kartus daugiau ne
gu buvo I pasaulinio karo vete
ranų. Pirmojo karo veteranų, 
žuvusių ir gyvų, skaičius siekė 
44,700/ 

Išviso šalyje II karo vetera
nų skaičius siekia apie 15 mi
lijonų. 

I pasauliniame kare visoje 
šalyje karo veteranų buvo 4,-
627,000. 

Civilinio karo veteranų apie 
1,849,000. Ispanų-Amerikos ka
ro veteranų buvo 381,000. 

DARBAI ATSIGAUNA 
P1TTSBURGHO srityje plie

no dirbtuvės skubiai vėl ima
si normalio darbingumo, pra
dėjus sumažėti angliakasių il
gesnio streiko pavojui. 

Tikima kad angliakasiai ga
vę algų pakėlimą, be ilgų gai-
šavimų gryš į darbus. Apie 
56,000 mainerių šiame distrik-
te buvo pasiruošę gryžti į dar
bus šios savaitės pradžioje. 

AMŽINAS RATAS. Anglies 
kasyklų darbininkams pakėlus 
algas, kaip dabar baigiama su
sitarti tuo reikalu, pabrangs 
ir plienas. Pabrangs plienas, 
pabrangs iš plieno gaminami 
dalykai. • 

Pabrangus reikmenims, kiti 
darbininkai, ir kartu maineriai, 
vėl prieis prie išvados kad rei
kia jiems algas kelti. Ir taip 
patys žmonės šalyje gyvenimą 
gadinasi patys sau. 

LAWRENCE MASS. 
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LOS ANGELES, CAL 

VAIŠĖS DAINININKEI 

MEKSIKOJE APSILANKIUS 
Rašo Ona Karpiene. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

KUN. PR. M. JURO 25 METŲ 
KUNIGYSTĖS JUBILEJUS 

Birželio 22 d. čia iškilmingai 
apvaikščiota Lietuvių R.-K. šv. 
Pranciškaus parapijos klebono 
Kun. Prano M. Juro 25 metu 

rius Waterbury turėjo panešti 
visą atsakomybę seimo pasise
kimo ir nepasisekimo todėl L. 
V. S. 9-to skyriaus rengimo 
komisija štai ką turi pasakyti. 

Buvo malonu darbuoti LVS 
seimo rengime, todėl kad kiek
vienas LVS skyrius siuntė sa
vo delegatus, aukas ir kitaip 
prisidėjo kad tik šis seimas 
butų pasekmingas. 

Lietuvos Pasiuntinybė Wa-
shingtone irgi prielankiai at
sinešė : seime dalyvavo pats 
Lietuvos Įgaliotas Ministras 
P. žadeikis, taipgi Generalinio 
Konsulato New Yorke attache 
Anicetas Simutis, jiedu abu 
pasakė atitinkamas kalbas, vi
sus kviesdami vieningai kovai 
už Lietuvos laisvę. 

Dalyvavo ir reikšmingą kal
bą pasakė Conn. Gubernatorius 
James McConaughy, kuris pa
reiškė kad jis pilnai atjaučia 
kokios skriaudos yra padaryta 
Lietuvių tautai ir kad jis pa
smerkia grobikus, agresiją ir 
visą neteisingumą pasaulyje. 

Miesto mayoras John S. Mo-
nahan savo kalboje pareiškė 
gilios užuojautos Lietuvių tau
tai ir visiems išvietintiems Lie
tuviams. x 

Seimo vakarienes laflra, pu
sė valandos buvo transliuojama 
per radio, kalbėjo Gub. McCo
naughy, p. A. Simutis, LVS 
pirmininkas P. J. žiuris. 

Publiką neapsakomai suža
vėjo ponia Birutė Smetonienė 

PHILADELPHIA. — Grupė 
mokslininkų dirba ant tam ti
krų tyrinėjimų ir bandymų su 
mokyklų vaikais, kuomi bus 
prieita prie lengvo pažinimo 
apie žmogaus širdį, ar ji yra 

CHICAGO, ILL. 

STIPRUOLIŲ KONTESTAS 

Pereitą sekmadienį A. A. U. 
normalė, nenormalė, ar aukš- laikė visuotiną svorių kilnoji-
čiau negu normalė. \ mo turnamentą Lane High mo-

| kykloje Chicagoje, kur daly-
HARRISBURG. — Kadangi' vavo suvirš 70 kontestantų iš 

Pennsylvania įsivedė aukštes- j Hawaii, Kubos, Meksikos, Ka-
nius taksus ant degtinės ir ci- nados ir kitur. Kiek teko pa-
garetų, dabar ji susiduria su j tirti šį metą Lietuvių stipruo-
galvosukiu kaip apsaugoti tų; lių šiame turnamente nedaly-
dalvkų įvežimą iš aplinkinių j vavo. 
valstijų. Įvežimas tęsiasi, ir | Vakare buvo renkamas "Mr. 
valstijos vyriausybė nežinoda- j America of 1947". Laimėjo 
ma ką kito daryti paskelbė kad Steve Reeves iš Kalifornijos, 
sugauti degtinės Įvežime žmo-j Pereitų metų "Mr. America", 
nės gali prarasti savo automo- musų tautietis Lietuvis dru-
bilius, kurie gali buti konfis- tuolis Allen Stephan (Stepo 

kunigavimo sukaktis. Dalyva 
vo eilė kunigų, vietinių ir sve- savo piano muzika, ir ponia S. 
čių iš aplinkinių kolonijų. j Adomaitienė savo dainomis, 
Iškilmėje dalyvavo ir Arkivys -j kurių padainavo visą eilę; dai-
kupas Richard J. Cuching, D. navo gražiai ir Alex Wesley. 
D., kuris pasakė atitinkamą Vakarienės metu dalyvavo 
kalbą. • Leilė žymių musų veikėjų, kurie 

Kun. Juras yra veiklus Lie-j buvo ir delegatai iš įvairių ko-
tuvių gyvenime, energingas ir1 lonijų. O kodėl jie čia atsi-
patriotiškas žmogus. Rep. lankė? Todėl kad jie turi daug 

meilės savo gerose širdyse se
najai savo tėvynei Lietuvai. 

Seimo rengime daug prisidė-
j jo ponios: S. Romanauskienė, 
E. Matelunas, M. Budzinaus-
kienė, L. Liunienė, A. Kisho-
nienė, A. Colney, E. Trečiokie
nė, A. Cheplinskienė, B. Bule-
rick, p-lė L. Stankevičiūtė, S. 
Zobarskas, J. Beiazaras Jr., J. 
Klikna Jr« 

Seimo komisija buvo: Albi
nas Kuslis, Ant. Dzimidas, Dr. 
M. J. Colney, Jonas Tareila, 
Joseph Mikėnas. Malonėkite 
atleisti jeigu keno vardas ne
buvo paminėta, nes sunku vi
sus atminti. Visiems čia vie
nu kartu tariame ačiu, kurie 
tik kokiu budu prisidėjote. 

Dr. M. J. Colney, 
LVS 7-to Seimo Pirm. 

kuoti. naitis) nedalyvavo konteste, 
jis tik savo titulą pervedė nau-

Tei-1 jam "Mr. America". 
Kada perstatė musų jauną 

UNIONTOWN, Pa. 
sėjas Carr išnešė nuosprendį, 
kuris ateityje palies visą vai-! stipruolį parodyt savo kuno iš-
stiją, tai yra medžioklių atsi- lavinimą visi kėlė didžiausias 
tikime už nušovimą žmogaus ovacijas, nes jo kūnas atrodė 
pabaudos bus uždedama žymiai; dar geriau išlavintas aegu išro-
aukštesnės kaltininkams. 

Iki šiol kaltininkai praeida
vo su mažoka bausme. Teisė-

dė pernai. 
Chicagietis Allan Steponai-

tis-Stephan apsigyveno Min-

P ATA ISA. Pereitame Dir
vos nr. rašant apie LVS seimą, 
buvo pažymėta korespondento 
kad Jonas Tareila yra virš 80 
m. amžiaus. Ponas Tareila tu
ri tik 73 metus. 

ir įtakingumo, Seimo vakarie
nėje dalyvavo Valstybės Gu
bernatorius, meras ir daug ki
tų svečių, neskaitant savuosius 
garbingus svečius. 

Mes Detroitiečiai nuvažiavo
me irgi netuščiomis ir nereikė
jo per aukų rinkimą nuleisti 
galvą. Tiesa Clevelandiečiai bus 
mus "sumušę" bet tai tik vie
nas skyrius iš 17. 

Seime dalyvavo ir musų ar
tistai; Birutė Smetonienė pia
nistė, Sofija Adomaitienė so
listė ir buvęs musų miesto so
listas Alex Vasiliauskas. Jie 
visi dar turi mintyje Detroitą 
ir nepoilgam čionai savo me
niškas jėgas parodys. Ponios 
Adomaitienė • ir Smetonienė čia 
koncertuos Spalio 9 dieną Art 
Institute, o Vasiliauskas čia 
atvyks atostogų. « 

Solistė S. Adomaitienė gryž-
dama iš Seimo ir viešnagės pas 
ponus Lapius Stoney Brook, 
L. I., kartu t su Detroitiečiais 
delegatais parvyko į Detroitą 
ir porą dienų pasisvečiavo pas 
Dr. J. Sims, čia ji susitiko 
su p. Rukštele, nesenei atvy
kusiu iš Europos ir buvusiu 
bendro lagerio gyventoju 

Kai pamačiau laikraščiuose, 
kad p. Adomaitienė atvyko j 
šią šalį nei nepagalvojau kad 
gali buti su mano kraštu suris
ta. Išsikalbėjus buvome abi 
maloniai nuteiktos, kai pasi
rodė kad mano kaimynai ir net 
buve mokslo draugai buvo drau
gais ir p. Adomaitienės. Ap
kalbėjome juos visus ir apgai
lėjome jų žiaurų likimą. 

BALF'O TAG DAY 
Veiklesnės Lietuvių kolonijos 

ar teisingiau pasakius, kurios 
turi veiklesnių ir įtakingesnių, 
veikėjų, išgavo savo miestų val
džios leidimus rinkti aukas BA-
LFui ir tuėjo gražių pasekmių. 
Čikaga surinkusi gana daug, 
Antano Olio ir Broniaus Bud-
gino pastangomis. Baltimoreje 
irgi gerai pavyko, adv. Nado 
Rastinio ir žmonos Julės pa
stangomis. Girdisi kad ir Pitts-
burgąs ruošiasi rinkliavai, o ka
žin kad ir Detroito balfiečiai 
pasijudintų. Man rodos kad tik 
butų dedama pastangų ir musų 
Detroite butų galima gautu Tag 
Day, lygiai, kaip ir kituose 
miestuose. Dėja musų sky
riaus valdyba dabar vasaroja 
ir jai negalima prikišti, kokia 
nors rinkliava. Girdėjau kad 
pirmininkei ruošiama didžiulės 
iškilmės su daugybe dovanų. 
Tai ką čia į Balfo reikalus tik 
nusispiaut! 

M. Sims. 

KALIFORNIJA pastaru der
lium apelsinų produkcijoje su
mušė pirmesnius daugumo re
kordus, surenkant 47,4^3 va
gonus apelsinų (oranges). 

jas Carr paskelbė kad medžio- neapolis, Minn., kur Birželio 16 
tojai nėra pilnai apsipažinę su apsivedė su Grace Pomazal,' iš 
medžioklės Įstatymais ir su1 Chicagos, Čekų kilmės mergi-
bausmėmis kaltininkams. Jie, ną, laimėjusią "Miss Legion" 
gali buti baudžiami ne tik pi
niginėmis pabaudomis, bet ir 
kalėjimu. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutj", 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. 

gražuolių kontestą ir kitus du 
titulu Chicagoje. Jiedu tame 
mieste atidarė Health Studio. 

Jakubs. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 3'2-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-' 
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 

vyną, ir saiderį. (52) 

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

A 
New Yorke, Grand Central Palace, Harry Morrison, dalyvis 
tarptautinės tekstilių parodos, savo skyriuje įsirengė ir gyve
nimui patalpas. Jie butų taip ir apsiėję, bet paslapti išdavė 
buvimas jų pustrečių metų kūdikio tos§ patalpose. Tai prie 
ko priveda gyvenamų butų trukumas. . 

Dabartiniu laiku žymi daini
ninkė Polyna Stoska dainuoja 
Los Angeles. Ji yra gabi Lie
tuvaitė ir užima svarbią rolę 
veikale "The Three Musket
eers", kuriame ji vaidina rolę 
"Queen Anne of France". Daug 
Los Angeles Lietuvių pasisten
gė pamatyti ją tame veikale 
ir girdėti jos dainavimą. Ji 
gražiai kalba . Lietuviškai ir 
tuo mes ir ji galime didžiuotis. 

Su Polyna Stoska svečiuose 
pas Waitekus Birželio 26 d. bu
vo ir musų žymios artistės ma
mytė, Petronėlė Stoska, kuri 
specialiai čia atvažiavo aplan
kyti ir pasimatyti su savo 
dukrele. Kita garbinga viešnia 
Lietuvaitė dalyvavo tai Helen 
Borton, irgi operos daininin
kė. Ji yra apsigyvenus Los 
Angeles ir ji mus dažnai pa 
linksmina savo gražiu balsu. 

Liepos 14 dieną Polyna Stos
ka dainuos per radio, ant Tele
phone Hour, 8 vai. vakare. Po 
to, Liepos 22 ir 24 ji dainuos 
Mexico City, Sieglindos rolę 
operoje "Die Walkurie". Rug
pjūčio mėnesį ir pusę Rugsėjo 
ji dainuos New Yorke, Boston 
Symphony radio valandoje. Ši 
programa bus 6:30 vakare. 

Negaliu pamiršti nepaminė
jus kelių p-lės Stoska išsireiš
kimų. Sako ji; "Tegul Lietu
viai nemano kad aš didžiuojuo
si jei kai kuriuose miestuose 
nepasirodau tarp jų. Jie mane 
nepasikviečia į savųjų tarpą. 
Man sunku yra juos surasti; 
jiems mane pasiekti yra daug 
lengviau. Man labai malonu su
tikti Lietuvius". 

Daugelis žmonių mano kad 
Lietuvaitės pasiekusios aukš
tesnį mokslu ir pakilusios pro
fesionaliai nenori su savo tė
vais draugauti. Tas netiesa su 
Polyna. Ji su savo mamyte 
yra labai geros draugės ir va
žinėja kartu kur tik proga bu
na. Garbė tokiai motinai. Mes 
Lietuviai jai už tokią žvaigždę 
esame dėkingi. Tesužiba dau
giau tokių žvaigždžių musų 
tarpe ir mums Lietuviams bus 
daug šviesiau svetimoje padan
gėje. 

Tarp svečių artistės Polynos 
Stoska priėmime dalyvavo ir 
musų viešnia iš Clevelando, 
Ohio, Ona Karpienė, Dirvos re
daktoriaus žmona. 

Dalyvavo Lietuvės korespon
dentės, rašytojos, veikėjos — 
Ona Rackus, Stella Batkus, 
Adele Nausiedas, Marė Keme-
šis-Aftukas, ir Irena Vidžiunie-
nė. Taip pat buvo pianistė p. 
žiaunienė, A. Shillin, M. Jag-
min, H. Prue, A. Zeimis ir L. 
Kata. Visos dalyvės pasveiki
no viešnią ir pasakė trumpas, 
jautrias kalbas, prie gražiai 
papuošto stalo. 

Glendale News-Press buvo 
atsiuntęs į puošnų p. Waiteku | 
namą reporterį ir fotografą = 
Polynos Stoska pasitikimui. 

Ona Pucetaitė. 

Orkeatroje buvo penki vy
rai, apsirėdę spalvingais Mek-
sikietiškais rūbais, o jų instru
mentai buvo gitaros, mandoli
nos ir smuikos. Jie tikrai da
vė smagią, gyvą muziką kuri 
galėtų sužadinti ir miegančią 
sielą. Mus išvedė prie staliu
ko balkone, kur švelnus vėje
lis gaivino ir mes galėjome pri
sižiūrėti žvaigždėms ir į mies
telio aikšę apačioje. 

Mes turėjom tikrai smagų 
vakarą, ir ne tik prisižiurėjom 
į kitus šokikus, bet ir pačios 
retą kurį šokį praleidom, nes 
Mr. Warner ir musų vadovas 
Otto buvo supratingi vyrai ir 
patys mėgo pašokti. Otto pa
sirodė mandagus džentelmenas 
ir savo pareigą atliko kiek ga
lėdamas mus palinksminti, čia 
taipgi prisiėjo paragauti Te-
quilla koktelio, nes iš to jie da
rė biznį, neėmė įžangos' mokės 
ties. Dauguma kitų svečių bu 
vo taipgi turistai su savo pa 
lydovais, ir visi turėjo ;gerą 
laiką. • 

Jau buvo netoli vidurnaktis 
kai mes gryžom į viešbutį, ir 
mums buvo pranešta kad rytoj 
labai anksti išvažiuosim į Xo-
chomilco (Sočomylko) Plukan 
čius Gėlynus. 

Mums išeinant iš salės, keli 
maži berniukai apspito Otto, Is
paniškai kalbėdami. Jie ga1 

but įrodinėjo jam kad jie sau 
gojo jo automobilį kuomet jis 
buvo salėje, ir prašė atlygini-

dinčių medlių keliu pe* Cuer-
navaca su jo puošniais namais 
paskendusiais gėlynuose. 

Apie pietus mes atsiradom 
Xochomilco (Sočomylko) arba 
plukančiuose gėlynuose. Par
kas užpildytas daugybės žmo
nių, pasipuošusių savo šventa
dieniškais rūbais. Įvairybė bal
sų ir muzikos užpildžius orą. 
Tai buvo kaip karnivalas sti 
takais nustatytais souvenirjt 
pardavimo pastovų, su Meksi-
kietiškais išdirbiniais visokiau
sių rūšių, krūvos sidabriniu 
papuošalų, spalvuoti blanketai» 
gėlės ir mažmožiai, taipgi vi
sokiausių rūšių valgiai. 

šis parkas turi kanalą kaip 
plačią upę aplinkui ir tiesiai, 
o . jo svarbiausia įdomybė yra 
tai "Plukanti Gėlynai", kas 
tikrumoje yra didokos valtys 
vežančios tarp 15-20 asmentj. 
Šios valtys nudažytos skaidrio
mis spalvomis ir gausiai apda-
dabintos gėlėmis, tikromis ir 
dirbtinomis, ir išrodo tikrai 
kaip plukanti gėlynai. Kiek
viena valtis turi viduryje sta
lą užkandžiavimui, pasažieriai 
susėda pašoniais, taipgi ji tu
ri viršuje stogutį, apsaugai 
žmonių nuo saulės kaitros. Ma
ne žavėjo kiekvieno tokio flio-
to pavadinimas, tipiškai Mek
sikietiškas : Lolyta, Conchita, 
Rosyta ir taip toliau; ten buvo 
šimtai jų. Ant užpakalinio ga
lo kiekvienoje valtyje stovi ba
sas, prakaituojantis Meksikie
tis, dirbantis kaip demonas iš-' 
laikymui valties jos kelyje, ir 
apsaugojimui nuo atsimušimo 
į kitas kuomet jos plaukia pro 
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Otto davė jiems pamoką ar ge
rą patarimą del jų buvimo taip 
vėlai gatvėje, tačiau jo balsas 
buvo švelnus ir ramus,- drau
giško tono, ir išrodė kad jis 
tai daro su nuoširdumu. 

Pora berniukų buvo susirie
tę tarpduryje ir kietai miego
jo; tas vaizdas mus giliai su
jaudino. Ar jie neturėjo na
mų kur pareiti ar niekas apie 
juos nepaisė. Tie kiti maži 
berniukai gal but irgi nusiblo
škė kur naktyje, ir tęsė savo 
iš rankos j burną egzistenciją 
sekančią dieną^ gatvėje išmal
dų prašinėdami. 

Sugryžusios į kambarį paty
rėme kad vanduo buvo nakčiai 
užsuktas, taip kad negalėjom 
nei apsiprausti eidamos gulti. 
Mums buvo priminta apie šitą 
vandens suvaržymą tam tik
rais dienos laikotarpiais kaip 
kuriose vietose, kelios dienos 
atgal, taigi priėmėm tą padėtį 
be rugojimų, nors turėjom pa
sijuokti iš nepatogumo del to\ 

SEKMAD. Kovo 2. Vakar 
aš kovojau su prasta sloga, gi 
per naktį ji įsimetė į blogą 
mano dantį, nes kai atsikėliau 
pamačiau kad mano kairysis 
žandas ir akis patinę. Tas su
darė nesmagumą, nes veidas 
jautėsi kreivas, prie to dąntis 
skaudėjo. 

Tačiau nesileidau tam suga
dinti musų kelionę, kantriai tą 
kenčiau, ir rytą aštuntą valan
dą mes buvom gatavi išvažiuo
ti į puikų kalnų resortą Hotel 
De La Borda. Pusryčius tu
rėjom Amerikoniškus, blynų, 
bekono ir kavos. s. Mes važiavom tuo pačiu žy 

pasodino į vieną tų valčių taip 
greitai kad aš nei nesupratau 
kaip aš joje atsiduriau. Ten 
eina toks subruzdimas, ir aš 
tik stengiausi pamatyti viską 
kas tik buvo galima. Musų 
valtyje radosi apie 15 žmonių, 
visi turistai toje pačioje kom
panijoje; mums kiekvienam į-
davė užkandžio pridėtas dėžu
tės, į kurias mes tuoj ir riau-
sėmės negaišuodami. Reikia 
pasakyti kad valgis buvo tik
rai geras, nuo vištienos iki sal
dainių. 

Aš buvau perdaug susiįdo-
mavus ir užimta viskuo kas 
aplinkui dėjosi, kad gėrėtis val
giu ; kiekvieną kartą kai kita 
valtis slinko link musų, sulai
kius kvapą žiurėjau, išrodė 
tikrai musų gondolieriu| bus 

-numuštas į kanalą. 
Valčių buvo visokių rusių, 

nekurios jos vežiojo užkan
džius ir saldžius gėrimus bei 
alaus. Mačiau valtį su užkan
džiais iš tamales, enchilladas, 
tortillas. Kita valtis vežė sand
vičių, ir taip toliau, visoki biz
niai kokius tik gali įsivaizduo
ti. Viena moteris irėse valte
le vežiodama corsages, kuriuos 
tokius puikius ji srtulė pirkti 
už 1 arba 2 pesos. 

Maloniausi iš visų buvo gau
sybė fliotų su Meksikiečių or-
kestromis, kurie kaip keliau
janti muzikantai priplaukė ar
tyn, prisikabino savo valtį prie 
musų šono ir už mažą primeta
mą užmokestį grojo Meksiko-
nišką muziką ir dainavo liau
dies dainas, savo šypsančiais 
veidais, kas mus tikrai pralin
ksmino. 

(Bus daugiau) _____ 

LAUKIA K. S. KARPIAUS 
Los Angeles LVS skyrius 

rengia priėmimą ir išleistuves 
Dirvos redaktoriui, LVS sekre
toriui K. S. Karpius. Jis at
vyksta čia pas savo žmoną, ku
rios ilgas atostogavimas bai
gėsi. Jie gryš abudu atgal į 
Clevelandą. LVS skyrius pa
rengia susirinkimą Liepos 13 
d. čia bus išdalinta LVS na
riams knyga "Lietuva Tironų 
Pančiuose" pakalbėta apie ki
tus LVS reikalus. 

Karpiai gryš į Clevelandą 
automobiliu, kelionę atliks per 
San Francisco, Salt Lake City, 
Yellowstone Park, Chicago. 

Ona Karpienė čia praleido 
žiemą su savo pussesere, iš čia 
ji buvo nuvažiavus ir į Meksi
ką, apie tą kelionę ir dabar 
dar Dirvoje telpa aprašymai. 

Hep. 

llllllllUllUllllllllllllllllllllllIlMllllllllilllllllllllllliiiilliiiiiiiiiiiiiilhltllilili*, 

P J KEJiSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, .Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
5 kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
S riuose apdraudcs-insurance reikaluose. S 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
5 garantuojama. Kreipkitės } mane telefonu arba asmeniškai. S 
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Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktopf) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
jĘfunbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai, 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
•621 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 
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate \ 

ir Apdraudos Agentūra 
6QP6 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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AUKOS LVS SEIMUI 

AUKOS m LVS KARIŲ MOKESTYS PRI
SIŲSTOS ARBA ĮTEIKTOS LAIKE LVS 

SEIMO, WATERBURY, CONN. 

LVS 11 sk., Los Angeles, Cal. $155.6$ 
Mr. Kumeta " 7.00 
Petras Žilinskas " 3.00 
Mr. ir Mrs. Derin " 3.00 
Mrs. Luckas " 1.50 
Mr. Milleris " 1.50 
Jurgis Barstis, Ansonia, Conn. 4.50 
J. Marčiulionio " 2.30 
Ona čeplinskietiS " 5.25 
J. Radzevičius " 3.0# 
Mary Lopšien§, Hartford, Conn. 5.00 
B. J. Shelkaitis, E. Hartford, Com. 1.00 
K. Demikis, New Britain, Conn. 9 27.50 
Domas Mukonas " 1.00 
P. L. Poškus ' 99 2.00 
K. Valiūnas " 2.00 
Jonas Varkala " 2.0*0 
LVS 9 sk., Waterbury, Conn. 100.00 
Dr. M. J. Colney " 51.00 
Mrs. M. J. Colney " 5.00. 
Am. Friends of Lithuania*" 25.00. 
Kazys Strikolis 99 10.00 
Mr. ir Mrs. Mateliunas " 4.50 
Nellie Vasiliauskiene " 4.00 
Stepas Zobarskas " 2.00 
J. žemantauskas " 1.00 
Mrs. A. Daikus " 2.00 
Ant. Dzimidas " 2.00 
Anastazija Kishonis 99 2.00 
Albinas Kuslis 99 3.00 
Anna Kuslis " 2.00 
Sofija Shukis " 2.00 
Mr. šilkauskas " 0.50 
J. ir Marge Verbela, Hollywood, Fla. 10.00 
And. Urbšaitis, Miami Beach, Fla. 5.00 
Adv. A. A. Olis, Chicago, 111. 10.00 
J. M. Šaltenis, Chicago, 111. 10.00 
LVS 4 skyrius, Baltimore, Md. 100.00 
Juozas ir Adelė Gutauskai " 10.00 
Marijona Milunaitienė " 5.00 
Petras Jaras " 5.00 
Justinas Kiškis " 5.00. 
Jonas Lietuvnikas " 5.00 
Antanina Boudrfenė " 2.00 
Ant. Juškauskienė " 2.00 
Vladas Medveckas " 1.00 
K. Dominikaitienė " 2.00 
J. Kreuceliunas 2.00 
A. Boudriene " 2.00 
Ona Rekuvienė 99 1.00 
J. Kiškis " 2.00 
J. ir B. Kasmauskai, Boston, Mass. 35.00 
St. Mockus, So. Boston, Mass. 20.00 
K. Žibikas, So. Boston, Mass. 5.00 
Vladas Sharkus, Brockton, Mass. 5.00 
Vincas Zinkevičius, Brockton, Mara. 10.00 
Amb. Blažys, Worcester, Mass. 10.00 
LVS 10 skyrius, Lawrence, Mass., 

veikėjai surinko ir patys suaukavo: 
K. Vilkišius 52.00 
A. F. Sweetra, 16.Q0 
J. Penkus 3 00^ 
J. Kanciavičius 2.00 
Stanley Juškus 2.00 
Peter Bagdonas 2.00 
Emil Gesing, M.D. * 2.00 
Joseph Romaska 2.00 
Albert A. Sweetra 2.00 
Vincent A. Belezentes 2.00 
Thomas Skusevičius 1.00 
M. J. 1.00 
F. Meškauskas 1.00 
J. Grigaliūnas 1*00 
B. Churlionis 1.00 

LVS 6 skyrius, Detroit, Mich. 
Juozas Tamošiūnas " 
Valerija Kriaučiūnienė " 
V. A. Kerševičius " 
Dr. J. J. Sims " 
Juozas Smailis " 
Vyt. Markuzas " 
Povilas Molis " 
Mrs. Helen Rauby " 
J. J. BaČiunas, Sodus, Mich. 
LVS 3 skyrius, Newark, ll. J. 
Povilas Jasaitis " 
Petras Mačiulaitis " 
A. S. Trečiokas " . 
Stasys Tarozas 99 

V. Valickas 
Simon F. Gudas, W, Orange, N. J. 
Teklė M. Grybaitė, E. Orange, N. J. 
LVS 16 skyrius, Amsterdam, N. Y. 
Petras ir Mrs. Lalas " * 
Ona Biliutė " 
Emilija Jankuniutė " 
Benis Janulis " 
Mrs. Ona Meleski " 
Miss Anna Kadgis 99 

Miss Adeline Kadgis - " 
Adv. V. Kristinaitis " 
Mrs. J. Nikštenas " 
Adomas Varnis " 
Nancy Sinkus " 

Brooklyn, N. Y. Juozas Ginkus 
Jonas Baltus 
Jonas Narvydas " 
Pr. Narvydas " 
Antonina Cirkelis " 
X. Strumskig " 
A. Kairis " 
P, Pusnikas " 
,Br. Gerulis " 
Vyt. Abraitifl 99 

Jonas Valaitis " 
P. Svetika, Maspeth, N. Y. 
V. Kuras, Maspeth, N. Y. 
Lith. Citizens Club, Maspeth, N. Y. 
Pranė Lapienė, Stony Brook, N. Y.* 
Robert Caldwell, New York, N. Y. 
Antanina Uždavinienė, Utica, N. Y. 
LVS 1 skyrius, Cleveland, Ohio 
Dr. S. T. Tamošaitis " 
Jonas Jarus " 
K. S. Karpius 
Neris J. Šimkus " 
Jurgis Salasevičius 99 

Alekas Banys " 
Joe Chester " 
Kazys Leimonas " 
Felix Yucius " 
Marė Gužauskienė " 
J. A. Urbonas, Dayton, Ohio 
P. J. žiuris, Lakewood, Ohio 
Hypatija žiurienė " 
Felix J. žiuris " 
A. Anuškevičius, Donorą, Pa. 
Jonas ir Marė Urbaitis, Donorą, Pa. 
A. J. Kaniušis, Philadelphia, Pa. 
Pranas Pūkas, Philadelphia, Pa. 
Monica Aboyas, Scranton, Pa. 
Mrs. Wilkitas, Olyphant, Pa. 

50.00 
100.00 

25.00 
20.00 
11.00 
10.00 
5.00 
5.00 
6.00 
1.00 

60.00 
20.00 
10.00 
10.00 

2.00 
2.00 

' 2.00 
2.00 

10.00 
14.00 

6.50 
1.00 
I.50 
6.50 
2.50 
•2.50 
' 1.50 
.2.50 

k 1.50 
1.00 

31.00 
11.00 
7.50 
5.50 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 

, 2.00 
2.00 

10.00 
20.00 

50.00 
15.00 

200.00 
28.00 
10.00 
II.00 
5.00-
1.00 

20.00 
5.00 
5.00 

, 3.00 
2.00 

5.00 
101.00 

50.00 
5.00 

10.00 
10.00 
31.00 
15.00 
9.00 

11.00 

Čia Žuvo 2480 Lietuviu 

Juozas Karpavičius, Providence, R. I. 26.00 
(Jis aukojo ir $40.00 CARE maisto pakie-

tams tremtiniams rašytojams) 
Pr. Karpavičius, Providence, R. I. 1.00 
Kanados Lietuvių Sąjunga, Montreal, 

Kanada (per A. Sakalas, knygoms) 10.00 
K. Augustis, Montreal, Canada 1.00 
Joan Vaicekauskienė, " « 3.00 
Jokūbas Trečiokas " 7.00 
Balys čelius, Caracas, Venezuela 11.00 

UNNRA GLOBA' 
TREMITINIAMS 

BAIGIASI 

, UNRRA baigė savo dienas. 
Ji nuostojo globoti tremtinius. 
Bfcviečiai Lietuviai džiaugiasi 
ir iš visos širdies dėkoja Ame
rikai kad jos didžių pastangų 
dėka kuriama nauja IRO or
ganizacija. Tame tremtiniai 
įžiūri ir labai didelį Amerikos 
Lietuvių nuopelną. 

Pati UNRRA atliko, globo
dama tremtinius, labai pagir
tiną darbą. Deja, skaudu kad 
joje iki paskutinių laikų buvo 
daug komunistinio plauko žmo
nių, del kurių tremtiniai gavo 
daug nukentėti. Ir šiądien, 
tremtinių globos baigimo išva
k a r ė s e ,  t a s  k o m u n i s t u j  a n t i s  
UNRRA elementas deda visas 
pastangas savo vietose pasilik
ti jau kaip IRO valdininkai. 

Kai kuriose stovyklose ima
ma be jokio pagrindo šmeižti 
DP. Girdi, jie esą nemokšos, 
neišmanėliai ir nesugebesią pa
tys savęs sutvarkyti. Išvada 
tokia: "Palikit mus ir toliau. 
Mes juos sutvarkysim...." 

Arba kitaip tariant, "mes ir 

toliau vykdysime komunistiniu 
stropumu jų sekimą". 

Taigi IRO organizacija tu
rėtų prieš pradėdama savo dar
bą padaryti griežčiausią "skry
ningą" visiems UNRRA virši
ninkams, o geriausia stovyklų 
valdymą pavesti patiems DP, 
kurių eilėse yra daug puikių 
mokyklų vyrų. K. Pelėkis. 

AGURKAI sunaudoja daug 
vandens: sudarymui vieno sva
ro sausos medžiagos, agurkas 
sunaudoja 713 svarų vandens. 

NUPUOLIMAI buvo didžiau
sia paskira nelaimingų mirčių 
priežastis 1943 metais šioje ša
lyje. 

Valstybės Sekretorius George C. Marshall (paskutinis deši
nėje) buvo pirmas aukšto laipsnio civilinių ir militarinių va
dų eilėje dalyvavęs Prez. Trumano komitete liudymui reika
lingumo Amerikos kontinento ginklavimui if pasiruošimui su
tikti visokias karo staigmenas. ^ 

Rašo B. G., Dirvos ' 
Korespondentas Vokietijoje. 
ANTROJO pasaulinio karo 

metu Lietuvių tauta, lyginant 
su kitomis tautomis, atidavė 
labai didelę kraujo auką, kovo
jant prieš totalizmą ir ruošiant 
dirvą vakarinių demokr a t i j ų 
pergalei. Kankinių kaulais, kre
matoriumuose sudegintų palai
kų pelenais, iš prievartos stovy
klų išsilaisvinusių ir tebenešan-
čių vergijos pančius, randi nuo 
pačių Sibiro taigų iki Atlanto 
pakrančių. 

Šiądien daugelyje vietų, kur 
jau sudarytos laisvo žmogaus 
pasireiškimui visos sąlygos, Lie
tuvių tautos kankiniai, drauge 
su kitų tautų nukankintais pa
gerbiami ir jų brangiam atmi
nimui statomi paminklai. Vie
na iš tokių vietovių, greta eilės 
jau pasauliui gerai žinomų Trer 

čiojo Reicho gėdos vietų, yra 
ir Flossenbergo KZ. čia į ma
sinį kapą buvo supilta 2480 kre
matoriume sudegintų Lietuvių 
kovotojų palaikai. Tai Lietu
viai patriotai, atidavę pačią di
džiausią žmogaus auką-gyvybę 
kad pasaulyje išnyktų priespau
da, kad mažoms ir didelėms 
tautoms ateitų laisvės dienos. 

FLOSSENBURGO KZ išviso 
buvo nukankinta 52,000 žmo
nių. Jie buvo suvežti iš visų 
Europos kraštų kad čia tipiš
kose akmens skaldyklose, esan
čiose prie pat Čekoslovakijos 
sienos, griežtai izoliutose nuo 
pašalinio stebėtojo akies galė
tų buti terorizuojami ir žudomi. 
Lietuvių tauta čia sudėjo bai
sią auką, proporcingai pačią di
džiausią iš visų tautų. Kaip 
Amerikiečių karinės įsta i g o s 
nustatė, Flossenburgo KZ bu
vo nužudyta: 26,430 Rusų, 17,-
546 Lenkai, 5964 Vokiečiai, 4,-
771 Prancūzas, 3784 Cekoslova-
kai, 2480 Lietuvių, 3413 Ita
lų, 3132 žydai, 2140 Jugoslavų, 
1693 Belgai, 1162 Holandai, 672 
Vengrai, 450 Graikų, 20 Danų, 
14 Skandinavų, 14 Ispanu, 9 
Anglai ir 2 Amerikiečiai. 

Flossenburgo KZ kankinių pa
gerbimas įvyko 1947 m. Gegužės 
25 d., " dalyvaujant Amerikos 
kariuomenės atstovams, karinių 
misijų, esančių Vokietijoje, de
legatams, Bavarijos ministe-
riams, aukštiems dvasiškiams, 
Flossenburgo KZ išlikusiems 
gyviems kaliniams, tūkstantinei 
miniai pagerbtiman atvykusių 
dalyvių, daugiausia iš tremtinių 
stovyklų, kaip labiausia supran
tančių šios aukos didį. 

Iškilmės buvo pradėtos vai
nikų padėjimu prie paminklo 
žuvusiems jau atėjus Ameri
kiečiams. Nors ir gera medi
ciniška pagalba ir geras mais
tas, bet negalėjo išgelbėti dau
giau kaip dviejų šimtų kalinių, 
kurie buvo žiauriausia kanki
nami. Jie visi palaidoti Flos
senburgo miesto viidur!yje ir 
jų atminimui pastatytas gražus 
paminklas. 

Po išlaisvinimo mira šiųjų 
tarpe yra ir du Lietuviai: Jo
nas Velička, miręs Geg. 5, 1945, 
i r  E r n e s t a s  M a u r i c a s ,  m i r ę s  
Geg. 20, 1045. 

PO PAMOKSLO.kalbėjo 
Amerikos kariuomenės atsto
vas, visi karinių misijų dele
gatai, Bavarijos ministeris pir
mininkas ir paminklui statyti 
komiteto atstovas. Pasibaigus 
kalboms, visi iškilmingoje ei
senoje nusileido į mirties slė
nį, kur yra garsus krematoriu
mas surijęs 52,000 kalinių gy
vybes, ir kartuvės, čia jau 
supiltas bendras, visų nukan
kintų, kapas. 

Tautų atstovai čia gavo tei
sės, įamžinant kankinių atmin
tį, pastatyti paminklines len
tas ir panrinklus. Lietuvių pa

likome gyvi ne tam kad tylė
tume ir rankas sudėję kaž ko 
lauktume. Pati Apvaizda, kuri 
mums dar leido gyventi, įpa
reigojo šaukte šaukti į pasau-
lo gerąją sąžinę ir pačiom dar 
neužgijusiom žaizdom reikalau
ti kad neteisybė butų sunai
kinta, žiaurumai pašalinti, žmo
gaus ir tautų pavergimas pas
tatytas prie gėdos stulpo. 

Pasmerkimas tironams! 
Amžin garbe žuvusiems kan

kiniams ! 
Laisvė pavergtoms tautoms!" 

PIETŲ AFRIKOJE ruošia
masi įvesti savaitę kurioje ne
bus vartojama sviesto, pagel
bėjimui badaujantiems Euro
piečiams. 

Ispanijos karo veteranas, i5 
50 metų atgal, William H. Rob-
bins, valgo "ice cream" senų 
veteranų namuose, laike jiems 
suruošto pavaišinimo. 

minklinė lenta jau pastatyta 
prieš pat krematoriumo duris, 
o paminklui pašventinta ant
kapis prieš pat kartuves. Už 
vieno-kito mėnesio tame mir
ties slėnyje išaugs eilės tautų 
paminklai, kurie amžiais sve
timam praeiviui kalbės apie dvi
dešimtojo amžiaus žiaurumus, 
kurie taip skaudžiai yra pa
lietę Lietuvių tautą, ramiai dir
busią prie Baltijos krantų. 

Į KZ iškilmes Flossenburge 
buvo nuvykę didelė Lietuvių 
KZ delegacija, kuri per vietos 
ir užsienio spaudtos atstovus 
padarė sekančio turinio pareiš
kimą : 

"LIETUVIŲ tauta yra viena 
iš nedaugelio Europos tautų, 
kuri nesutiko sudaryti Vokiško 
legijono kitoms tautoms naikin
ti, ir kaip tik dėl to turėjo su
kloti pačių geriausių aukų — 
21,000 žuvusių kacetuose ir ka
lėjimuose ir 12,000 išėjusiais į 
laisvę, bet fiziškai palaužtais 
kankiniais. Jų visų vardu pa
reiškiame kad musų kova už 
teisingumą ir tautos laisvę yra 
nebaigta. Aukų skaičius šiuo 
metu Lietuvoje siekia dešim
teriopai daugiau negu čia pa
minėti nacių persekiojimo au
kų skaičiai, šitos aukos, šitas 
nekaltas kraujas šaukiasi dan
gaus prieš klastą, kerštą ir ne
teisybę. Ir mes, kurie turėjom 
buti sudeginti krematoriumuose, 

0 

Dabar Galit Klausyt 
"THE OHIO STORY" 

Anksti ir Vėlai 
Radio klausytoju patogumui, "The 
Ohio Story" dabar duodama oro ban
gomis dviem skirtingais laikais vakar 
re. Klausykit Robert Waldrop ir 
talentingo sąstato apsakant Ohio s ro
mansą, istoriją ir industrinį progresą 
tokiu laiku kokis jums geriausia priei
namas. 

WJMO . . . .  6:30 Vakare . . . .  1540 KC 
WTAM 10:15 Vakare 110 KC 

Pirmadienj - Trečiadienį - Penktadieni 

THE OHIO BILL TELEPHONE COMPANY 

F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  

The Lorain Banking Co. 
t 

LORAIN, OHIO 

June 30, 1947 

ASSETS 
Cash on Hand and in Banks $ 2,145,537.83 
United States Government Obligations .... 5,250,760.00 
State, Municipal and Other Bonds and Securities 

Including Stock in Federal Reserve Bank 3,053,632.98 
Loans and Discounts 2,803,455.3$ 
Banking Premises Furniture and Fixtures 23,000.0® 
Other Resources 10,000.00 

TOTAL $13,286,386.17 

LIABILITIES 
Capital Stock $ 200,000.00 
Surplus and Undivided Profit® 345,905.06 
Other Reserves — Taxes, etc 88,000.00 633,905.06 
Deposits 12,631,834.69 
Dividends Payable July 1, 1947 7,500.00 
Other Liabilities 13,146.42 

TOTAL .i $13,286,386.17 

MEMBER MEMBER 
FEDERAL RESERVE FEDERAL DEPOSIT 

SYSTEM INSURANCE CORP. 
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KARPIUS—Editor Redaktorius—K. 

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

RUSAI LIETUVON PRlVEŽE KOLONISTŲ 
ŽMOGŽUDŽIŲ IR VAGiŲ 

KAIP DP TURI 
DIRBTI 

rvIRYOS Europos korespondentas, Dr. Kęstutis .Ker-
^ nuvis, prisiuntė sekantį įdomų rašinį, kartu su iš
trauka straipsnio iš Lietuvos komunistų partijos orga
no Tiesa: 

Vykdydami spartų Lietuvos nutautinimą, okupan
tai imperialistai komunistai Rusai stengiasi kuodaugiau 
Lietuvon privežti savo kolonistų. Tačiau ką gali duoti 
didžausio pasaulyje teroro ir tautų plėšikų šalis? Aiš
ku kad be žmogžudžių tik chuliganus ir vagis. 

Štai šių dienų vienintelis pavergtoje Lietuvoje Lie
tuvių kalba dienraštis Tiesa, Lietuvos Komunistų par
tijos (bolševikų) Centro komiteto, Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo ir Ministrų Tarybos orga
nas, nr. 110, Gegužės 13 d. (kitados ėjęs dar kitas Lietu
vių kalba dienraštis, Tarybų Lietuva, buvęs oficiozas, 
dabar jau yra skirtas kolonistams Rusams ir eina Rusų 
kalba kaip Sovietskaja Litva), konstatuoja niūrų šių 
dienų gyvenimą Vilniuje: 

"Kai gryžęs iš komandiruotės nuėjau j Vilniaus pirtį Nr. 1, 
Tilto g., jau laukiamajame keli klijentai atidžiai apžiurėjo mane 
nuo galvos iki kojų, tarytum bučiau nuo Marso nukritęs. Vie
nas net mano švarką pačiupinėjo, spręsdamas medžiagos kokybę. 

Žinoma, tų klijentų gudrybių nesupratau ir netrukus pirty
je ramiai tvojau su vantele sau per šonkaulius. 

Bet tuoj pastebėjau kad taip ramiai prausiuosi tik aš vie
nas. Kiti gi po kiekvieno pasimuilinimo bėga į rūbinę, vėl at
gal, ir vėl į rūbinę.... Ir taip be galo.... 

— Pilieti, — sakau, — sportuojat ar prausiatės? Man ne
aišku. — Mano kaimynai nustebo. Vienas ir klausia manęs: 

— Sakyk, meldžiamasis, ar pirtin be drabužių atėjai? 
— Prašau nesijuokti, — užsigavau. — Aš ne beprotis be 

drabužių vaikščioti. 
Čia mane kaimynai atsiprašė ir paaiškino kad pirties rūbi

nėje labai dažnai dingsta drabužiai. Užtat jie taip dažnai ten 
ir laksto, atseit, pasitikrina kaip reikės namo eiti — su drabu
žiais, ar be v 

žinoma, aš taip pat šokau į rūbinę, prisiminęs pirties lau
kiamajame įtartinus gaivalus.... Ir žiuriu, štai jau nėra ma
no baltinių, batų... v -

— Piliečiai! — pradėjau triukšmauti. — Juk tai huliganiz-
mas, vagystė! Skandalas! Aš gi negaliu nuogas namo eiti! 

— Tamsta laimingas, — kaž kas pareiškė man, lyg pasity
čiodamas. — Tamstai, štai, paltas paliko, o man aną kartą nu
nešė paltą ir kepurę. 

Taip kiekvienas, vietoje užuojautos, man reikšdavo: "Taip, 
tamsta laimingas, nes man...." ir toliau įrodinėjo kaip čia pir
tyje patogu vogti, nes patalpos silpnai apšviestos, apie 50 nuo
šimtis lankytojų negali naudotis drabužių spintelėmis.... 

Man pritruko kantrybės: 
— Tuojau duokit direktorių! — sušukau. — Tegu man at

lygina nuostolius! 
Atsirado ir pirties direktorius Golučupovas. 
— Štai, — sakau, — kaip jusų pirtyje mus "švarina"....— 

Bet ir direktorius net mažiausios užuojautos nepareiškė. 
— Tamsta laimingas, — burbtelėjo ir jis. — Buna dar blo

giau.... Pas mus net elektros lemputes išsuka, jau nekalbant 
apie gerus drabužius.... 

Direktorius net manęs išklausyti nesiteikė. Jis nenorėjo 
išgirsti kad nuo chuliganų ir vagilių visos tarybinės ir įmonės 
valosi kaip nuo pikčiausių liaudies priešų ir kad jis, direktorius 
Golučupovas, elgiasi atvirkščiai — leido jo vadovaujamoje įmo
nėje vagims susisukti lizdą! 

Taigi, iš pirties gryžau be baltinių, be batų.... Ir, ištik-
rųjų, gal but esu laimingas, nes prie tokios direktoriaus Golu-
čupovo įvestos tvarkos galėjo įvykti liūdnesnių dalykų.... 

O iš antros pusės ir pats direktorius Golučupovas taip pat, 
matyt, labai laimingas, jeigu iki šiol jam sekasi sėdėti direkto
riaus vietoje, kai jis jau senai turėjo rimtai atsakyti us tokį 
skandalingą darbą." 1 

ROOSEVELTO AUKOS 
y IENAS diplomatinis korespondentas, Ladislas Fara-

go, nesenai iškėlė iki šiol laikytą didžiausią Roose-
velto paslaptį. Sulyg to rašytojo, Rooseveltas planavo 
po karo pravesti masines žmonių migracijas, kurios ap
imtų 20 milijonų asmenų likusių išvietintais del karo. 

Rašytojas sako kad rudenį 1942 metais Rooseveltas 
įsteigė slaptą komisiją ruošimui planų žmonijos kilnoji
mui. Tai komisijai išlaikyti praleido $180,000 iš prezi
dentui be atskaitomybės skiriamų pinigų. 

Dabar dalis tų slaptų raportų ir paties to plano lai
komi Roose'velto asmeninių raštų skyriuje jo palikusia-
me kabinete, o kita dalis tų slaptų daviniu sunaikinta^ 

Rooseveltas svajojo milijonus žmonių iškelti iš įvai
rių šalių, kurias dabar užėmę bolševikai, į laisvas šalis, 
j Ameriką, Pietų Amerika, ir net į Mandžuriją. Tų 
žmonių apgyvendinimui kitose šalyse jis skaičiavo po 
$25,000 kiekvienai šeimai iš keturių. Tas butų atsiėję 
net 125 bilijonai dolarių. Iš kur tuos pinigus butų ėmęs 
niekas nepasakė. 

Tas parodo kaip mažai Rooseveltas paisė apie žmo
nių tėvynes, jų gimtinį kraštą, kurį kiekvienas brangi
na ir nori sugryžti kad ir į griuvėsius paversta, jeigu 
tik gali laisvai sugryžti. Jis visai nesuprato kad reika
linga apsaugoti kiekvienos tautos jos prigimtą kraštą. 

' Leidęs barbarams atimti žmonėms jų laisvę, jų tė-

HANAU, Kas nežino garsaus 
savo dydžiu Hanau Lietuvių, 
Latvių, Estų ir Ukrainiečių sto
vyklos Vokietijoje kuri pagal 
savo didumą Amerikiečių zono
je, yra plačiai visiems žinoma. 
Šiuo metu Hanau stovykla A-
merikiečių zonoje bene pirmoji 
darbo stovykla. Hanau stovy 
kloję gyvenanti vyrai fiziniam 
darbui tinkami nuo 18 iki 55 
metų amžiaus, privalo dirbti. 

Nuo darbo atleidžiami tik li
gony s su UNRRA's gydytojo 
pažymėjimu. Hanau stovyklos 
g y v .  a s m e n y s  p r i v a l o  d i r b t i  
stovyklos ribose UNRROS ži
nioje, ir už UNRRA ribų, U. 
S. Armijos žinioje. U. S. Ar
mijos žinioje darbas pradžia 
nuo 8 vai. ryto. Per dieną 
dirbama 8 vai. su pertrauka 1 
vai. pietų. Dirbantieji už UN
RROS ribų pietus gauna dar
bovietes vietoje, kaip dirban
čiųjų priedą. Už darbo dieną 
mokama 5 RM. ir savaitėje 
duodama 1 pk. cigarečių. 

UNRRA žinioje darbas pra
sideda 9 v. ryto ir baigiasi 17 
vai. su viena vai. pertrauka 
pietums. Dirbantieji gauna pa
pildomą maistą, apie 1000 kai. 
1 pokelį cigarečių savaitėje ir 
30 punktų į mėnesį už kuriuos 
UNRR'os krautuvėje gali pirk
ti įvairių smulkių prekių. Ne
atvykus be pateisinamos prieža
sties į darbą pirmą kartą yra 
sulaikomos 5 cigaretės, savai
tės davinio. Antru kart neat
vykus į darbą neduodama visos 
savaitės davinio cigarečių ir pa
pildomas maistas. Trečiu kart 
neatvykus į darbą yra šalinami 
iš stovyklos, arba taikoma kito-

Dr. George Dimitrov, buvusios 
Bulgaru valstiečių partijos va
das, paskelbia kad komunistų 
iygiai Bulgarijoje ir ,Balkanuo-
"se yra dalis sovietų konspira
cijos pablokšti visą Europą po 
Rusų bolševikų globa. 

kios sunkios bausmes. * 
Abejose stovyklų kiemo rybo-

se yra naujų pristatytų dar ne
galutinai užbaigtų lentinių ba
rakų, kuriuose numatoma ap
gyvendinti naujai atkeltieji fi
ziniai pajiegųs asmenys iš kitų 
vietovių, o nedarbingosios šei-
mcis numatomos iškeldinti ki
tur. Kaip bus šis naujasis dir
bančiųjų asmenų darbo projek
tas įgyvendintas Hanau sto
vykloje parodys netolima atei
tis. V. Pavasakys. 

t i t 
MEDŽIO industrija skelbia 

kad ji turi pakankamai namų 
statybai paruoštos medžiagos, 
taip kad namų statyba gali ei
ti pirmyn gerais šuoliais. Sta
tyba visoje šalyje imant ir ei
na palyginamai gerai, nes šy-
met per pirmą metų Kertainį 
buvo baigta 280,000 privatinės 
statybos projektų. 1946 me
tais per pirmą bertainį buvo 
išstatyta tik 60,000 namų. 

Statybos medžiagų brangu
mas ir darbininkų algų aukš
tumas yra didžiausios kliūtys 
gyvenamų namų ir kitokių pa
statu statymui. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

vynę, pavelijęs bolševikams blaškyti žmones į Sibirą ir 
išguiti iš tėvynės nenorinčius po bolševikais liktis, Roo
seveltas tik tokį žiaurų budą išgalvojo žiaaaaems apgy
vendinti. 

ARGENTINA yra antra didžiausia Pietų Ameri
kos respublika su 16 milijonų gyventojų. Brazilija yra 
pati didžiausia to pietų kontinento valstybė, turinti virš 
44 milijonus. Argentinos sostinė Buenos Aires priskai
to virš 3,000,000 gyventojų. 

S K A I T Y M A '  

" U ž  G e l e ž i n e s  U ž d a n g o s  
Rašo NERIS J. šIMKtfir 
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TOLI PALIKOT 
(Balys Gaidžiunas) 

Toli palikot, tėviškės kalneliai, 
Kleviniai grėbliai, ten, andai, dirbti. 
Toks tolimas ir toks dulkėtas kelias, 
O čia dangus ir žmonės svetimi. 

Čia vakarais daina laukų nevirkdo, 
Širdies neužkuria jausmų gaisrais. 
Veltui berželiai lygų lauką virkdo, , 
Ir jų verkimas nejučiom praeis. 

Išeisiu vakarui sparnus paleidus — 
Tegul palydi žvaigždės krintančia šviesa. 
Žiogeliai gros dar negirdėtą gaidą 
Ir kris j žemę vakaro gaivi rasa. 

Išeisiu vargą ir save užmiršęs, 
Per žemę miegančią ramiu miegu. 
Upelis tolmoj iš kranto veršis 
Ir kvies, k^d -vagą ve*'*tug*e kuriu. , 

MES — TIESA 

Jeigu kas tau pasakys 
kad mes esam žuvę, 
nusijuok jam į akis, 
žvilgsnį mesk kaip šūvį. 

Tars sprendimą ateitis, 
te šis šliužas niršta —•» 
mes užmerksime aki|, 
bet tiesa nemiršta. 

Kastytis Gliauda. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

ČIA NORIU paliesti ir truputį panagrinėti 
koks buvo Sovietų valdžios aparatas Lietuvoje. 
Visas tas aparatas buvo įvestas pagal Sovietų 
sąjungos nustatytą tvarką. Prezidento vieta 
buvo palikta ir ją užėmė Sovietams parsidavęs 
Justas Paleckis, avantiūristas, laikraštininkas, 
kuris už visokius nešvarius darbus buvo daugelį 
kartų Lietuvos valdžios baustas ir dėlto iš ne
apykantos tapęs komunistu. 

Visos ministerijos buvo panaikintos ir jų 
vietoje įsteigti taip vadinami Liaudies Komisa
riatai. Jų buvo daug daugiau negu buvusių mi
nisterijų, nes sovietinėje santvarkoje yra labai 
įsigalėjęs popierizmas ir biurokratizmas. Tų 
Liaudies Komisariatų vadovai buvo vadinami 
Liaudies Komisarai. Juos paskyrė patys Sovie
tai pasirinkę sau patinkamus žmones. Visi ko
misarai drauge sudarė Liaudies Komisarų Tary
bą, o jos pirmininku buvo žiaurus ir visiškai So
vietams atsidavęs M. Gedvilą. 

, Kiekvienas komisaras turgjo po keletą pa
dėjėjų. Tais padėjėjais buvo paskirti partijos 
žmonės, kurių pareiga buvo ne padėti komisarui, 
bet jį sekti ar jis nenusižengia Sovietinei tvar
kai. Jie net savo parinktais žmonėmis nepasi
tikėjo ir vienas kitą turėdavo sekti. Po kurio 
laiko buvo paskirti dar daugiau padėjėjų ir šie 
jau buvo iš Maskvos. Tai buvo žmonių apgavi
mui. Komisarais buvo Lietuviai, tat žmones 
sakydavo, tai vis dar savi žmonės, gi už jo nu
garos sėdėjo iš Maskvos atsiųstas Sovietas-ne 
Lietuvis. 

Liaudies komisariatai tai buvo viešojo po
būdžio įstaigos. Jų buvo labai daug, nes viską 
atėmus iš privačių savininkų ''sovietiška val
stybė" pasidarė labai turtinga ir buvo reikalin
gas milžiniškas tarnautojų aparatas, kad pajėg
tų visą tą sugrobtą turtą kaip nors administruo
ti. 

Lygiagrečiai su Liaudies Komisariatais §jo 
kita labai paslaptinga organizacija, tai buvo Lie
tuvos Komunistų Partijos Centro Komitetas. 
Šios įstaigos užkulisių jau niekas negalėjo žinoti, 
visa jos veikla buvo paslaptinga ir nevieša. Bet 
tai buvo smegenys ir protas viso Sovietinio apa
rato. Tame taip vadinamame CK buvo skyriai 

atatinką Liaudies Komisariatus savo paskirti-' 
mi, ir faktinai Liaudies Komisariatai neturėjo 
jokio savarankiškumo ir gąlios patys ka nors . 
nuspręsti ir vykdyti. Visi planai ir instrukci
jos bei nurodymai ėjo iar CK skyrių. Gi CK 
dauguma pareigūnų buvo Sovietai-ne Lietuviai 
ir jie gavo tiesiogines instrukcijas i& Maskvos 
valdovų. Tad kaip matote .jokios kalbos nega
lėjo buti apie Lietuvių savęs pačių valdymą. 
Jokios reikšmės neturėjo jei Liaudies Komisa
ras buvo Lietuvis, ir gal jie pradžioje buvo įtrauk
tas visai be blogų norų į tą darbą, o kai pama$5 
kas darosi jau buvo per vėlu pasitraukti. 

Čia noriu vėl prisiminti mano pažystamą 
komisarą kuris, kaip ankščiau minėjau, man 
padėjo. Su juo kalbėjausi vėliau po pusės me
tų nuo bolševikų įžengimo. Jis man pasisakę 
jis nesitikėjęs kad viskas taip eis, jis nesitikjo 
kad ant jo sprando užkraus du padėjėjus, vieną 
Sovietą iš Maskvos, kitą Lietuvį komunistą ka
linį, kuris vos mokėjo pasirašyti. Kaip vėliau 
papasakosiu dar po pusės metų, mano pažysta
mo komisaro nuomonė dar labiau buvo pasikei
tus. Jei jau tokie žmonės kurie buvo valdžioje 
pradėjo keisti nuomonę apie Sovietišką rojų^tal 
ką bekalbėti apie paprastus žmones. 

PALIESIU darbininkų, padėtį Sovietinėj# 
santvarkoje. Sovietinė santvarka sako kad ji 
yra liaudies ir darbininkų valdžia, kad jos tikslas 
tai pirmoje vietoje apginti ir apsaugoti darbi
ninkų ir dirbančiosios liaudies teises ir interesus 
nuo kapitalistinių išnaudotojų. Visa tai skam
ba labai gražiai. 

Pirmiausia, kas tai yra ta dirbančioji liau
dis. Visi Lietuviai juk yra ūkininkų vaikai, kur 
vieni išėjo į mokslą ir užėmė vadovaujančias 
vietas valdžioje ir ūkiniame gyvenime - laisvais 
Lietuvos laikais. Aš manau kad Lietuvoje bu
tų sunku buvę surasti šeimą kuri nebūtų turf-
jus brolio, sesers, tėvo ar kitokių giminių ūki
ninkų, tikrųjų liaudies žmonių ir Lietuvių tau
tos pagrindo. Visi buvo pasiskirstę darbu. Jei 
ūkininkas turėjo kelis sunus ar dukteris, tai 
keli ėjo į mokslus, likę paveldėdavo tėvo žemę 
ir ją toliau dirbdavo, gi išsimokslinę tapdavo 
kunigais, mokytojais, valdininkais, rašėjais ir 
pan. Ir štai, pagal Sovietišką saiką, tie išsimok

ius daugiau) 

NEW YORKO valstija tu
ri 450 vasarinių resortų, kur 
kiekvienas gali praleisti liuos-
laikį sulyg savo skonio. 

HIPPODROME 

Nuo trečiadienio, Liepos 16 bus 
rodoma idomi filmą "GUNFIGHT-
ERS". Padaryta puikiose spalvose, 
vaizduoja gudziuju Amerikos vakaru 
gyvenimą, kur teise buvo "užmušti 
arba buti užmuštam". Vaidina ge
ri artistai Randolph Scott ir Bar
bara Britton, be to dalyvauja Bruce 
Cabot, Charley Grapewin ir kiti. 

POP-KONCERTAI 

Šį šeštadienį, Liepos 12, koncer
tuos pianistas Arthur Loesser. Jis 
yra žinomas kaip pasižymėjęs mu
zikas, baigės muzikos aukštuosius 
mokslus bei jau koncertavęs dau
gelyje vietų. Jis yra keliavęs su 
koncertais keletą kartų po Europą. 
Šį šeštadienį jis grieš Pop Koncer
te Saint-Seans antrajį piano kon
certą G minor. 

Koncertą diriguos Dr. Ringwall. 
Be minėto koncerto dar išgirsite 
Rossini ''William Tell' overtiur/, ba
leto muzikoj iš Gound operos "Fau
stas", Elgar marša "Pomp and Cir
cumstances, Waldteufel "Skaters 
Waltz", Rachmanioff "Prelude in 
G minor", David Rose "Holiday for 
Strings" ir Howard R. Cable fan
taziją "Jingles All the Way". 

Trečiadienį, Liepos 16, bus sekan
tis pop koncertas. Jame koncertuos 
žinomas Puerto Riko pianistas Jesus 
Maria Sanroma, kuris jau Clevelande 
pasižymėjo pereitą vasarą. Jis skam-

•bins Grieg piano koncertą. Be to 
orkestras dar pagrieš Saint-Seans 
"Bacchanale", du dalykėlius išStra-
winsky "Fire Bird" siuitos, Coates 
fantaziją "Cinderalla", Johan Strauss 
valsą "Artist Life" ir keletą parink
tų dalykėlių iš Sigmund Romberg. 

Bilietus tiems koncertams galima 
gauti Tailor Ticket Office, 630 Euc
lid Ave., ir koncerto vakarais po 7 
vai. prie Lakeside Box Office. Kai
nos po $1.80 salėje prie salelių, $1.20 
įalkone rezervuotos vietos, ir po 60c 
ir 90c balkone ne rezervuotos vie
tos. 

CLEARANCE 
S U M M E R  D R E S S E S  

VALUES UP TO $25.00 
2 FOR $n 2 F0R $15 

ALL COATS - ALL SUITS REDUCED 

SLACK SUITS 
Values from $22.95 

$5 $10 $15 

BLOUSES 
Values from $10.95 

$2 $3 $5 

R A I N C O A T  S  

Values Up to $29.95 

$5 *10 $15 

We give and redeem Eagle Stamps 

USE OUR LAY-AWAY, BUDGET, or CHARGE? 

Gloria Joy Shop 
10301 ST. CLAIR AVENUE 

Open evenings until 9 p. m. Phone: LI. 8620 
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Sausieji Pradeda Anksti 
Ruoštis 1948 Metams 

Prohibicijos partija taip pat 
ruošiasi prezidento rinkimams 
1948 metais, nors ^ie tai jųs 
gal nieko nežinot. 

Birželio pabaigoje Prohibici
jos partija turėjo savo konven
ciją Winona Lake, Ind., kame 
ir apkalbėjo savo vajų 1948 m. 

Nuo pereitos probicijos at
metimo ta partija mažai veikė 
ir apie ją mažai kas kalbėjo. 

Tačiau, ji pasiryžo atgyti ir 
sustiprėjus imtis savo darbo 
išnaujo.' Sako, ji -gauna pri

jautimo tarp tų Ipurie pritaria 
jos tikslams. 

Nors nėra progos tai parti
jai ką nors laimėti 1948 metų 
rinkimuose, tačiau jie sprau
džiasi pirmyn skelbdami visą 
blogumą kokis tik pasirodo al
koholinių gėrimų biznyje, ir 
skelbia kad tą "piktą" reikia 
imtis SS šaknų rauti. 

GASOLINAS padaromas iš 
anglies, tik dabar dar jo išdir-
bimas brangus. Sakoma kad 
sekančių 10 metų bėgyje anglis 
bus svarbiausia medžiaga ga-
solino ir aliejaus darymui ir 
kaina bus visai nerbangi. 

MONCRIEF —I 
YBĖ # • DIDŽIAUSIA DOLARIO VERTYBE 

AUTOMATINIAME ŠILDYME 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

CHICAGOJE vipnas kalinys, 
Joe Majczek, nekaltai išbuvęs 
kalėjime 11 metų, iš Illinois 
valstijos gavo atlyginimo už 
jo paneštą skriaudą $24,000. 
Jis buvo nuteistas 99 metams 
kalėjimo už nušovimą policinin
ko, nors tą žudystę atliko ki
tas, o tik dabar tas dalykas 
išėjo į aikštę. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

# IflV1 

TMl BANK FOIl All THf «#"• 
# 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Mus Nuolat Klausia: 

Kodėl Mes Negalim Šildyt 

Savo Namo su GASU? 
ORAEITĄ žiemą, šaltesnio, oro laikotarpiais, 

The East Ohio Gas Company—ir, tikreny
bėje, visa naturalio gaso industrija nuo Atlan-
tiko iki Pacifiko—negalėjo patenkinti, pilnumo
je, netikėtai ištikusį žymiai padidėjusį gaso pa
reikalavimą. 

To pasekmėje, šita Kompanija buvo priversta: 
(1) sumažinti industrijoms gaso teikimą gana 
dažnai ir griežtai, ir, (2) įvesti, iki tolimesnio 
pranešimo, tam tikrus apribojimus naujų pa
dargų įvedimą namų šildymui. 

Abu šie žingsniai buvo būtinai reikalingi. Jų 
imtasi su didžiausiu apgailavimu ir pilnu žino
jimu kad tas sutrukdys industrijas ir darbinin
kams darbus, kaip lygiai ir tiems musų kostu-
meriams sudarys nepatogumą kurie planavo pa
keisti savo šildymo sistemą į gagą. 

Kokios Galimybės Sekančiai žiemai 
> 

Trukumas gaso ištekliaus kas privertė mus im
tis tų suvaržymo taisyklių paeina grynai nuo 
dabartinio trukumo atitinkamų gaso pristaty
mui priemonių. Yra dideli rezervai naturalio 
karo gatavo pristatymui jo naudotojain»*ip#a-
kankamai daugybei metų ateityje. 

Visas klausimas gyavimo ir suvežimo, pakanka
mai greitai, plieno paipų ir kitų prietaisų pri
statymui reikalingo kiekio gaso užpildymui šių 
dienų staigiai didėjančių pareikalavimų. 

Galimybės ankstyvam- ir žymesniam pagerėji-
jimui nėra tokios smagios kaip kad išrodo. Ne
žiūrint kad mes tikime gauti mums priklausomą 
dalį būtinai reikalingų naujų paipų išteklių, ka
da jos bus galima gauti, bendras jų išdirbimas 
iš kurių visi dalinasi nėra pakankamas ir nebus 
gaunama pakankamai per duag mėnesių. 

Mes tikimės, paveizdan, gauti priedinio gaso se
kančiai žiemai nuolatiniu panaudojimu Big Inch 
ir Little Inch linijų. Kiti priedai paeis nuo mu
sų pačių imamų žygių padidinimui pristatymo 
galimybių ir galimybių tų kurie mums prista
to gasą. * . 

Šią vasarą bus sutalpinta požeminiuose sandėlių 
1 šaltiniuose daugiau gaso negu kada buvo. Tei

kimo galimybės iš tų šaltinių bus padidintos 
taip kad c&tasni kiekiai to priminio laikomo ga

so butų galima greitai pervaryti į sunaudojimo 
punktus, šaltame ore. 

Tačiau ir taip apsirupinut, mes žinome kad g& 
so ištekliai negalės buti pasiekti iki pilnumos 
jeigu pareikalavimai butų patenkinami be su
varžymų. Taigi, laikinai kiek reikalinga, mes 
turime prisilaikyti savo nusistatymo ir toliau 
apriboti gaso .pristatymą priediniams rengia-' 
miems gasu šildymo padargams. 

Dabar Veikia Specifikaliai Suvaržymai 

The Public Utilities Commission of Ohio užtviy*y 
tino musų pateiktą Amended Emergency Rule gt 
No. 25, inėjusį galion Balandžio 1, 1947. 

TA TAISYKLĖ YRA SEKANTI: 

(26) A. Nuo Apri! *, 1947 iki M netikėta taisy
klė bus papildyta ar panaikinta', ši Kom
panija neteiks gaso tiems gasiniams šildy- . 
tojams kurie įdedami pakeitimui dabarti
nių kitu kuru šildomų padaigų. 

/ 

B. Specialiuose Medikalių sunkumų atsiti
kimuose, paremtuose patiektais reikalin-.. 
gais įrodymais kurie Kompaniją patenkins, 
paragrafas (A) gali buti modifikuotas. 

Kaip bus Ateityje 

Stengiantis paaiškinti ar naturalio gaso' ištek
liai galės kada vėl patenkinti visus pareikalavi
mus, mes susidurime su netikrumais panašiais 
tiems kurie dabar sudaro laikiną trukumą ki-' 
tokių reikmenų. Daugybė sąlygų ineina šiame 
reikale kurias mes negalime sukontroliuoti. Ki
tos industrijos varo su mumis kompeticiją gavi
mui tų padargų kurie reikalingi mums, kaip tai 
plienas ir užbaigti padariniai bei tinkami darbi
ninkai—kas viskas sudaro įvairius trukumus vi
soje šalyje kurie gali tęstis per ilgoką laiką. 
Dabartiniu metu, mes tiek tik galime pasakyti 
kad padėtis jau taisosi ir privalėtų pagerėjimai 
tęstis toliau. Ši Kompanija naudoja visas pa
stangas, prieš pamažu nykstančius keblumus, 
žiūrėdama į ateitį kada dabartiniai naturalio 
gaso naudojimo suvaržymai galės buti visai pa
šalinti. 

Viskas tas ims laiko,_ kurio bėgiu jūsų tolesnė 
kantrybė ir kopperacija bus iš musų pusės la
bai įvertinama, 

ifeuj 
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Telephone Pioneers of 
America Veikla 

M**<įĄR£Tfl 
£, H, -8WTH 

Naujai išrinktas vice prezidentu 
N. C. Kingsbury Chapter, Tele
phone Pioneers of America,. Philip 
F. Margareth, iš Clevelando, bus 
pirmininku to chapter's Cleveland 
Council, kas apima Clevelando ir 
apielinkis teritoriją. 

Tos organizacijos nariai yra da
bartiniai ir jau išėję iš veikmės ku
rie tarnavo 21 ar daugiau metų te
lefono industrijoje. Suv. Valstijose 
ir Kanadoje yra 112,000 narių, jų 
tarpe 3,700 N. C. Kingsbury Chap-
teryje, kuris apima teritoriją .aptar
naujamą per The Ohio Bell Tele
phone Company, ir 1,600 Cleveland 
Council. 

Pastaruose rinkimuose suvažiaąi-
rae Cedar Point Ernest H. Blyth, 
iš Columbus, tapo išrinktas pirmi
ninku N. C. Kingsbury Chapter se
kančiam metui. Vice pirmininkais 
išrinkti atstovai vadovavimui Ak
ron, Dayton, Toledo, Columbus, Za-
nesville ir Steubenville councils. 

Mr. Margareth, veteranas 30 me
tų tarnybos telefono biznyje, gimė 
Liepos 7, 1898, Baltimore, Md., ir 
ten ėjo mokslus. Jo pirmas darbas 
telefono industrijoje buvo Chesa
peake and Potomac Telephone Com
pany nuo 1918 iki 1921. Po ketu
rių metų dirbimo American Tele
phone and Telegraph Co., jis pri
stojo prie Ohio Bell Birželio 1, 1924. 
Mr. Margareth gyvena 2432 Eaton 
road. 

Mr. Blyth," naujasis pirmininkas, 
yra veteranas telefono darbuose su 
31 metu tarnybos nuo Sausi© 1906. 

P L A U K A I !  
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TAIP, MES VISAD KVIETĖM M. D. x 
DAKTARUS 

NAUDOT MŲS HAIR GROW PLAUKŲ 
AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTŲ 

Bet kitiems profesionalams naudoti namų 
gydymo budų kitų įstaigoje yra nepasiti-
ketina, ir todėl jie negalėjo to patirti, kad 
dvimas. laiko plaukams išaukinti, ką mes 
tikrai galime padaryti, pasiliko jiems neįti
kėtinu. Mes nesakom kad mes gydom ko
kias nors ligas ar užkrėtimus, tiktai atgaW»-
ginam plaukus ant plikų galvų. 

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

J. G. C. J. COMPANY 
#200 Hough Avenue RAndolph 3773 

AKRON, Ohio, suimtas Roy 
Blackburn, 27 m., kuris prieš 
tris savaites Goodrich Co. dir
btuvėje pavogė $31,000 darbi
ninkų algoms skirtų pinigų, 
sakė kad taip daręs norėda
mas paremti savo mokslą. Jis 
studijuoja mediciną Ohio State 
Universitete. Jis yra vedęs ir 
turi keturis vaikus. Nors per 
vargą pirmiau buti} galėjęs 
mokslą baigti, dabar gi jau ir 
vardą susigadino, ir gaus ka
lėjimo už pasikėsinimą tokiu 
lengvu budu mokslą siekti. 

Geros rūšies Vynas ir 
skanus Ice Cream gaunama 

iš 
PARISSPS 

FAMOUS WINE HOUSE 
6404 Denison Avenue 

Nuo puskvortės iki galiono 
Duodam laisvai be stampiĮ 

I. J. S AMAS - JEWELER 
Persikėle į naują didesnę fr gražesnę krautuvę 

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

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

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 

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 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 
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| Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
1 PATARNAVIMAS 1 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

I 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 E 
r<iiMmiiiiic:iiM!iiiiiiimiiMimiiiMimiiiiiiii!mi<iimiicmiiimiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiuit~ 

DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINI SKRYBĖLE! 

Įsig ykit sau puikią skrybėlę iki pasirinkimas yra dar pilnas 
ir turime [vairiausių 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 CO. 
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 tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

JONAS G. 
BOLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

- nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii^ 

Automatinis angIIm šildymas į 
| Lengviau — Pigiau — švelniau § 
I TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 
E Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 5 
| Jeigu* mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 5 
§ Automatic Controls Tools Hardware 5 

I TRI-^ET APPLIANCE SERVICI I 
7502 SiL Clair Avenue Cleveland 

s PO. 9548 * Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 a 
1 AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium*4798 s 
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REPUBLIKONŲ BĖDOS DUOBKASIŲ streikas Lake 
Clevelando Republikon|l, Vi- View kapinėse baigėsi kuomet 

^uyah°ga partija, šymet 63 duobkasiams pakelta algos 
niekaip nesupranda kandidato P° 4c valandai. Streikas tęsė

si 10 savaičių. Taigi laimėji
mas ilgai nepadengs tų pralai
mėjimų ką duobkasiai prarado 
streikuodami. 

i miesto mayoro vietą. Dary
te bandymai įtraukti kiekvieną 
ls dabar jų turimų žymiausių 
veikėjų, bet nei vienas nesijau
čia gana stiprus laimėti rinki
nius piies dabartinį Demokra
tą mayorą Burke, taigi neno
ri ir gadintis sau vardo. 
^ Reikia tikėti iki nominacijų 
jie vistiek suras kokį tinkamą 
kandidatą. Rinkimai bus Lap
kričio mėnesį. 

Iš Demokratų partijos irgi 
neatsiranda nei vieno ambicin
go kandidato kuris norėtų su
daryti mayor u i Burke lenkty
nes, kaip būdavo kitais 
tais. 

Clevelandas dažnai buna De
mokratų valdžioje, o visa Ohio 
dažniausia Republikonų valdo 
ma. Pereitą rudenį Demokra
tas Gubernatorius Lausche iš
tarnavęs tik vieną dviejų metų 
terminą turėjo užleisti valsti
jos valdžią Republikonams, ku
rie ir pirm jo valdė. 

DARBUOSE Clevelande 1946 
tnttais nelaimingų atsitikimų 
skaičius buvo dažnesnis negu 
1945 metais, kaip surinktos 
žinios parodo. Pernai dirbtu
vėse dirbo 187,218 darbininkų, 
jie išdirbo 192,464,404 valan
das, ir nelaimingų atsitikimų, 
sužeidimų buvo 2,991. 1945 
metais 198,570 darbininkų iš
dirbo 229,734,251 valandas su 
3,256 nelaimėmis. Nors skai
čius yra didesnis negu 1946 
metais, tačiau 1946 metais dir
bta mažiau valandų, ir sužei
dimai skirstomi sulyg dirbusių 
daugumo ir valandų skaičiaus. 

PYČIŲ DERLIUS ŠYMET 
LABAI DIDELIS 

Ohio pyčių augintojai pra
neša kad šymet turės didžiau-
sį derlių savo istorijoje. Py-
čės auginama daugiausia Erie, 
Ottawa ir Sandusky apskrity
se, arti Michigan. Ten yra ir 
dideli Ohio vynuogynai. 

Pyčių augintojai net susirū
pinę kaip jie pajiegs visus tuos 
vaisius surinkti ir kur juos 
padės. 

Paprastai pyčSs auga retai 
ant medžio, o šymet sako ant 
kiekvieno medžio jų auga po 
apie 10,000. Darbininkų stoka 
neleis visas pyčes surinkti ir 
išvežti pardavimui. 

APSIVEDĖ, šeštadienį, Lie
pos 5, ištekėjo p. Rožės Zalo-
gienės duktė, Barbora, vyrą 
gavo kitatautį, šliubas buvo 
Šv. Juozapo bažnyčioje, vestu
vių pokilis tėvų namuose. Vi
si turėjo gerą laiką. 

VAJUS PASISEKĖ 
Clevelando diocezijos Katali

ku Labdaros Vajus pasisekė 
pilnai, kaip praneša vajaus ve
dėjas. Nustatyta buvo sukeK 
ti $450,000, surinkta $478,000. 

Vysk. Hoban ir visa vajaus 
vadovybė dėkoja tiems kurie 
prisidėjo darbu ir aukomis. 

SVEČIAI 
Iš Worcester, Mass., lankėsi 

Clevelande Stasys Freimonas 
su savo žmona, Katre; su jais 
kartu automobiliu atvažiavo 
Juozas Peleckas ir Vincas Sto-
čkus. Jie atvyko į svečius pas 
Jurgį Skrebį, Bedford, Ohio. 
Apsilankė Dirvos redakcijoje, 
Lietuvių Darželyje ir šiaip ap
žiurėjo Clevelandą. 

KONGRESUI priėmus nau
ją nuomų bilių, tūkstančiams 
Clevelando šeimų grąso išme
timas iš jų dabar gyvenamų 
butų. Jau iki Liepos 1 mies
to ribose buvo paduota notų 
išeiti iš namų apie 4,000 šei
mų, kur tėvai nori tame pa
čiame name apgyvendinti sa
vo vedusį sunų ar dukterį. 

Visi namų savininkai susi
rūpinę gavimu daugiau nuo
mų iš savo nuomininkų. 

MIRĖ SUSIPYKĘS 
Tūlas Jacob Zelomka, 58 m., 

iš Stafford Springs, Conn., at
vyko į Clevelandą pas savo gi
mines, į vestuves. Jis susiba
ręs su savo dukterimis, auto
mobiliu nuvažiavo pas savo 
brolį, 912 Starkweather ave., 
ir ten vėliau jį rado negyvą 
prie automobilio, kur jis nu
mirė nenuėjęs į namus pas 
savo brolį. 

LIEPOS 4 diena Clevelande 
buvo atžymėta didelėmis iškil
mėmis miesto stadiume, kur 
buvo susirinkę apie 60,000 pu
blikos pažiūrėti. Išpildyta tam 
tikra programa ir naktį buvo 
didelis fajerverkų šaudymas. 

Tai buvo paminėjimas 171 
metų Amerikos nepriklauso
mybės. 

ILLUMINATING CO. darbi
ninkams 2,600 skaičiuje, taikiu 
budu, buvo pakelta algos nuo 
7 iki 12 centų valandai. Unija 
reikalavo algų pakėlimo nuo 25 
Sentų iki 35 centų valandai. 

Baigėsi ir White Sewing 
Machine Co. streikas, darbinin
kai gavo pakelti algas. 

PER LIEPOS 4 šaudymus 
ir ugnių leidymą mieste ištiko 
33 gaisrai, kurie padarė $60,-
000 nuostolių. Tai ir pasisma
ginimas tokios šventės proga. 

Trafiko nelaimėse per pas
tarą trijų dienų švenčių laiko
tarpį Ohio valstijoje užmušta 
5 attwues, trys kiti prigėrė. 

PADĖKA 
Širdingai ačių visiems, kurie 

mums suruošėte Birželio 28 
"Suprise Party", Lietuvių sve
tainėje. Dėkojame rengėjams, 
o taip pat ir visiems draugams, 
kurie atsilankė, mes tikrai ne
sitikėjome kad mes jų tiek tu
rime. Taip pat dėkojame už 
gražią dovaną, kuri liks mums 
amžinam atminimui. 

Pius - Anna Jasulaitis. 

PANAIKINS GATVEKARIUS 
Cleveland Transit System, 

miesto gatvekarių operuotoja, 
paskelbė paruošimą projekto 
sulyg kurio bėgyje 10 metų iš 
gatvių bus išmesta visi elek
triškų gatvekarių bėgiai, ir 
bus įvesta busai ir elektra va
romi busai, kaip dabar neku-
riose gatvėse jau yra. Tas 
projektas apims $14 milijonų 
sumą. 

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

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

APLEIDO CLEVELANDĄ 
Kazys Braciška, geras Cle-

velandietis, Lietuviškų reika
lų rėmėjas, apleido Clevelandą 
ir išvažiavo su savo sunum gy
venti į Lawrence, Mass. Bra
ciška buvo ilgametis Dirvos 
prenumeratorius, ir tęs Dir
vos skaitymą tenai. Clevelan
de jis išgyveno 80 metų, nuo 
1917 m. 

LEAGUE, play in the St. George 
C.W.V. Post 613 Softball League is 
divided into three separate sections. 
Last Monday saw the completion of 
the first section. The final stand
ings: 

TEAM W L 
Paul & Ed's Tavern 6 1 
Lasnik's Cafe 6 1 
Sukys 8 1 
Mermaid Club 3  , 8 -
Trees Bar 2 4 
Joe's Bar 1 B 
Dunbar's Cafe 0 6 

Sukys' squeezed by the Mermaid 
outfit 14—12 and trounced Joe's 
Bar 22—7 to gain a tie for first 
place. Trees handed Dunbar's their 
sixth straight loss and put them in 
the cellar. Last Tuesday, in the 
first game of the second section, 
Trees trounced Dunbar's again. — 
When will Dunbar's win a game? 

ANOTHER place that local Liths 
should pay a visit to is the Kaunas 
Club out at 12618 Shaw Ave. We 
stopped in recently and can assure 
you that its strictly tip-top. Appli
cations for membership from Local 
Liths will be given every considera
tion. Stop in — we know you 
won't be sorry that you did. 

THE Samas family, Mr. & Mrs., 
Erni* and Al, and Bill Lostoski mo
tored up to Wisconsin over the holi
day. Ernie wrote back that it was 
"wonderful to be alone with nature" 

— swre wish the "Gypsy" was here 
to help out. Maybe next time!" 
Such talk, and from a Shaker bpy, 
too. Papa should spank! 

AL "Smiley" SAMAS picked up 
a new nick-name with the aid of 
Bill "Louse" Lostoski. Up in Wis
consin they "called him "Peg-leg." 
Wonder why?? 

WE thought we had seen •very-
thing up until last Sunday. Then, 
out of a clear sky, we saw it — 
Charlie Guzauskas was dancing with 
a cute little chick at the Mermaid 
Picnic. Charlie calls her Lee. We 
never thought it would come to 
pass. Now, before we die, we have 
to see Ben Norbut do a polka. 

JOE Guzauskas has been explain
ing that quick, one-day operation 
he had last week. It turned out 
that the doc decided it wasn't need
ed. Joe says the nurses were cute 
anyhow. 

FRANK Wallis«tell* m that the 
women, the beer, and the Wolf girl 
in Columbus are A-l. He says 
that the Lithuanians down there are 
among the most hospitable people 
he's ever met. How right you are, 
Frankie, how right you are!! Seems 
as if he had a good time, no ? ? 

FRANK Meske, Vince Meskunas, 
and Al Bennis all got a big laugh 
out of our "Gypsy" comments. — 
Glad someone else thought it was 
funny too! Are you with us or 
agin' us men ? ? > 

So long for now. 

Ar randasi Clevelande &r 
kur kitur kuris rašosi JohnjĘE DAR TĘSIASI MUSŲ DIDELIS 
Puisha? Jam yra laiškas Dir- — 
vos redakcijoje. 

DIRVOS redaktorius K. S.; 
Karpius išvažiavo atostogų po-i 
rai savaičių į Los Angeles, kur 
per žiemą viešėjo jo žmona. Jie I 
g r y š  a t g a l  a u t o m o b i l i u ,  a p l a n - j  

kydami San Francisco ir kitus; 
miestus vakaruose, ir pasuks 
į garsų Yellowstone Parką. j 

D i r v ą  r e d a g u o s  J u l i u s  S m e - j  

tona ir Neris Šimkus. ! 

BUS DAUGIAU G A SO 
East Ohio Gas. Company ga

vo pažadą iš Texas gaso kom
panijos aprūpinti Clevelandą ir 
visą šią sritį priediniu gasu, 
kad nepritruktų gaso šią žie
mą, kaip kad buvo pernai. 

Iš Texas bus atvaroma ga-
sas rynomis po 340,000,000 ku-^ 
biškų pėdų kasdien, šios ryti-j 
nės dalies valstijoms. | 

GAISRO IŠPARDAVIMAS | 
Visos prekės sugadintos musę gaisre BaL 24 parduo- == 

== damos už dalį JŲ TIKROS KAINOS! ^ 
:= Geros rūšies Sieninė Popiera • Visokios Maliavos • Visokiausi === 

= Enamels • Namams Maliavos • Visų Rusių Varnishes • Blow 

= Torches • Vardinės Prekės • Linoleum • Linoleum Patiesalai 

=EE 5x8 ir 8x10 Oriental Patiesalai • Pametami Patiesalai • China EE 
ir Puodų Įvairybė • Veidrodžiai ir Paveikslai • Lėlės ir Žaislai 

S Sienoms Plaques, Pečiams Pads, Rūkytojams Stands • Vagonai sss 

EE S*ga|. Blit* Caflįjp • Daugybė kitų prekių Ir reikmenų. EE: 

1THEI). S. Wallpaper & Paint Co,Į 
6001 EUCLID AVE—MES ATVEŽAM 

D Y K A I  P A R K I N G  V I E T A  U Ž P A K A L Y J E  

t ' 

CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

IMMEDIATE DELIVERY 
Luxurious Textures — Colors — Patterns,— Weaves % 

A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

R. W. Duke Co. 
% "THE HOME OF FINE CARPETING" 

20156 80, MORLAND BLVD. — SK. 6464 f 
^ (At Warrensville and Kinsman) 

TERMS ARRANGED BASY PARKING 

Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 

| s-taStfireH - *f *3 pus ojBdoq *y J. 
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KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 

Hall Space to Rent 
=E Joe Chester, pres. Al Samolis, sec. 

DABAR GAUNAMI 

NAUJAUSI KŪDIKIAMS 

FORM-FIT DIAPER 
Sustiprintu centru 

Flannel Ekstra sugerianti. 

WILKES MFG. CO. 
7802 SUPERIOR AVE. 

Phone EN. 7843 

Wholesale (31) Retail 

Lawrence E. A p pel ton 
Kandidatas į miesto teismp 

teisėjus. 
L. E. Appelton dirba teisišką 

darbą jau 26 metai. Jis turi 
didelį patyrimą teismuose ir 
visuose įstatymuose. 

L. E. Appelton yra gimęs 
Clevelande. Jis baigė Bridget's 
Prekybos Mokykla. 1915-1918 
metais lankė Cleveland Prepa
ratory School, ir vėliau mokėsi 
Cleveland Law School. Baigęs 
mokslus užsiėmė teisių prak
tika ir per tą ilgą laiką įsigijo 
didelę žinystę toje srityje. 

Jis turi savo ofisą NBC na
muose, Superior Ave. ir E. 9th 
St. 

PARSIDUODA NAMAI 
Šaukit Mr. Shemkunas 

Kirkwood Real Estate Co. 
Realtors SW 0033 

11201 SUPERIOR AVE. 

MOTERIŠKE IEŠKO DARBO 
Ieškau darbo prie namų ar

ba prie farmos esu viena, pa
siūlymus prašau atsiųsti šiuo 
adresu: 
Anna Marazas - 6709 Whitney 

Ave. - Cleveland, Ohio 

DĖMESIO GYVENANTIEMS 
Mil w a u k e e  a r b a  a r t i  j o .  j  

Kas žino kur gyvena Veroni- į 
ka Ropeliutė išt'jl-'ėjuM už San-! 
k a u s ,  b e i  J u o z a s  u  t > o n a s  R o p e -  j  
liai kilę iš Lazdijų miestelio. . 
Malonėkite pranešti jų adresą j 
Juzei Grebliunytei, kilusiai iš i 
Marcakaviznos kaimo, šiuo ad
resu : 
T. Zoruba - 14318 Thames Ave. 

Cleveland, O. 

•J* «£. 

PEOPLE ARE SAYING 
"AS PEOPLE WILL" 

YOU'LL GET THE BEST FOOD 
IN TOWN 

at the 

®  I f  r  Ę  t t f c n r g  ( g r t U  
CHESTER AVE. FRospect 9374 

OPEN SUNDAY 
Clubrooms fear Private Parties 

LUNCHEONS Air Conditioned DINNERS 
Private Bar Special Catering 

T H E  A Y  C O M P A N Y  

Vasariniu Bato 
Buvusi kaina 6.95 dabar 18.95 

.95 J9.95 
•H 4 iki 

Buvo Dabar 
Surety" De Luxe Batukai 6.95 4.95 
Gold Cross Batukai 7.95-8.95 6.95 
Sorority House, Gold Cross, 

Shenanigans —8.95 - 9.95 7.95 
Sorority House Batukai 10.95 -11.95 £.05 

De Liso Debs and 
Mel Preston Wedges 12J6 - 13.95 fQ.95 

Andrew Geller and 
Stlby Arch Preservers _ -13.95 -18.95 12.95 

Geros vertes pasirinkimas • . • 

SORORITY HOUSE SLING "SPECM 

with extension sole Now 7.95 

DE LISO DEB WHITE SUEDE with 
perforated bow Now 10.95 

ANDREW GELLER WHITE SUED* 
PUMP with perforations Now 12.91 " 

GRAYFLEX SPECTATOR CLASSIC 
in white-and!-brown Now 8.95 

Ir daugybė kitokiu baltų bei baltų su 
įvairiom spalvom. 

VISA TAI GAUSITE MAY CO. MOTERIŠKŲ BATŲ 
SKYRIUJE, TREČIAS FLOORAS 

MsšSĖiti&M 
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