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THE FIELD 

LIETUVIU PAt, ?& % 
poly Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 80.000 Lithuanians In the State and 20.000 in Cleveland. 

LITHUANIAN WEEKLY 
Published every Friday in Cleveland bf 
Ohio Lithuanian Publishing Co. . 

6820 Superior Ave. ••s Cleveland 8, Oh* 

Subscription par Tear in Advance 
In the United States $3.00 
la Foreign Countries $4.00 

Pfctered"**#. Second-Class matter Decern* 
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffiee 

under the act of March 3, 1879. 

GILIŲ KRONIKA 

(Musų korespondento Bavarijo
je pranešimas Dirvai) 

KAIP LATVIAI TREMTINIAI 
SUTIKO "POLITRUKĄ" 

NESENAI vieną Latvių sto
vyklą aplankė Rusų karinin
kas. Jis ten laikė "mitingą", 
ragindamas Latvius gryžti į 
savo kraštą. Latviai laikėsi 
kantriai, ramiai ir "politruko" 
nesumušo. Baigęs kalbėti, so
vietas pasigedo savo kepurės 
su didele žvaigžde. -* 

— Kur mano kepurė? — pa
klausė jis. 

— Ji jau repatrijavo! — at
sakė jam vienas Latvis. 

Prasidėjo nuodugnus apjieš-
kojimas. Kepurė buvo rasta 
tikrai "repatrijavus" į išeina
mą vietą. Dar blogiau: ji bu
vo jau netuščia Svečią po-
litruką lydėję Amerikiečiai del 
to turėjo skanaus juoko. 
GRAŽIAI VEIKIA LIETU
VIAI SKAUTAI 

LIETUVOS Skautų Sąjunga 
yra vienintelė organizacija iš
trėmime kuri yra valdžios pri
pažinta kaip teisėta. Ji tęsia 
Lietuvos skautų tradicijas. 

Kaip žinome, šią organizaci
ją buvo uždavę bolševikai Lie
tuvoje, daugelį jos vadų išvež-
dami į Sibirą, šiuo metu skau
tams priklauso keli tūkstančiai 
Lietuvių jaunimo. Visi jie yra 
gražiai uniformuoti. Skautų 
liksiąs: tarnauti Dievui, Tėvy
n e i ,  A r t i m u i .  . . .  

Liepos mėnesį KasseH© sto
vykloje skautai šaukia didžiu
lį savo vadų suvažiavimą. 
TREMTINIAI NENORI TĮ
SĖTI KAD JUOS ĮSILEIS 
AMERIKON 

DIDELIU susidomėjimu Lie
tuviai seka klausimo svarsty
mą del 400,000 DP įsileidimo 
j U. S. A. Tai butų visiems la
bai malonus dalykas. Deja, 
tremtiniai, pergyvenę tiek var
gų, netiki kad juos įsileistų gy
venti bent laikinai į U.S.A. 

Visi betgi yra labai dėkingi 
Amerikos Lietuviams už jų 
dideles pastangas šiame rei
kale. 
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United Nations Po Sovietu įtaka 
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ATSARGIAI SU LAIŠKAIS 
Į LIETUVĄ 

VIENAS Lietuvis iš Vokie
tijos parašė laišką į Lietuvą 
savo giminėms. Po keleto mė
nesių gavo atsakymą, kuriame 
taip rašoma: 

"Mielas Brolau! Ačiu už lai
šką .... Tu mums atsiuntei 
juo bilietą į Sibirą. Ten mes 
greitai išvažiuosime". ' 

Taigi atsargiai, rašydami į 
Lietuvą. NKVD visus laiškus 
registruoja į speciales karto
tekas. Laiškų gavėjus ir jų 
rašytojus į užsienį seka. Ra-
iantieji, kaip palaikanti ryšį 
Su užsieniu, yra pirmi kandi
datai suėmimui. Ypač atmin
tina tai dabar, kada Sovietų 
8antikiai su U.S.A. pablogėjo. 
TREMTINIAI SKAUTAI 
VYKS Į PRANCŪZIJĄ 

ŠIĄ vasarą Prancūzijoje į-
vyks viso pasaulio skautų sto
vykla (jamboree). Ten suva

liuos skautai iš visų kraštų, 
"išskyrus Rusijos valdomus, kur 
skautų nėra. Ir Lietuviai skau-
tai-skautės ruošiasi valiuoti J 
Prancūziją. 
LIETUVIAI MEMMINGENO 
STOVYKLOJE 

PASKUTINIU metu čia gy
venanti Lietuviai pradėjo mo 
kytis daug stropiau amatų. 30 
moterų baigė siuvimo kursus. 

SOVIETAI TRUKDO 
TAIKOS SIEKIMĄ 

Prof. T. D .J. Leech vadovauja 
Amerikiečių - Anglų tyrinėji
mams ir darbams, kas link nau
jų ginklų atradimo. Pagal jo 
žodžius naują ginklą sulyginus 
su atomine bomba, šios veiki-, 
mas esąs tik menkniekis. 

Valdžia daro pilną ištiki
mybės tyrinėjimą aukštes
nių pareigūnų kuriuos ski
ria vadovauti Graikijos ir 
Turkijos gelbėjimo darbą. 
Todėl greitesnis suorgani
zavimas asmenų išvykimui 
į tas šalis ir susitrukdo. Ty
rinėjimą atlieka FBI. 

RUSIJA dar vis tebelai
ko nelaisvėje virš milijoną 
Japoniečių, paimtų sovietų 
užgrobtose salyse, karui 
baigiantis.. 

Kiti lanko matininkų, batsiu
vių, mezgimo", elektrotechnikų 
ir kitokius kursus. 

KEMPTENO VOKIEČIŲ PO
LICIJA TEBEKRATO DP 

NIEKAS taip nemėgsta DP 
kaip Kempteno Vokiečių poli
cija. Amerikonų valdžia dąyė 
tai kiaulei didelius ragus, ir 
ta degloji dabar ir bado visus. 
Taip nuvažiavus į Kepmteną, 
ji stotyje tikrina dokumentus. 
Vokiečius su didžiausiais laga
minais paleidžia į juos nepažiū
rėję, o vargšus DP sulaiko net 
kelioms valandoms, atima iš 
jų dokumentus, iškrato visus 
daiktus, kad ir mažiausį baga
žą. žinoma, nieko neranda, 
nes męs išviso nieko neturim. 
Vienok sugaišina mums daug 
brangaus laiko. 

Mums skaudu kad Ameriko
nų leisti Vokiečiai traktuoja 
mus kaip nusikaltėlius. 

K. Pelekis. 

USA atstovas prie UNO 
pareiškė Saugumo Tarybai 
kad šendiena padėtis Grai
kijoje ^ yra tokia, kad tie 
jvvkiai gali privesti prie di
delės ekspliozijos, ir prašė 
kad butu sušauktas specia
lus posėdis tiems dalykams 
aptarti. Tam tikslui USA 
delegatas H. J. Johnson pra
šė sušaukti Taryta Liepos 
17. 

Į visą ta dalyką isikišo 
Sovietų atstovas A. A. Gro-
mvko pabrėždamas, kad U-
NO dienotvarkė ir taip yra 
p i l n a  i r  n ė r a  p a g r i n d o ,  
klausyti tuščių Graikų už
gaidų. Tad balsuojant So
vietų atstovas taip paveikė 
kad buvo nubalsuota ne
šaukti specialaus posėdžio 

Tad matome kaip UNO 
"nori išlaikyti taiką" ir kaip* 
i i  " s a v a r a n k i š k a i "  d i r b a ,  
kad užteko Sovieto užsis
pyrimo. ir viskas tenai nu
tilo. Kyla klausymas ar 
tokia organizacija apsaugo 
pasaulio taika, ar ji pade
da artėti prie karo? 

APIE 750,000 tikrų alko-
likų šioje šalyje sudaro ne
mažą problemą, kaip skel
bia Alkoholikų tyrinėjimo 
taryba, kuri rūpinasi gydy
mu girtuoklių. Ta taryba 
palaiko apie $200,000 fon
dą kovai su alkoholizmu. 
_ Apskaičiuota kad apie 60 
milijonų U. S. gyventojų 
geria alkoholinius gėrimus, 
iš jų apie 3 milijonai geria 
perdaug, o apie 750,000 yra 
visiški alkoholikai, kurių 
likimu reikia jau rūpintis. 

GEN. MARSHALL 
RAGINA KONGRESĄ 

PRIIMTI I USA DP. 

Valstvbės Sekr. kalbėjosi 
su aukštais Kongreso parei
gūnais ir prašė tuojau iš
spręs t i  t e ig iamai  4  00 .00  0  
pabėgėlių įsileidimo į USA 
klausvmą, pabrėždamas kad 
to klausvmo išsprendimas 
yra svarbus viso pasaulio 
taikai ir US geram vardui. 

Gen. Marshall tarp kit
ko pasakė, jei mes darome 
tai ką skelbiame žodžių, tai 
m e s  t u r i m e  t a i  p r a v e s t i  
greitai. Toliau jis pareiš
kė, kad laikymas pabėgė
lių tokioje padėtyje Euro
poje vra negarbingas ir net 
pavojingas. Mes neturime 
buti užsidarė už Atlanto 
vandeny o, pabrėžė Sekret-
torius. 

• Gale jis pamini šiuos 
punktus 
priver 
mes nepravesime. nes tai 
vra prieš Amerikos visas 
tradicijas. Pabėgėliai ̂  ne
gali, buti verčiami gryžti j 
tokią politine ir ekonominę 
sistemą, kurios jie nepripa 
žysta. 

Uždarymas DP camps ̂ ir 
pabėgėlių atidavimas Vokie
čiams yra netinkamas sp
rendimas. Gi laikymas pa
bėgėlių stovyklose ir mai
tinimas Vokietijos maistų, 
iš krašto atima daug eko
nominiu gerybių, gi patys 
pabėgėliai vra vis tiek bai-

[ siose sąlygose. Taip Gen. 

i % 
Du Amerikos laivai "jau pavargo". Su didelėmis iškilmėmis 

ir ceremonijoms du karo laivai išimami iš apyvartos.-

S£»sSi'CT,tAUDONw RAD'° 
PUOLA USA IR 

NAUJAS vaistas kosulio 
p a l i u o s a v i m u i  s k e l b i a  m a s  
iš New Yorko. Jis vadina
mas hydocan bitartrate, ir 
tik dar nesenai šioje šalyje 
atsirado. Tas vaistas sako 
pagelbės net sunkiuose ko
sulio atvejuose ir kosulyje 
nuo džiovos. 

Muilo kainos nupiginimą 
pradėjo svarstyti nekurios 
muilo išdirbystės šioje ša-
lyje. , 

Marshall ragina kuo sku
biau Kongresą praleisti tą 
naują imigracijos įstatyma. 

AMERIKOS atstovas U. 
N. konferencijoje pasiūlė 
United Nations įstaigti pa
saulinę apsaugos kariuo
menę, kuriai pati Amerika 
duotų 20 divizijų vyrų, oro 
laivyną iš 3,800 lėktuvų, 3 
karo laivų bei šešių lėktuv
nešių laivų. 

Sovietų atstovas pasakė 
kad šis U.S. siūlymas yra 
bereikšmis, nes nesą pada
ryta jokio apskaičiavimo 
tuo atžvilgiu. 

Kitos valstybės, kaip An
glija ir Prancūzija, taip pat 
turės pristatyti atitinka
mus kiekius lėktuvų, laivų 
ir kariuomenės. 

BRITANIJA 

Sovietų radijo užsipuola 
USA ir Britanija sakyda
mas, kad Anglų lėktuvai 
remia Graikijos karalinius 
fasistus, o Amerikos kariš
kiai dalyvauja Graikų šta
bo pasitarimuose ir padeda 
vesti visas kariškas opera
cijas prieš partizanus. Taip
gi jie paneigia, kad į Grai
kija Įsibrovė Tarptaut i n e 
Brigada. 

Tuo tarnu Graiku ofici
alus šaltiniai praneša, kad 
iš paimtų belaisvių matyti, 
kad jie priklauso Tarptau
tiniai Brigadai. Daugelis 
belaisvių turi raudonas pen-
kiakampas žvaigždes kepu
rėse, o kiti raudonus raikš
čius ant rankų su pjautu
vu ir kuju. Ir kas dar nori 
sakyti kad tai ne Sovietų-
komunistų provok a c i n i s 
darbas? 

BIBLIJŲ pasaulyje taip 
pat pritruko, kaip paaiškė
jo pastarame Biblijos dr-
jos suvažiavime Holandijo-
je. Japonijoje ir Indijoje 
biblijos parduodamos juo
doje rinkoje ir jų kainos 
esą septynis kart didesnės 
negu reguliariai parduoi-
daikt. 

ANGLIJOJE įvesta pen
kių dienų darbo savaitė an
glies kasyklose. Tačiau del 
streikų anglies gamyba su
menkėjo taip kad sako pen
kių dienų darbo savaitė ka
syklose gali vėl buti panai
kinta 

GYVASTIES apsidraudi
mų suma šioje šalyje per 
visus apsidraudusius bend
rai apima rekordinę sumą 
180 bilijonų dolarių. Ap
sidraudusių žmonių skai
čius yra 73 milijonai, arba 
visa pusė U. S. gyventojų. 

PLIENO pareikalavimai 
šios šalies įvairiems reika
lams bėgyje trijų metų sa
ko pakils iki apie 100 ir 120 
tonų kas metai. Dabarti
niu laiku plieno sunaudo
jama apie 91 milijoną tonų 
metuose. Plieno išdirbys
tės ruošiasi padidėjusiems 
plieno sunaudojimams. 

GELEŽINKELIAMS va
gonų per pastarus porą me
tų padirbama buvo po apie 
3,000 j mėnesį. Vagonų iš
dirbystės rengiasi padidin
ti išdirbimą iki po 10,000 į 
mėnesį. Pareikalavimų yra 
jau ant 125,000 naujų va
gonų. 

L V S 
V I I  

SEIMAS 

Tai yra LVS VII-tojo seimo garbės stalas su garbingas svečiais, Waterbury, Conn., Elton Hotel, Birželio 28 bankieto metu. Iš 
kairės į dešinę sėdi: p. Simutis, Lietuvos Ministeris P. žadeikis, Rev. Anderson, adv. A. Olis,'vienas Amerikietis profesorius, 
Conn. Gubernatorius Jam.es McConaughy, Naval Attache J. F. Schereschewsky, P. J. žiurys LVS pirmininkas, dr. M. J. 
Colney Seimo rengimo komisijos pirmininką#, B. J$ense% Waterbury miesto fespublikonų pirmininkas. 

KORNŲ derlius šymet ša
lyje palyginamai su kitais me
tais bus menkas: numatyta 
surinkti 2,682,000,000 bušelių. 
Pernai derlius buvo geras, su
rinkta 3,287,927,000 bušelių. 

Kornais užsėta šymet 82,-
552,000 akrai, mažiausia negu 
kada nors nuo 1894 metų. Per
nai kornų auginimo akrų plo
tas buvo 88,817,000. 

žiemkenčių kviečių §ią va
sarą numatyta gauti 1,071,-
254,000 bušelių. 1946 metais 
jų surinkta 873,893,000 buše
lių. Su vasariniais kviečiais 
šymet bus gauta rekordinis 
kviečių kiekis iš 1,409,000,000 
bušelių. 

Avižų skaičiuojama bus su
rinkta 1,182,567,000 bušelių. 
1946 metais avižų gauta žy
miai daugiau, 1,509,867,000 bu
šelių. 

Rugiai irgi prastai užderės 
šymet, nes numatyta jų surin
kti 25,208,000. Bet ir tai ne
prastai lyginant su pereitais 
metais, kada rugių gauta apie 
18,685,000 bušelių. 

Per praeitų 10 metų laiko
tarpį rugių derlius buvo toks 
didelis kad išpuolė po 37,8S4r 
000 bušelių metui. 

• 

GELEŽINKELIAI vard gavo 
sistemų panaujinimo darbus 
plačiu mastu, štai kaip eina 
užsakymai prekinių vagonų: 
Gegužės 1 d. šymet buvo pa
duota užsakymai padaryti 99,-
896 vagonus. Birželio 1 užsa
kyta vėl 101,980 vagonų viso
kių rūšių kokie tik ant geležin
kelių bėgių matosi. 

• 

KINIJOJE infliacija pasiekė 
keisto laipsnio: Amerikos do-
lariui ten mokama dabar po 
apie 50,000 Kiniškų dolarių. 

Už ryžių saiką, vadinamą 
pikui (110 svarų) Kinai turi 
mokėti net 500,000 savo dola
rių. Tai jau ne paprastam dar
bo žmogui pirkti. O ten ran
dasi daug biednuomenės, kuri 
stovi žemiau paprastos darbo 
klasės, jie visai neturi darbo 
ir neturi iš ko gyventi. 

• 
SENATE iškelta reikalavi

mas išleisti draudimą ekspor
tuoti iš šios šalies plieną per 
30 dienų. Kuomet šioje šalyje 
plieno ir plieno gaminių žymi 
stoka, daug Amerikos plieno 
pasirodo randasi suversta uos
tuose išvežimui į kitas šalis. 

Iki šiol ši šalis neturi jokios 
nustatytos tvarkos plieno at
veju: graibo ją kas nori, veža 
kitur kiek nori, ir del to tūks
tančiai dirbtuvių šalyje susi
duria su užsidarymu del plie
no stokos, tuo tarpu kai kito
se šalyse Amerikoje dirbamas 
plienas gaunamas laisvai. 

• 
ŪKININKAI šioje šalyje la

bai praktikuoja apdraudimą 
savo laukų derliaus nuo gam
tos prajovų sunaikinimo. 1947 
metais savo derlius turi ap
draudę net 540,000 ūkininkų. 

• 
RAYON gamyba Romoje pa

kilo iki tiek kad nuo dirbimo 
tik moterims kojinių, dabar 
jau pradėta gaminti rayon me
džiagą rūbams ir kitiems in
dustriniams tikslams. 
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PENNSYLVANUOJE 
VALDŽIA DUODA PINIGŲ 
MIESTUI GRAŽINTI 

PITTSBURGH. Federals val
džia iš viešų darbų fondo pa
skyrė $250,000 aptaisymui Jr 
iįgražinimui paties miesto tri
kampio esančio upų tarpušaky-
je. Miestas numato kad tos 
visos senmiesčio dalies ištaisy
mas atsieis apie $30 milijonų. 
Bet tas apims ilgesnių metų 
4arbus. Pačiame tame smail-

"•jfalyje bus įtaisytas parkas, 
ten yra istorine vieta, tvirtovės 
likučiai nuo tų laikų kai mies
tas įsikūrė. 

kovai su pptviaiais Peaasjflva-
nijoje. • ' 

PITTSBURGHO srityi# ko
legijos ateinantį rudenį vis tu
rės perdaug studentų. Tačiau 
tikisi galės priimti kelis tūk
stančius naujų pradinių stu
dentų. 

Apie Pittsburghą ir pačiame 
šiame mieste randasi 10 kole
gijų, su didžiuoju Pittsburgho 
Universitetu kaip visu centru. 

MAINERIŲ gerovės fondas, 
nuo jo įvedimo Birželio 1, 1946 
metų, išaugo jau į apie $24 mi
lijonų fondą. To fondo globė
jai jau nutarė mokėti po $1000 
likusiai šeimai už kiekvieną 
mainerį užmuštą kasykloje lai
ke darbo. 

Sulyg naujo Darbo įstatymo 
šitokie unijų gerovės fondai 
gali buti finansuojami kompa
nijų tik tada jeigu unija da-
sileis ir kompanijai duoti savo 
atstovus į to fondo adminis
travimą. 

PHILADELPHIA. — Ame
rikos industrijos — neįskaitant 
agrikultūros — pasiryžusios 
išleisti $3,800,000,000 dirbtu
vių plėtimui, gerinimui ir nau
jų statymui 1947 metų pabai
goje. 

Detroit, Mich., Naujienos 
BROOKLYN, N. Y. 

BALTIMORE, MO. 

PITTSBURGHE pereitą ru
denį įvykęs miesto gatvekarių 
ir busų darbininkų streikas, 
užsitęsęs 17 dienų, padarė $25 
milijonus nuostolių žmonėms ir 
bizniams. Daugybė darbinin
kų negalėjo patekti į darbus. 
Tas streikas neturėjo nieko 
bendro su pačių busų ir gatve
karių darbininkų algų klausi-
mu, jie streikavo vien todel "Moonlight Cruise" 
kad streikavo jiegos gamybos 
unijos darbininkai. 

CHICAGO, ILL. 
Dariaus-Girėno tragiško žu

vimo 14 metų sukakties minė
jimas šymet, Liepos 27 bus 
itin nepaprastas. 

Paminėjimą kaip jau žino
me rengia Dariaus-Girėno Pos
to No. 271, American Legion, 
taipgi dalyvauju ir Don ,Var-
nas Post, 986. 

Rengimo komitetas jau turi 
žinių kad U. S. Army Air Corp 
vadavybė į paminėjimą atsiun
čia iš Riverside, California sto
vyklos du lakunu, Col. P. Hill-
man ir" Lt. Tom Blazina. Pa
starasis yra Lietuvis ir musų 
Posto narys. Jie dalyvaus oro 
programoje su P-80-A Jet> Pro
pelled Plane. 

Be to iš Washington atvyks 
Congressman Fred E. Busbey 
ir paminėjime prie paminklo 
pasakys kalbai Dr. F. P. Le-
Van, Dariaus-Girėno Posto na
rys iš savo lėktuvo per pro
gramą barstys gėles ant Da
riaus-Girėno paminklo. Viskas 
įvyks Liepos 27 prie Dariaus-
Girėno paminklo. Paminėjimas 
prasidės dideliu Legionierių pa
radu. ! 

J. A. Mickeliunas. 

DARBAI PAKILO 
Vakarinėje Pennsylvanijo j e 

DEMOKRATŲ LAIVINĖ 

šešto Distrikto demokratai 
rengia didelę LAIVINĘ . . . 

Adv. Na-
tikietų tvarkymo komiteto pir
mininku; senatorius George W. 
Delia ir vyriausias trafiko tei
sėjas Joseph M. Wyatt, garbės 
pirmininkai; teisėjai William 

pastarų trijų mėnesių bėgiu; jjucjnet jr Herbert Franklin, 
darbai pakilo gana žymiai, ir ^.pirmininkai su Rasteniu. 
tas sumažino bedarbės pašal
pų ėmėjų skaičių. 

Birželio pabaigoje bedarbės 
atlyginimus imančių skaičius 
Allegheny apskrityje buvo 51,-
343. Visoje Penna bedarbės 
atlyginimą gaunančių darbinin
kų skaičius buvo 301,467. 

STRE1KERIAMS ATLYGINI
MAS PANAIKINTA 

Pennsylvanijoje pravesta įs
tatymas kuris panaikina mo
kėjimą bedarbės atlyginimo vi
sokiems streikeriams. Tas įs
tatymas pradės veikti nuo Lie
pos 1 dienos. 

Didžiulio komiteto tarpe, Sta
sys J. Yanušas, Lietuvių Demo
kratų Klubo prezidentas, yra 
tikštų tvarkymo komiteto pir
mininku. 

Laivinė bus Wilson Line lai
vu "SS Bay Belle", kuris iš-
plauks nuo Light St., Pier 8, 
Antradienį, Rugpiučio - August 
22, 1947, 8 valanda vakare. Ti
kėtai, su taksais, po $1.00 y pa
tai. 

Laivas "Bay Belle" yra la
bai moderniškas ir gražus. Gros 
garsi ir gera Joe Dawling Or
kestrą. 

Dalyvaus daug miesto ir val-

Liepos 4, čia kasmet yra 
rengiama taip vadinama "Lie
tuvių Diena" laikraščio "Ame
rika" naudai. Lietuviški išga
mos komunistai, lyg tos piktos 
dvasios, visuomet stengiasi vi
siems kenkti, todėl ir jie su
rengė savo Gegužinę tą pat 
dieną, į kurią buvo sukviesti 
jų visi pakalikai iš daugelio to
limesnių kolonijų. 

Keista, kad tuli musų biznie
riai, kurie save persistato di
deliais pa tri jotais Lietu v i a i s, 
remia tuos Lietuviškas išgamas 
savo dalyvavimu jų parengi
muose. šiemet jų parengimas 
b u v o  s i l p n e s n i s  i r ,  j e i  t u l i  
taip sau vadinami katalikai ne
būtų jų rėmę, tai butų bttVę 
visai nekokios pasekmės. 

"Lietuvių Dienos" Gegužinė
je dalyvavo labai daug tautin-
kų, o tuli save vadiną katalikais 
nubėgo pas komunistus. Keis
tas supuolimas, ar ne? 

Liepos 5, Amerikos karių ka
pinėse Farmingdale, L. I. buvo 
palaidotas I-ojo Pasaulinio ka
ro veteranas, Susivienijimo or
gano "Tėvynė" redaktorius Pra
nas Bajoras. Gaila gero patri-
joto, rašytojo ir visuomenės 
veikėjo. Nesistebėtina kad jo 
karstą palydėjo apie 50 auto
m o b i l i ų .  A t s i s v e i k i n i m o  ž o d į  
prie kapo pasakė Susivienijimo 
prezidentas p. V. Laukaitis. 

Tegul bus lengva Jam Ame
rikos žemelė, o mes gyvieji il
gai pasigesim netekę gero Lie
tuvio ir nenuilstamo visuome
nės darbuotojo. • 

šio mėnesio 27, sueina 25 me
tai, kaip Amerika pripažino 
Lietuvą nepriklausoma valsybe. 
Yra daroma žygių kad Kongre
sas perleistų tam tikrą rezo
liuciją, duodančią prezide n t u i 
teisę paskelbti Liepos 27, visoje 
Amerikoje "Lietuvos Diena". 

Kad šį įvykį tinkamai pami
nėjus, Amerikos Lietuvių Tau
tininkų Centras, S.L.A. 242 
kuopa ir L.V.S. 2-ras skurius 
rengia išvažiavimą, Liepos 27, 
į pp. Januškių ukį, pavadinta 
"Janus Tavern," Route 25, Co
ram, L. I. Bus plati progra
ma. Kviečiami dalyvauti visi 
geros valios Lietuviai. Ten bus 
i š n e š t a  r e z o l i u c i j a  p a d ė k o t i  
prezidentui ir prašyti kad ir 
ateityje Lietuva nebūtų pamir
šta. 

KAD GALĖČIAU 
šiądien baisus 1r skausmo pil

ni balsai pasiekia mus iš ana
pus Atlanto vandenyno iš kur, 
musų brolai ir sesutės vargo ir 
bado prispausti nuolatos šaukia
si musų pagalbos. Džiova ne

turtas buvo trys nuogi iš ug
nies išgelbeti vakučiai. Pir
muosius drabužius išsimaineme 
iš Vokiečių už vestuvinius žie
dus. Prisiėjo ir paelgetauti 
ir pabadauti, šiądien vėl labai 
pasunkėjo maisto padėtis. Po 
apdegimo išgulėjume 5 menė-

MEKSIKOJE APSILANKIUS 
Rašo Ona Karpienė. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

gailestingai ėda jų sveikatą iri sius ligoninėje ir taip menka 
jie negaudami stipresnės pašai- sveikata." 

Del įvairių streikų pereitais. stybės oficialų. Rengiasi ir 
metais valstija išmokėjo be-Į daug Lietuvių šiam žygiui. Kas 
darbės atlyginimų daug milijo- nori tikėtų iš anksto, gali gau
nu dolarių, o tuos pinigus vis-
tiek turi sudėti patys žmonėg 
visokiais taksais. 

Toks įstatymas gali sulaiky
ti daugelį dabar einančių strei
kų kurie yra tik unijų vadų 
varžytinė, o ne darbininkų rei
kalų pagerinimui streikai. 

ti pas p. Yanušą. 
Iter. 

AMERIKOJE daugiau pa
ruošiama daktarų kurie per
deda akis iš vienų žmonių ki
tiems. Dabar jau yra šimtai 
asmenų kurie nešioja akis ne
priklausiusias jiems nuo gi
mimo. 

Akies perdėjimas kitam as-

pos nyksta, kas diena nustoda
m i  v i l t i e s  g y v e n t i  i r  š i m t a i  
tauriųjų Lietuvos sunų gula į 
svetimą priešo žemę amžinam 
poilsiui. Graudžiai verkia jų 
sunai matydami nelaiku, jau
nus tėvus gulant į lovą, o vė
liau į karstą. Tėvai liūdnomis 
širdimis visokias pastangas da
rydami neišgelbsti savo vaiku
čių nuo bado, nuo džiovos ir 
lydi juos į kapus. Tai žiau
riausia, kas gali buti ant šio 
svieto, štai jaunas vaikinas 
rašo, kad jau viena puse plau
čių apimta džiovos baciliu, ir 
jei nebus pagerinta būklė, nė
ra vilties pasveikti.. O, kaip 
sunku jaunam žmogui jaučiant 
ir matant laukti paskutinio at-
dusio savos širdies. ' 

Kiti rašo kad jau musų my
limieji, kuriems siuntėte paketė
lius užmerkė akis, pikta džio
va juos išlupo iš musų mylin
čių židinio. Daug mes Ameri
kos Lietuviai galėtume padėti, 
jei tikrai suprastume šią bai
sią tautos tragediją. Oi, kad 
aš galėčiau surikti, taip gar
siai kad visi sudrebėtų ir pa
klausytų, ką mes sakome, ką 
skaitome iš laiškų, ko prašo iš 
musų musų tikri broliai trem
tyje, bado priblokšti! Deja ma
no balsas, toks menkas, kaip 
ir tų tremtinių, kurie šaukia 
su ašaromis, su skausmu šir
dyse. šiądien egoistinė žmo 
gaus prigimtis dairosi apHnkui 
kad tik sau ką pasigerinti, kad 
tik sau daiigiau ką nusipelnyti, 
ant savęs viską susidėti. 

Vienas nepažystamas tautie
tis rašo prašydamas maisto net 
pridedas Lietuvių komiteto pa
liudijimą, kad yra labai pašal
pos reikalinga šeima su trimis 
vaikučiais. Labai gerai kad 
toks liudijimas prisiųstas, tad 
siuntėjui niekas nebegales pri
kišti, kad draskai BALFa ar 
tam panašiai, štai keletą sa
kinių iš to laiško: "Prašau at
leisti man kad aš tuo reikalu 
drvstu su prašymu kreiptis į 
Tamstą. Prašyti yra nemalo
nu, bet matyti tėvams, kaip 
vaikai kovoja del vienos bul
vės yra nepaprastai skaudu ir 
tas priverkia tiesti išmaldos 
ranką j savo geros širdies tau
tiečius. Likimas mus išmokė 
ir elgtauti. 

"Mes per šį karą labai skau
džiai nukentejome. Per bom
bardavimą gaisre žuvo visas 

Taip laiškas ištisai liūdnai 
skamba. Vaikų svoris vietoj 
augant didėti, mažėja. Tie tau
tiečiai prašo surasti šeimą, kad 
juos bent kiek sušelptų. Ne
žinau ar atsirastų šeima, kuri 
tokius pavargėlius nesušelptų. 
Pirmą pašalpą graitai pasiuntė
me. Jo lėšas teks padengti 
LVS 6 skyriui ar man nesvar
bu. Toliau šelpti gal atsiras sa
vanorių, nes man jau nebeįma
noma. M. Sims. 

6 SKYR. PIKNIKAS 
27 Liepos vLVS. 6 skyr. turės 

gražų pikniką Birutės Darže, 
kuriame griež puikus Michels 
orkestras sudarydamas progą 
jaunimui pasišokti, šis pikni
kas papuola, kaip tik tą dieną, 
kada yra prašoma Amerikos 
prezidento Trumano paskelbti 
ta dieną kaipo Lietuvių dieną 
ir Lietuvos valstybės 25 metų 
pripažinimo sukaktį. Ad. An
tano Olio, Misijos pirmininko, 
pranešimu per seimą, galime 
tikėtis kad Lietuviu Diena bus 

Mane tas žavėjo ir tai buvo 
visiškai nepaprasta palinksmi
nimo forma kokią kada esu 
patyrus. Kaip tik viena orkes
trą apleidžia mus, kita tuojau 
užima jos vietą su kitokia mu
zika ir dainomis. 

Buvo tikras smagumas plau
kti toli kanalu per parką, tė-
myti kitų fliotų žmones užkan
džiaujančius, arba sustojančius 
pirkti ką nors daugiau iš ki
tų fliotų. 

Net po valandos plaukioji
mo ir gėrėjimosi visu tuo su
judimu aš nenorėjau apleisti 
valties, tačiau musų programa 
baigėsi ir turėjome apleisti, ir 
gryžti į miestą laiku vykti į 
Bulių kautynes 4 valandą. 

Aš džiaugiausi galėjus su-
gryžti į musų hotelį Mexico 
City, ir nuėjau gulti su suti
nusiu žandu., Petronė turėjo 
nusipirkus tikietą į garsią Mek-
sikietišką Bulių kautynę, taigi 
ji su kitais išvyko. 

Kai ji vakare sugryžo, sa
kė aš gerai padarius neidama 
į Bulių kautynes, nes, sako, tai 
esanti pati žiauriausia forma 
žmonių patenkinimui kokia ka
da buvo sugalvota, ji nenorėjo 
niekados daugiau to matyti, ji 
net apsirgo nuo to vaizdo. Sa
ko, viskas iš pradžios prasidėjo 
gerai, bet iki baigėsi kankina
mo buliaus kraujais buvo aptaš
kyta visa ta vieta. Meksikie
čiai neapsakomai džiaugiasi tą 

nius monumentus. Jos yra tarp 
5 ir 8 tūkstančių metų senu
mo, dar senesnės už Egipto pi-
ramidas, ir iki šiolei dar nėra 
nustatyta ar juos pabudavojo 
Aztekų ar Toltekų Imperija. 

šios piramidos yra išstaty
tos ant lėkščios aukštumos, 
vienoje pusėje piramida Mė
nuliui, antroje Saulei. Tarpe 
tų milžiniškų padarinių yra iš
mūryta iš akmenų laiptai ir 
altoriai skirti įvairioms cere
monijoms ir apeigoms kurias 
tie prieš-istoriški žmonės atli
ko savo dievams. Tokios apei
gos buvo atliekamos eikliais 
kas 52 metu, kuomet dievams 
buvo aukojama žmogiškos au-" 
kos. 

Aš buvau kaip be dvasios iš 
nuostabos kuomet mus vedžio
jo požeminėmis salėmis ir tu
neliais, taip puikiai išsilaikiu
siais per amžius; stebino toks 
nepaprastai gabus darbas tų 
senovės žmonių kurie visa tai 
išstatė, šių piramidų atkasi-
nėjimo darbas dar ir dabar tę
siamas, jis atliekamas lėtai ir 
atsargiai kad nebūtų sugadin
ta ar pažeista jokis istorinės 
vertės dalykėlis. 

Vaikščiodami matėme dide
lius iš akmenų iškaltus įvairių 
dievysčių atvaizdus ir tos se
nos religijos simbolius. Matė
si didžiuliai žalčiams panašus 
pavidalai su aštriomis iltimis 
ir nagais, net baugina kai pa
žiūri į juos. v 

Besižvalgant ir besistebint į 
šiuos senovinės civilizacijos 
monumentus aš prisiminiau 
Lietuvos piliakalnius, po ku-matydami, ir taipgi Bulių kau

tynės patraukia daug Ameri- j riais guli palaidota gal but am 
i n j. u *. • j kiečių; ji sako ta arena buvo žinastims tiek pat vertybių se-

paskelbta, bet tikru zimų, dar!užgrusta žmonėmis, gal apie n0Vės rasės civilizacijos 
nėra ir perdauk vilčių negalima^30,000 
dėti. Bet ,kad prez. Trumanas 
ir nepaskelbtų, ar kaip p. Olis 
aiškina, nesuspėtų paruošti pa
skelbimą, mes Lietuviai priva
lome tą dieną paminėti tarpe 

'savęs, iš garsinant tai Ameri
konų spaudoje. 

PALIKO ATOSTOGAUTI 
Po Seimo musu vienas dele

gatas centro sekretorius Juo
zas Kripas pasiliko atostogauti 
pas savo gimines Long Island; 
Helena Rauby centro iždo glo
bėja išlaikė bendrą kelionę ligi 
galo. . 

Sugryžusi rado svečių, Mo-
zerių šeimą iš Čikagos, kurie 
išvykdami bendrai kelionei pa 
sikvietė ir musų viešnią ponia 
Adomaitienę. 

KOVO 3. šį rytą 9 m vai. 
mes išvažiavom į Acolmano Pi-
ramidas. Šis vaizdas tikrai 
buvo pats įspūdingiausias vi
sos musų kelionės. Aš neįsi
vaizdavau kad piramidos ko
kias čia pamačiau galėtų ras
tis kitur kur pasaulyje išsky
rus Egipte, apie kuriuos skai
tėme knygose mokykloje. Ta
čiau šios didingos žmogaus iš
statytos piramidos skelbia Va
karų pasaulio praeities^ civili
zaciją. 1905 metais, paprastas 
piemuo netikėtai atrado šiuos 
užneštus žeme senovės istori-

Šie milžiniški maldnamiai ir 
piramidos kuriuos mes dabar 
apžiurinėjome, buvo apdengta 
žeme ir purvu ir paslėpta per 
daug amžių. Niekas nežino ka
da ir kokiam tikslui tas tapo 
apdengta ir paslėpta nuo akių. 

Apžiurinėjant tas relikvijas 
ir monumentus tokios senos 
civilizacijos, jaučiaus lyg esan
ti tolimame Egipte, ir pagal
vojau kokia laiminga esu kad 
galėjau atlikti šią kelionę į 
Meksiką ir pamatyti bei paty
rinėti tą kontinentą kuriame 
gyvenu. 

(Bus daugiau) 

25 MILIJONAI PROTIŠKŲ 
LIGŲ LIGONINĖMS 

HARRISBURG, Pa. — Gu
bernatoriaus patvirtinimu ta
po paskirta $25,290,000 geri
nimui ir praplėtimui Pennsvl-
vanijos protiškų ligų ligoni
nių. Be to yra kiti sumanymai 
viešoms valstijoms įstaigoms 
plėsti, gerinti, taisyti, moderni
zuoti. Tie visi projektai ap
ima $89 milijonus. 

HARRISBURG. — Guberna
torius Duff užtvirtino įstaty
mą kuris įsteigia potvinių kon
trolės komisiją ir skiria $10 
milijonų statymui tvenkinių 

DETROIT. — Ford Motor1 mą iš Lietuvos 
Co. dirbtuvėse buvo sustreika
vę 3,000 darbų užvaizdų, reika
laudami sau ypatingų teisių. 
Jie sugryžo nieko nelaimėję, 
tik praradę savo teises į uni
jos pripažinimą. Nauju Dar
bo įstatymu, kompanija nepri
valo pripažinti dirbtuvių ir 
darbų užvaizdų unijų. 

meniui pradėta daryti apie 100 
metu atgal, ir iki šiolei gal tik musu turtas- ką greitomis bu-

vome spėję pasiimti. Būtent, 
pinigai, visi drabužiai, yisi bal
tiniai avalinė, žodžiu viskas, 
viskas. Elgeta arba naujagi
mis buvo už mus daug turtin
gesnis, nes mes be visko dar 
ugnyj netekome 25'v odos ir 
pusės sveikatos. Visas musų 

MICHIGAN valstija yra ži
noma vasarinių resortų "valsti
ja. Ji turi net 11,037 visokio 
didumo ežerus; be to apsupta 
Didžiaisiais Ežerais .iš trijif 
pusių; taipgi ten teka 36,350 
mylių ilgio upių ir upelių. 

Michigan valstijoje yra ke
li Lietuviai resortų savininkai, 
pats didžiausias jų Juozas J. 
Bačiunas. 

1500 asmenų yra turėję patyri
mą nešioti ir matyti kito žmo
gaus akim. 

SIŲSKIT Dirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili-

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. Ifr-
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

A 

Bayside, N. Y., studentės susitinka tikrą Arabišką princą, 
apie kokius dažnai knygose skaito. Jis yra Princas Nawaf, 
sunus Saudi Arabijos karaliaus, pilname savo šalies parėdė. 
Princas sutiko aplankyti Amerikos nekurias mokyklas, davi
mui studentams praktiško patyrimo. 

DAYTON, OHIO j 
FILMĄ "PASSPORT 10 

NOWHERE" 

ši fflma dabar plačiai rodo
ma Amerikos teatruose. Tai 
baisus vaizdai išvietintų žmo-

gyvenimo, kurių tarpe ran
dasi apie 100,000 musų tautie
čių Lietuvių. Tie žmonės dar 
yra laikomi gyvais, bet priren
gti grabuose laidojimui, jeigu 
neatsiras greita pagalba jiems 
ištraukti iš tos pražūties. 

Mes Amerikos Lietuviai pri
valome daugiau aukoti pinigų 
BALF, nes ta organizacija pa
gelbsti palaikyti musų tautie
čių gyvybę. Taipgi rašykime 
savo kongresmanams ir sena
toriams laiškus, reikalaujant 
jų kad balsuotų iš Stratton bi-
lių, įsileidimui į Ameriką tų 
nelaimingų žmonių. , 

žymus žurnalistas Walter 
Winchell pamatęs tuos vaizdus 
šitaip rašo: "Tik tokie žmonės 
negali atjausti tų nelaimingų 
išvietintų žmonių padėties ku
rie turi akmenines širdis ir 
medines galvas". Tat mes 
Lietuviai nebūkime tokiais. 

J. A. Urbonas. 

Senovine Meksikos iškilmių šventykla prie Teotihuacan. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

PARSIDUODA NAMAI 
Šaukit Mr. Shemkunas 

Kirkwood Real Estate Co. 
Realtors SW 0033 

11201 SUPERIOR AVE. 

1 P J KEISIS ( 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio S 
= OFISO TELEFONAS: MAin 1778. | 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemlesčiuoee, kreip- s 
5 kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- g 
S riuose apdraudcs-insurance reikaluose. S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
5 garantuojarfo1. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. S 
riiiiiiiiiiii? iii ui na ii iiiiitiiiiiiiiiiiiiii mini iiiiiiiHiiijjiiĮiiiiiiii mm'i'i mm HiiiiiiiiiiS 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL 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 
ŠAtt&te mus negu ugniagesius (firemonus). 

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 



4 • / -.Vi ""^ 
D I R V A  

%»; -!̂  j 

Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —* 

Jungo Nevilks! 

HUMANIŠKUMAS AR PRIEVARTA? 

Kaip Danijoje Elgiamasi su Tremtiniais Lietuviais ir 
kitais. Vis grąsina atidavimu bolševikams 

NEŽINAU ar Amerikos Lie
tuvių spaudoje yra buvę kokių 
nors žinių apie tai kad Danijo
je gyvenantiems Baltijos tau
tų ir Lenkų pabėgėliams leista 
dirbti vietinių darbo jėgų tei
sėmis ir sąlygomis. Girdėjau 
kad kitose valstybėse pabėgė
liams irgi leidžiama ar net įsa
koma ką nors dirbti, tačiau nie-
Jtad neteko girdėti kokie ten 
tuo reikalu išleisti potvarkiai 
ir kaip jie vykdomi. 

Tiems kurie tuo klausimu do-
Iftisi, noriu patiekt? žinių iš 
Danijos, kur pabėgėliai gyvena 
jau virš dviejų metų ir kurią 
Spėjo visapusiškai pažinti. 

Danų Raudonasis Kryžius, ku
ris globoja sąjunginių tautų pa
bėgėlius nuo pat Vokiečių kapi
tuliacijos, ilgą laiką leido jiems 
dirbti jų pačių pasirinktose vie
tose. Pabėgėliai patys susitar
davo su darbdaviais, arba darb
daviai atvykdavo j stovyklas 
darbo pasiūlyti ir visas reika
las tik vėliau būdavo praneša
mas to rajono darbo įstaigai. 
Nebuvo jokio aiškesnio potvar
kio, kuris reguliuotų pabėgėlių 
darbą ir viskas vyko taip lyg 
jie darbo atžvilgiu butų lygus 
Dlanams. 

1946 mt. pavasarį, Danų 
Raudonasis Kryžius, susitaręs 
su darbo ministerija, išleido 
pabėgėliams darbo instrukciją, 
kuri nuo šiol buvo privaloma 
visiems darbingiems pabėgė
liams, bet pirmoje eilėje Len
kams ir Baltiečiams. Instruk
cijoje buvo pasakyta kad, pa
tenkinant daugelio asmenų pra
šymus, Danų Raudonasis Kry
žius ir Danijos darbo ministeri
ja ryžosi suteikti pabėgėliams 
teisę dirbti Danų darbo jėgoms 
nustatytomis sąlygomis, pagal 
galimybę, parūpinant jiems jų 
specialybės ar amato darbo. Pa
bėgėlių darbo klausimą tvar
kyti, pavedama rajoninėms dar
bo įstaigoms, į kurias jie pri
valo kreiptis su nusiskundimais 
ar pageidavimais ir kuriuos, pa
bėgėliams stovyklą apleidus, lyg 
ir perima juos iš Danų &*u-
donojo Kryžiaus globos. • 

Instrukcijoje buvo nurody
ta kad pabėgėliai nuo šiol ne
turės galimybės patys pasirink
ti sau darbdavio, o taip pat 
d a r b d a v i a i  n e g a l ė s  b e t a r p i a i  
samdyti pabėgėlių. Visoms jau 
Veikiančioms darbo sutartims 
privalo buti gautas darbo įstai
gos sutikimas, o ateityje, visi 
paskirimai į darbą galės buti 
daromi tik per darbo įstaigas. 
Pabaigoje buvo pasakyti kad 
darbo nuostatų nesilaikantiems 
pabėgėliams, bus įsteigtos bau
džiamosios — uždaros stovyklos, 
| kurias jie bus siunčiami dar 
bo įstaigų ar Danų Raudonojo 
Kryžiaus administracijos nuo 
žiūra. s 

Nors instrukcija ir žadėjo 
pabėgėlių bei Danų darbo jie-
gų teisių sulyginimą, tačiau vi 
siems buvo aišku kad čia kaip 
tik ruošiamasi pabėgėlių teises 
susiaurinti. Niekas nežinojo kas 
buvo tie keno "prašymus pa
tenkinant" Raudonasis Kryžius 
šią instrukciją išleido, tačiau 
labai greitai po to pradėjo aiš
kėti kuo ši "privilegija" tikru 
moję virto. 

PAGAL darbo įstaigų parei
kalavimus Danų Raudonojo Kry 
žiaus stovyklos pradėjo išsiun
tinėti į visas Danijos sritis vy
rų bei moterų transportus. Kai 
kam iš amatininkų ar specialis
tų buvo pasakoma kad darbo 
įstaigos skirs juos į jų srities 
darbą. (Beveik visais atvejais 
tai buvo apgaulė, nes darbo įs
taigos, gavusios svetimtaučių 
darbininkų, urmu išdalindavo 

juos ukfninkams, kurie nuo šiol 
tapdavo jų šeimininkais. Pa
žymėtina kad žymi tų ūkinin
kų dalis tai buvo tokie žmonės 
kurie dėl blogo elgimosi su sa
vo samdiniais jau nerasdavo jų 
iš Danų tarpo. Nestebėtina kad 
jiems užsieniečiai buvo naudin
gesni, nes juos galima buvo 
vienaip ar kitaip išnaudoti, ar
ba net terorizuoti. Pav., kai 
ranką sužeidęs darbo metu dar
bininkas Lietuvis Kostas Pa
brėža, kuriam laikui tapo ne
darbingas, jie buvo paragintas 
greičiau gryžti į darbą. Pri
verstas dirbti, jis žaizdą už
krėtė stabo bakterijomis ir po 
poros dienų mirė o Danas dva
rininkas nelabai norėjo išleisti 
k i t ų  d a r b i n i n k ų  L i e t u v i ų  n e t , į  
draugo laidotuves. Kai kur 
darbininkai buvo apgyvendina
mi nežmoniškose patalpose, kai 
kur juos labai prastai maitino, 
o kai kur — šeimininkas pasa
kydavo, "Jei musų darbo su
tarčiai pasibaigus nenorėsi jos 
vėl pratęsti ir prašysies pas 
kitą ūkininką, pasistengsiu kad 
tave išduotų bolševikams." 

Negalima tvirtinti, kad vi
siems darbininkams buvo ar 
yra bloga, arba kad daug šei-
minkų buvo tokie kaip čia ap
rašytas dvarininkas, tačiau yra 
faktas kad daug pebėgėlių dar
bininkų buvo patekę lyg į na
ciškas Vokietijos priver s t i n o 
darbo sąlygas ir jei nuo tokių 
sąlygų pabėgo, arba perėjo pas 
ž m o n i š k e s n į  š e i m i n i n k ą ,  b u v o  
pasiųsti į baudžiamąją stovy
klą. 

Kaip buvo pasielgta ir dar te-
beelgiamasi su daugeliu ama
tininkų, pavaizduoja nors Ir ši
toks pavyzdys. 

VIENOJE stovykloje kelis mė
nesius gyveno ir dirbo amati
ninkų pora, kurpius ir siuvėja. 
Šį pavasarį, prieš prasidedant 
žemės ūkio darbų sezonui, iš 
šios stovyklos buvo ruošiama
si išsiųsti į vieną tolimesnę Da
nijos sritį žemės ūkio darbinin
kų transportas. Su šiuo tran
sportu buvo įsakyta išvykti ir 
tiems amatininkams, nors sto
vyklos Danų Raudonojo Kry
žiaus administracija pakartoti
nai juos užtikrino kad jie dirbs 
tik savo amato darbą. Prieš 
išvykstant į Maribo rajoną, 
kurpius ir siuvėja dar kartą 
užėjo pas stovyklos komendan
tą, klausdami kodėl juos siun
čia į tokį tolimą kelią (jie tu
rėjo gana daug bagažo ir šiaip 
savo amato įrankių bei medžia
gos), nes jie galėtų gauti sau 

darbo bent kur kaimynystėje. 
Jiems buvo paaiškinta kad juos 
veš su žemės ūkio darbininkais 
tik dėl transporto patogumo, 
tačiau kad nuvažiavę į Maribo, 
jie vis vien dirbs kaipo ama
tininkai. Be to, šį transportą 
iki vietos palydės vienas iš 
stovyklos Danų administracijos 
pareigūnų, kuris prižiūrės dar
bininkų išskirstymą į darbus ir 
tuo budu neprikiš prie jokių 
nesusipratimų. 

Parai praėjus, fSvežė darbi
ninkų bei šių amatininkų baga
žus, o kelioms valandoms pra
slinkus ir juos pačius. Kelionė 
vyko traukiniu ir garlaiviu ir 
kai po keliolikos valandų, apie 
vidurnaktį, transportas pasiekė 
Maribo, pasirodė kad geležin
kelio stotyje jau laukia vietinės 
darbo įstaigos pareigūnai ir 
minia Danų ūkininkų. Ūkinin
kams ir darbo įstaigos tarnau
tojams rūpėjo tik "štukų" skai
čius, bet ne tų žmonių specialy
bė ar amatas. Tokiu budu ir 
kurpių bei siuvėją čiupo kaž ko
kie ūkininkai. 

Raudonojo Kryžiaus pareigū
nas, kuris juos čia atlydėjo, da
bar juos nuramino kad viskas 
susitvarkys rytoj iš ryto, kad 
jiems reikės pas ukininkus tik 
pernakvoti, o ryt, jis pats at
vyks juos atsiimti ir tuomet 
nuveš pas atitinkamus šeimi-
ninkus-amatininkus. Nors žmo
nės jau buvo pradėję įtarti kad 
juos norima suvedžioti, bet iš
eities nebuvo ir jie išvažiavo su 
ūkininkais kad pas juos "tik 
pernakvoti". 

Po kelių valandų, jie buvo 
prikelti ir pasiųsti j ūkio laii-
kus. šeimininkai nenorėjo nei 
girdėti kad nauji jų darbinin
kai mano iš jų išvykti ir buvo 
labai patenkinti, gavę darbo 
į s t a i g o s  t e l e f o n i n į  p r a n e  Š i m ą  
kad niekas ir nemanė kurpiui 
bei siuvėjai j ieškoti jų specia
lybei tinkamo darbo. Iškentėj$ 
dar vieną dieną, amatininkų po
ra pėsčiomis nuėjo į miestą 
kad visa reikalą išsiaiškinti ir 
gauti jiems pažadėtą amato dar
bą. 

Įvairiose Danų įstaigose su 
jais labai įvairiai kalbėjo. Vie
nur ant jų barėsi, kitur buvo 
malonus ir mandagus, tačiau 
jie laimėjo tik tiek kad liko 
labai mandagiai palydėti į 
kalėjimą. Kalėjime juos išlai
kė V/2 paros, o po to, 2-jų po
licininkų lydimi, jie nuvažiavo 
vėl į kitą Danijos kampą — 
į baudžiamąją stovyklą priiį 
Thistedo. ^Kur šiuo laiku klai
džioja jų bagažas ir ar atgaus 

Jimmy Harris, 12 metų amžiaus berniukas, iš Geneseo, UI., 
prisiaugino šių gyvuliukų, kurie su juo žaidžia. Tai yra vadi
nami opossum, kurių "kailiukai yra brangus moterų kailiniai. 

jie kada nors tą savo bei sve
timą turtą, kuris jiems kaipo 
amatininkams buvo patikėtas 
u ž s a k y m u s  d a v u s i ų  ž m o n i ų  ?  
Kai kas iš pabėgėlių panašiais 
atvejais jau yra praradę savo 
daiktus, todėl ir ir šių amati
ninkų nerimas yra pilnai su
prantamas. 

ŠITOKIE pavyzdžiai kartoja
si nuolat, bet nėra galimybės 
jų visų aprašyti. 

O kas gi yra tos baudžiamo
sios stovyklos? Šiuo laiku kaip 
tik viena tokia stovykla yra 
įkurta greta Lietuvių pabėgė
lių gyvenamos paprastos sto
vyklos. Tai mažas plotas, ku
r i a m e  d u  b a r a k a i  a p t v e r t i  
dviem eilėm lentų ir spygliuotų 
yielų tvorų. Langai aprūpinti 
geležiniais virbais, už kurių sė
di "nusikaltėliai". Maistas čia 
dar blogesnis negu paprastose 
Danų Raudonojo Kryžiaus pa
bėgėlių stovyklose, o kamerų 
viduryje iškabinti nurodymai 
suimtiesiems. Ten pasakyta, 
kaip reikia sveikinti ineinan-
čius sargus, kaip reikia prie 
sargų stovėti, kaip ir kur nu
kreipti veidą ir kam suimtasis 
privalo leisti save kratyti. 

Tie kurie patenka į šią sto 
vykią pirmą kartą, paprastai 
išlaikomi 6 savaites, žmonės 
nusikaltę jau antrą, paliekami 
čia visam laikui. Sakoma kad 

jie iš baudžiamosios stovyklos 
išvyks tik tuomet kai visi pa
bėgėliai pagaliau sulauks ga
limybės kur nors iš Danijos 
emigruoti. 

Dar vienas išsilaisvinimo ke
lias, tai "savanoriškas" gryži-
mas pas bolševikus ir dėja, iki 
šiam laikui tik šituo keliu keli 
žmonės jau "galėjo" pasinau
doti. Paskutiniu laiku iš bau
džiamosios stovyklos liko išleis
ta viena Estė — Are Liisi. Tai 
jauna, graži ir inteligentiška 
moteris, kurios tėvai Estijoje 
turėjo stambesnį turtą. Kas 
ją pažinojo anksčiau, tvirtina 
kad po paskutinių kelių metų 
pergyvenimų, ji jau buvo ner-
vuota ir nesveika. Pasiųsta į 
darbą, pataikė labai nelaimin
gai, pabėgo ir liko uždaryta 
baudžiamojoje stovykloje. Ten, 
jai buvo pavesta kūrenti kros
nis, mazgoti, šluoti ir valyti 
ir tai ją tiek paveikė kad ji 
savo bausmę atlikusi išėjo jau 
psichiniai nesveika. 

Dabartiniu laiku Thisdeno bau
džiamojoje stovykloje uždarytos 
kelios moterys ir keliolika vy
rų, bet nėra abejonės kad pra 
sidėjęs žemės ūkio darbų se 
zonas ir pabėgėliams taikomas 
Danų Raudonojo Kryžiaus "tei
sių sulyginimo" potvarkis, "nu
sikaltėlių" skaičių žymiai pa
didins. Pabėgėlis. 

Republikonai Kandida
tai Rengiasi 1948 m. 

Komunistai Vilioja / 
Nepasitenkinusius 

New Yorko gubernatorius 
Dewey pasijudino savo pasiry
žime kandidatuoti Republikonų 
partijoje į prezidentus 1948 
metais. Iki šiol jis tylėjo ir 
dairėsi. 

Norinčių buti nominuotais į 
prezidentus Republikonų parti
joje yra apie 10 asmenų: sena
toriai, gubernatoriai ir šiaip 
dar kokie politikieriai. 

Silpniausieji iš tų kandidatų 
darbuojasi užkirsti Dewey ga
limybes nominaciją gauti. 

žymesni turintieji viltis į 
kandidatus yra: Dewey iš New 
Yorko; Taft iš Ohio; Warren 
iš Kalifornijos; Green iš Illi
nois; Halleck iš Indiana; Sal-
tonstall iš Mass.; Martin iš 
Pennsylvania; Vandenberg iš 
Michigan; Morse iš Oregon, ir 
Stassen iš Minnesota. 

Iki šiol Republikonai neno
minuodavo antru kartu tą pa
tį kandidatą kuris pirmesniais 
rinkimais pralaimėdavo. Ar 
Dewey pavyks sulaužyti tą pa
protį? Jis pralaimėjo 1944 me
tais prieš Rooseveltą. 

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

Amerikos komunistai ištrau
kė naują kiškį iš savo neiš
baigiamų šposų skrybėlės. Jie 
pradėjo vilioti į savo pusę vi
sus tuos kurie nepasitenkinę 
nauju Heatley-Taft Darbo įs
tatymu ir traukia juos į save 
ragindami boikotuoti Amerikos 
dabartinę užsienio politiką, tas 
sako pagelbės darbininkų ko
vai, nes darbo įstatymai nebu
sią pakeisti tol kol Amerika 
nepakeis savo užsienio politi
kos. 

Ta taip baisi užsienio politi
ka kurią komunistai nori pa
keisti yra tai griežtesnis Ame
rikos pasistatymas prieš Mas
kvą. 

Komunistai kaltina Truma-
ną apleidus Roosevelto pramin
tą taką užsienio politikoje, nes 
mat Rooseveltas pildė visus 
Stalino reikalavimus. 

Komunistams progresinga ir 
gera Amerikos užsienio politi
ka yra ta kuri eina greta So
vietų Unijos politikos. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

Visuomet JusutPatarnavimui 
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Jei jus norite informacijos apie elektrą, šaukite 

headquarters of The Illuminating Company 

CHerry 4200 — ir jus galėsite kalbėti su tinka

ma ypata, kuri duos jums korektišką atsakymą. 

Jei jęs norite kokios raws ypatingos informaci

jos, mes ir tai padarysime — tas yra dalis musų 

patarnavimo musų kostumieriams. 

MUSŲ headquarters telefono centrinė su savo 
52 linijomis yra visuomet pasiruošusi jums pa

tarnauti, dienią ir. naktį, ištisus metus, 

Teikimas greito, mandagaus ir tikslaus telefoni

ni patarnavimo yra svarbi musų biznio dalis. 

Tokiu budu mes galime suteikti modernišką elek

tros patarnavmą pigiausiomis kainomis. 
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Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

ŽUVYS KELIAUJA PAS DIEVĄ 

D OLŠEVIKAI 1940 metais pavergę Lietuvą, tuoj per-
tvarkė ir Lietuvos kareivių gyvenimą. Nepriklau 

somybės laikais Lietuvos kareivių maistas buvo geras, 
bėt Rusai, perėmę viską į savo rankas, pertvarkė ir ka 
reivių maitinimą. Viską pritaikė prie raudonosios ar
mijos kareivių maitinimo. 

Vietoje buvusio gero maisto, Lietuvis kareivis turė
jo priveržti savo pilvą. Dingo lašiniai ir sviestas, bet 
jų vietoje atsirado Rusiška sausa ir kieta žuvis-vobla. 
Nežmoniškai neskani, greit atgriso kareiviams, ypač 
kad nuolat pradėjo ja maitinti. Kareiviai jau visa bur
na pradėjo prieš ją murmėti. Kai kurie Rusų protin
gesnieji pareigūnai suprato kad toks staigus Lietuvos 
kareiviams maisto pabloginimas yra pavojingas, bet 
aukštesnieji užkietėję bolševikai nepaisė perspėjimų ir 
rėmė savo nusistatymą kad Lietuvos kareivių negalima 
geriau maitinti negu maitinami kiti raudonosios armi 
jos kareiviai, atkelti iš Rusijos. Skirtumas gali sukelti 
nepasitenkinimą atėjūnų kareivių tarpe. Ką gi, ir pali
ko Lietuvos kareiviams valgyti tą prakeiktą voblą. 

Lietuvos kareiviai pradėjo tiesiog viešai demons
truoti prieš tą žuvį. Beveik visuose kariniuose daliniuo
se sugalvodavo kokią nors išdaigą, pašiepti Rusišką žu
vį. Vienoje dalyje bolševikų politrukai rado tokį vaizdą. 

Ant kareivinių laiptų, šakaliukais paremtos, stovė
jo rikiuotėje išdėstytos voblos. Pirmiausia didesnės, pas
kui vis ėjo mažyn ir mažyn, kaip kareivių rikiuotėje. 
Prie išrikiuotų voblų buvo padėtas parašas: "Voblos ei
na pas Dievą lietaus prašyti, kad butų kiek minkštes
nės," 

Rade tai bolševikų apaštalai politrukai pasiuto. 
Lakstė, kareivius kamantinėjo kas tai padarė, bet nie
ko nesužinojo. Neatsirado nei vieno kareivio kuris iš
duotų savo draugus. 

KITAME kareivių dalinyje kareiviai valgykloje 
valgo voblą ir keikia del jos kietumo. Valgykloje pasi
maišė Lietuvis karininkas, senas majoras, per aną karą 
tarnavęs Rusų kariuomenėje ir pažinęs tą žuvį. Majo
ras pamoko kareivius kad norint suminkštint voblą rei
kia gerokai apdaužyti ją į ką nors kieta. Na ir pradė
jo visas batalionas kareivių minkštinti voblą. Vienas 
skaito iki trijų: viens, du, trys, o po trečio skaičiaus vi
sas batalionas sutartinai pila voblą į sieną, stulpus, sta
lus, suolus ir kur kiečiau papuola. Kada keli šimtai vy
rų iškart trenkia kietą žuvį, kyla nežmoniškas bildesys. 
Į valgyklą įlekia Rusų politrukai ir Rusai karininkai. 
Pamatę tokį vaizdą nustemba ir užpyksta. 

— Ką jųs darote? — paklausia Rusai. 
— Voblą minkštiname, — ramiai ir šaltai atsako 

Lietuviai kareiviai ir vėl sutartinai pila. 
Rusai sulaiko tą minkštinimo operaciją ir pradeda 

teirautis kas juos taip pamokė. Toliau stovėdamas Lie
tuvis majoras nerimsta ir dreba, nes iš kelių šimtų karei
vių vis gali atsirasti koks vienas kvailesnis vyras ir iš
duoti jį Rusams. 

— Mes patys taip išsigalvojome, — atsako Lietuviai 
kareiviai ir neatsirado nei vieno kuris išduotų savo ma
jorą. 

KITOJE kareivių dalyje dar skaudžiau buvo pasi
juokta iš voblos. Ji buvo pastatyta net raudonajame 
kampelyje. Tokie kampeliai būdavo padaryti kiekvieno
je kareivių dalyje, kur būdavo bolševikiški paveikslai, 
literatūra ir tt Kareiviai tokius kampelius vadindavo 
raudonomis koplyčiomis arba ir kitaip. 

Nuo sienos nukabinę pastatė ant stalo Stalino pa
veikslą ir prieš jį ant šakaliukų pastatė voblą. Iš popie
riaus padarė apsiaustą, voblą apdengė kaip kokią po
nią. Iš priešakio pakabino užrašą: "Lietuviai kareiviai 
nekultūringi, prie broliškų respublikų nepriaugę, tat 
iškeliauju pas tėvą Staliną. Sudiev, kurie valgėte mane 
ir nevalgėte!" 

Reikia įsivaizduoti kaip pasiuto Rusai. Įraudę lak
stė po kareivines, ivsus kareivius tardė, bet kaltininkų 
nesurado. Apibarė kuopos komjaunuolius kad jie nese
ka kas dedasi po raudonąjį kampelį, bet ir tie nieko ne
sužinojo. * ^ „ 

Būdavo pikta klausyti kaip Rusų politrukai karei
viams per paskaitas aiškindavo kad raudonoji armija 
geriausia maitinama, ji daugiausia kalorijų gaunanti. 
Lietuvis kareivis, atsimindamas koks^ geras maistas 
buvo Nepriklausomybės laikais ir kaip jis pablogėjo Ru
sams okupavus ir prilyginus ju maitinimą prie raudo
nosios armijos maitinimo, negalėdavo tokių melų pakę
sti ir dažnai tai vienas, tai kitas išsišokdavo prieš tokias 
skelbiamas nesąmones. Žinoma, už tai nukentėdavo: ne 
vienas atsidūrė kalėjime arba buvo išvežtas į šiaurę, į 
Vorkutpečlago koncentracijos stovyklas, iš kur jau gy
vas negryš niekuomet. R. Pakelaitis. 

U, S. ARMIJA pradėjo viešą kovą prieš komunizmą 
savo kariuomenės tarpe. Išleido gerai paruoštą knyge
lę, kuri bus dalinama kareiviams. Joje atskleidžiama 
kas yra Amerikos komunistų partija, kad ji yra Rusi
jos agentas, ir komunizmo kenksmingumas demokrati
jai Nurodoma ir kaip komunistą pažinti. Ta knygelė 
bus skubiai išsiuntinėta U. S. kariams užsieniuose taip
gi. Prie kitko nurodoma kaip komunistai neapkenčia 
Amerikos kariuomenės ypatingai, nes ji yra stipriausia 
atspara pasauliui prieš raudonąjį pavojų. 

MASKVA PILNA IŠ
DIDŽIŲ KOMISARŲ 

IR UBAGŲ 

Maskvos konferencijoje da
lyvavęs Chicago Daily Tribune 
atstovas William Fulton aprašo 
šiaip apie Maskvą: 

Išskyrus Amerikos lend-lease 
duotus lėktuvus stovinčius ap
link orlaivių stotis ir jeeps va
žinėjančius gatvėse, Maskvoje, 
sovietų unijos sostinėje, mažai 
kas panašu į Amerikos miestą. 

Miesto pakraščiais, gyvena
mi namai yra seni mediniai 
laužai. Mieste, mūriniai namai 
ir apartmentai reikalauja labai 
taisymo. Vokiečiai mažai Mas
kvą suardė, nes tikėjo paimsią 
lengvai, o kai traukėsi nespėjo 
jau susprogdinti. 

žmonės išrodo apšiapę, pur
vini. Moterys dirba visokius 
darbus, vyrai tik bosauja. žie
mos metu sniegą nuo gatvių 
kasa medinėm lopetom. Dabar 
pavasarį gatves šluoja rykščių 
šluotom. 

Apie 70 nuoš. motor menu po
žeminių traukinių, gatvekarių, 
ir busų yra moterys. Taipgi 
gatvėse trafiką tvarko gink
luotos moterys. 

Komunistai biurokratai Sau
ja miesto gatvėmis dideliuose 
limozinuose; žmonės jiems tu
ri iš kelio bėgti kaip vištos. 
Sakoma, šie automobiliai turi 
tas pačias teises kaip caro lai
kais turėjo raitieji kazokai. 

Pažiurėjus krautuvėn, reikia 
mokėti $12 už šokolado gaba
lą, $5 už pakelį cigaretų, ir $1 
už kiaušinį, kada jų gali gauti. 
Rūbai gaunami irgi tokiomis 

Tomoya Kawakita, Amerikoje 
gimęs Japonietis, kuris karo 
metu tarnavo Japonijai ir da
bar vėl sugryžo į Los Angeles, 
tapo čia areštuotas kai jį pa
žino vienas Amerikos karys ir 
nusakė kaip tas Japonietis ne
žmoniškai kankino suimtus U. 
S. kareivius. r 

baisiai aukštomis kainomis. 
Vienatinis dalykas ką dykai 

gali matyti tai Lenino lavoną, 
kuris paguldytas paminklinia
me rume Raudonojoj aikštėj, 
ir kur žmonės nuolat eilėmis 
praeina žiūrėdami. 

Leninas mirė 1924 metais, ir 
eina kalbos kad tas lavonas nė
ra jo tikras lavonas, bet iš vaš
ko padarytas pavidalas žmonių 
suviliojimui. 

Maskvoje žmonės nemanda
gus, stumdosi ir vienas už kito 
uzkliuva ar tai gatvėse ar ei
nant tarpduryje. 

Ubagų pilnos Maskvos gat
vės, išskyrus svarbiasias mies
to gatves kur reikia vaikščioti 
kitų šalių delegatams. Policija 
ubagus iš tų gatvių išvaiko. 

FEDERAL Housing Admi
nistracija ant tiek remia na
mų statybos finansavimą kad 
nuo 1934 metų, kada Kongre
sas tą aktą įvedė, iki šiol jau 
yra FHA apdrausta suvirš už 
$10 bilijonų dolarių paskolų 
įvairiose formose ką tas aktas 
apima. 

ANGLIES ištekliai šioje šalyje yra tokie milžiniš
ki kad užteks Suvienytų Valstijų gyventojams per se
kančius 1500 metų, skelbia viena Pittsburgho ariglies 
tyrinėjimo laboratorija. Ši šalis turi pusę viso pasauly
je žinomo anglies kiekio. Mažėjant petrolejaus ir gaso 
rezervams, daroma platesni tyrinėjimai jų vietą užpil
dyti anglies ir padarinių iš anglies kuru. Šioje šalyje 
vedamu tokie tyrinėjimai anglies srityje kas kiekvieną 
metą praleidžiama tam tikslui po $15 milijonų. 

S K A I T Y M A I  

i i  U ž  G e l e ž i n e s  U ž d a n g o s  99 

Rašo NERIS J. ŠIMKUS. 

LIETUVA Iš TOLO 

(B. Brazdžionis) 
Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais, 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais. 

Iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos, 
O ji praskrisdama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos. 

Regėsi ją kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai, 
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai. 

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau širdyj bus gyva, 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė lietuva. 

KALNŲ TAKU 
Tartum aštunkojai 
šaknys tarp uolų. 
Takas, vien pavojai; 
šokis atbrailų. 

Uolos-šmėklos kliedą 
kliedesiu varsų; 
kur statyti pėdą — 
gal ant debesų? 

Kastytis Gliauda. 

(Tęsinys i§ pereito nr.) 

sllllę iftton§s, tie kuriuos tėvai uldnlhkai, sun
kiai taupydami, leido į mokslą, nes suprato kad 
nuo to priklauso Lietuvių tautos ateitis ir ger
būvis — tie žmonės jau nesiskaitė dirbančioji 
liaudis, jie jau buvo "liaudies priešai." Tad štai 
kaip žmonės buvo Sovietų paskirstyti į rūšis. 

Visi fabrikai ir įmonės buvo nusavinti ir 
suvalstybinti, remiantis tuo kad visa tai buvo 
atsiradę dėl darbininkų išnaudojimo. Kitaip sa
kant valstybė, drauge su nuosavybėmis, perėmė 
ir kapitalisto rolę. Daugelis darbininkų saky
davo kad jiems daug geriau buvo dirbti pas pri
vatų savininką negu dabar valstybinėje įmonėje 
ar įstaigoje. 

Manau, tas yra lengvai suprantama, nes su 
privačiu savininku galima tartis, kalbėtis dėl 
darbo sąlygų, dėl atlyginimo, dėl patobulinimų 
ir pan. Gi su valstybe tas jau sunkiai įmanoma. 
Valstybė, ypač Sovietinė, nesileidžia į jokias de
rybas, ji tik moka liepti ir duoti įsakymus, o 
darbininkas turi tik klausyti. Tat tokiu budu 
Sovietinė santvarka "išgelbėdama" darbininkus 
iš "kapitalistų" rankų, drauge "išgelbėjo" juos 
ir nuo teisės tartis, streikuoti, pareikšti savo 
nuomonę ir pan. Juk 'pagal Sovietus, valdžia 
buvo liaudies ir darbininkų, tad pats darbininkas 
savos valdžios turi klusniai klausyti. 

Praktiškai paėmus darbininkai prie Sovie
tinės tvarkos buvo daug daugiau išnaudojami Jr 
varginami kaip ankščiau. Pirmiausia darbinin
kas nustojo teisės pareikšti dėl savo darbo, dėl 
darbo sąlygų, atlyginimo ir pan., savo nuomonę 
ir reikalui esant nepasitenkinimą. Visa tai 
įgavo, kaip jau anksčiau minėjau, apibudinda
mas baudžiamuosius straipsnius 58 ir 59, kontr-
revoliucijos sąvoką, už ką žmogus buvo bau
džiamas iki mirties. Reiškia, jei darbininkas 
buvo nepatenkintas darbo sąlygomis, kai įmonė 
buvo privataus savininko, tai jis buvo kovotojas 
už dirbančiosios liaudies teises ir gerbūvį, bet 
jei ta įmonė tapo Sovietų valdžios nusavinta ir 
jei darbininkas del tų pačių darbo sąlygų pasi
sakydavo nepatenkintas, tais jis jau skaitėsi ke
liąs maištą prieš valdžią. 

Iš viso to matome, kad visi nusavinimai bu
vo padaryti ne tam kad apsaugoti darbininką 
nuo išnaudojimo, bet tam kad jį dar geHau- butų 
galima įkinkyti į darbą ir išnaudoti ir pastatyti 

tokias sąlygas kad jis niekam negalėtų pasi
skųsti. Taip, prie Sovietinės santvarkos darbi
ninkas tapo tikru vergu, nes visi darbininkai 
dirbo tik valdišką darbą, o bent vienu žodžiu-
pasireiškimas prieš valdžią tai yra kontr- revo-
iucija ir noras nuversti Sovietinę santvarką. 

Darbo valandos buvo nustatytos valdžios ir 
niekas negalėjo dėl jų ilgumo skųstis, o jos 
juvo nuo 10 iki 12 valandų į dieną. Darbo są-
ygas ir atlyginimą nustatydavo taip pat va

džia. 
Dabar noriu išaiškinti vieną ypatingai įdo

mų ir grynai Sovietišką budą išnaudoti darbi
ninkus. Tai buvo taip vadinamas "stachanovie-
čių judėjimas." Tai yra kilę nuo vieno anglia-
tasio Ruso pavardės Stachanovo. Jis kartą per 

dieną iškasė anglių du kartu tiek kiek buvo nu
statyta jo norma. Tą dalyką labai išgarsino ko
munistinė propaganda ir šaukė visus dirbančiuo
sius paimti iš to Stachanovo pavyzdį, kelti dar-
30 našumą. Kadarai patys darbininkai gerai 
žinojo, kad taip dirbti tegalima tik vieną ar dvi 
dienas, tai jie patys nesiėmė tai įgyvendinti. 
Tada tuojau atėjo vėl valdžia į "pagalbą'^ ir 
paskelbė kad kas neprisideda prie Stachanoviško 
darbo našumo pakėlimo tas, reiškia, nori pakenk
ti Sovietinei tvarkai bei valdžiai ir, kaip jau 
anksčiau aiškinau, tame dalyke panaudojo pro
fesinių sąjungų organizaciją, kuri išneša prieš 
darbininkų norą rezoliucijas kad reikia darbo 
našumą pakelti iki 150'/° ar panašiai. Kadangi 
niekas nedrysta pasakyti ką nors prieš, viskas 
tampa priimta, o vargšui darbininkui tenka tą 
visą pasunkėjusį jungą nešti, prarandant ir 
sveikatą ir gerą vardą, nes vartotojai visada 
tokias prekes peikdavo, nes pagal Lietuvišką pa
tarlę "skubos darbą visada velnias ant uodegos 
nuneša." Nuo to didelio priverstino skubėjimo 
dirbti, prekių kokybė būdavo labai prasta. Greil, 
po to įsigalėjo tarp Lietuvių posakis, jei naujai 
pirktas daiktas greitai sugesdavo ar suplyšdavo, 
tai buvo sakoma "tai yra stachanovietiškos ga
mybos prekė." 

KITAS svarbus dalykas, tai darbininkai sku
bėdami dirbti padarydavo klaidų ir apsirikimu 

kas kartais ir labai brangiai atseidavo sugadi
nant didelius kiekius medžiagos, sulaužant ma
šinas ir pan. Sovietai rado ir čia budus ban
dyti tai pašalinti, jie įvedė žodį "sabotažas"; už 
tai žmogus gali buti nubaustas taip pat kaip ir 
už anksčiau minėtus "kontr-revoliucinius" nusi
kaltimus. O sabotažu buvo laikoma viskas kas' 
nepatiko valdžiai, kiekviena padaryta mažiausia 
klaidelė darbe, jei tik Sovietiškas prižiūrėtojas 
norėdavo, buvo traktuojama kaip sabotažas. Jei
gu dirbant dirbtuvėje netyčia lužo mašina, tuo
jau buvo jieškoma kaltininkų padariusių sabo
tažą; niekas negalvojo kad lūžimas buvo dėl to 
kad mašina persena, arba dėlto kad iš jos pagal 
v a l d ž i o s  s t a c h a n o v i e t i š k ą  p a t v a r k y m ą  n o r ė j o  
daugiau išgauti negu ji gali. Tas įvarė į kiek
vieną ž«nogų begalinę baimę, žmogus neturėjo 
nei valandėlės ramybės, jo galvoje nuolat vis 
sukosi mintys ar aš kur nesuklydau, ar to ir to 
nepalaikys sabotažu. Visa tai tiesiog persekiojo 
žmones. O mes juk gerai žinome kad neklysta 
tik kas nieko nedaro, arba tas kuris jau negy
vas. V 

Taip "dirbančiosios liaudies sovietini val
džia" išgelbėjo darbininkus nuo teisės kovoti už 
savo gerbūvį ir teisės nuo savos nuomonės iš
reiškimo, nuo laisvės, nuo ramybės darbe ir 
namie, įvarė amžiną ir nuolatos didėjančią bai
mę kad kada nors gali buti apkaltintas sabotažu. 
Visa tai buvo pavadinta skambiu pavadinimu, 
"Sovietinė valdžia išgelbėjo dirbančią ją liaudį 
nuo kapitalistinių išnaudotojų". Taip, bet pati 
valdžia užėmė vietą to kapitalistinio išnaudotojo, 
dar daug, #daug baisesnio ir žiauresnio, tokio su 
kuriuo niekas negali kalbėtis ir niekas negali 
pasipriešinti. 

žinoma, tas dirbančiojo išnaudojimas buvo 
reikalingas kad visas valdžios aparatas galėti! 
buti kaip reikia išlaikytas, nes prie Sovietinės 
santvarkos valdžios tarnautojų yra kelis kart 
daugiau negu prie bent kokios kitos santvarkos, 
visa tai buvo reikalinga kad butų galima gerai 
apmokėti šnipus ir slaptąją policiją (NKVD), 
kuri turėjo sekti kiekvieno žmogaus žingsnius, 
darbus ir žodžius. Tai buvo tikras žmonių "iš
gelbėjimas" nuo visokios laisvės, ir žmogus bu
vo padarytas automatu, mašina, kuriai uždraus
ta ne tik kalbėti, bet ir galvoti, išanksto yra 
pasakoma ką žmogus gali kalbėti ir kaip jis 
turi galvoti, žmogus pasidarė ne žmogumi bet 
gyvuliu. Tokią laisvę ir gerybę atnešė dirban
čiajam žmogui sovietinis-komunistinis režimas. 

(Bus daugiau) 

MUSU KALENDORIUS 1947 
Kaina su prisiuntimu $1.00 

224 puslapių didumo, knyga Kalendoriui 1®^ 
metų, su šventėmis, su daug įvairių skaitymij. 
Tokių kalendorių Lietuviai Amerikoje pageidau
ja, ir štai dabar gauta jų keliolika greitam iš
pardavimui. Juos išleido "Mūsų Kelias", Vo
kietijoje, redagavo A. lakelis. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland fc 

BKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELI 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. -Cleveland 3, Ohi#. 
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RUGSĖJO mėnuo stovi an
tras po Birželio mėnesio apsi-
vedimų daugumu šioje šalyje. 
Birželio mėnuo priimtas kaip 
pats būtiniausias jaunoms po
relėms apsivesti. 

S 
:a 

AUSTRALIJA karo metu 
supirko vilnos tiek daug, kad 
jos perviršis, vertės $28 mili
jonų bus panaudojamas tyri
nėjimams ką daugiau iš vil
nos galima pagaminti. 

Reserve District '*No. 4 Statd N«. 168X 
REPORT OF CONDITION OF 

The CENTRAL BANK <*. 
OF LORAIN, OHIO v 

at the close of business June 30, 1947, a State banking institution 
organized and operating under the banking laws of this State 
and a member of the Fefleral Reserve System. Published in 
accordance with a call made by the State Banking Authorities 

and by the Federal Reserve Bank of this District. 
ASSETS 

Cash, balances with other banks, including reserve 
balance, and cash items in process of collection $ 804,016.89 

United1 States Government obligations, direct 
and guaranteed ' 2,639,371.78 

Obligations of States and political subdivisions 354,435.84 
Other bonds, notes, and debentures ^_45,426.35 
Corporate stocks (including $6,900.00 stock of 

Federal Reserve Bank) 6,900.00 
Loans and discounts including $none overdrafts) 2,757,601.02 
Bank premises owned :$28,000.00 

Furniture and fixtures -—7,200.66 35,200.66 
Other assets — 661.63 

TOTAL ASSETS __|6,643,614.17 
LIABILITIES 

Demand deposits of individuals, partnerships, 
and corporations $1,796,083.57 

Time deposits of individuals, partnerships, 
and corporations 3,881,450.62 

Deposits of United States Government (including 
postal Savings) 21,323.61 

Deposits of States and political subdivisions 615^136.71 
Other deposits (certified and officers' checks, etc) 42,569.67 

TOTAL DEPOSITS $6,356,564.18 
Other liabilites 26,269.68 

TOTAL LIABILITIES (not including subor-
dinated obligations shown below) $6,382,833.86 

CAPITAL ACCOUNTS 
Capital* $ 100,000.00 
Surplus 140,000.00 
Undivided profits 20,780.31 

TOTAL CAPITAL ACCOUNTS $ 260,780.31 
TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL 

ACCOUNTS $6,643,614.17 
•This bank's capital consists of: / 

Common stock with total par value of $100,000.00 
MEMORANDA . ' 

Assets pledged or assigned to secure liabilities 
and for other purposes $ 888,378.66 

The following items are published pursuant to State Law: 
Funds on deposit by Trust Department which 

are preferential under Section 710-165, 
General Code $ None 

Hypothecated or Assigned Deposits under 
Section 710-180, General Code 139,514.23 

I, H. G. Pyle, Vice-President and Secretary, of the above-named 
bank, hereby certify that the above statement is true to the best 
of my knowledge and belief. H. G. PYLE. 
CORRECT—ATTEST 

F. A. SANFORD, 
ALBERT B. CHAPLA, 
E. G. COOPER, Directors. 

State of Ohio, County of Lorain, ss: 
Sworn to and subscribed before me this 10th day of July, 1947. 

MARGARET M. FAYNOR 
(My commission expires May 28, 1949) Notary Public. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai. 

MIRĖ 17,100 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių Lietuvių vardais, 
Dirvoje talpinamų mirusų iš
eivių Lietuvių skaičius pasie
kė jau 17,100, nuo Vasario m. 
1937 m., kada mirusių vardai 
čia pradėta skelbti. 

BERNATAVIČIUS Pranas, 100 
metų, mirė South Boston, 
Mass. 

BUTKIENĖ Magdalena, mirė 
Gegužės 11, Brooklyn, N. Y. 

GRUNSKIS Juozas, 63 m., mi
rė Gegužės 9, Maspth, N. Y. 
(Šiaulių ap. Linkuvos par.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

VAIČIULIS Tamošius, mirė 17 
Gegužės, Hanover, Pa. 

BALVOČIUTĖ (Wirtz) Albi
na, 25 metų, mirė Geg. 25, 
Chicago j, kur buvo ir gimus. 

GAUBINSKAS Steponas, 36 
m., mirė Geg. men., Miners-
ville, Pa. 

NOVIKAS Petras, mirė Gegu
žės m., Wilkes-Barre, Pa. 

KRIKŠČIŪNAS Jonas, mirė 14 
Gegužės, Luzerne, Pa. 

ZACHAREVIČIUS Jonas 75 
m., mirė Geg. 26, Chicago j. 

NARUŠEVIČIENĖ Morta (Ma-
s i l i u n a i t ė ) ,  p u s a m ž ė ,  m i r ė  
Geg. 25, Chicago j. Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

JASUDAVIČIENĖ Uršulė (Ja-
saitė), pusamžė, mirė Gegu
žės 25, Chicago j. Amerikoje 
išgyveno 55 metus. 

VINGRAS Pranas, 57 m., mi
rė Sausio 27, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Iš Šiaulių m.) 

KULIKAUSKAS Mykolas, pus
amžis, mirė Geg. 31, Chica
go j. (Metelių par. ir k.) A-
merikoj išgyveno 55 metus. 

K a i  R e i k i a  S k u b ė t i . . .  
Skanus valgiai pagaminami greit 

ant GASO 
Greit verdantis kuras ir laiką taupanti moderniška ply
ta .. . paęįaryta pagal užsakymą darbščiai šeimininkei, 
kuri net ir būdama apsikrovus darbais mėgsta paruošti 
žavintį stalą. 

Iš sykio pilnas top-burner karštis . . . šviesi melsva 
liepsna; kurią matote ir kurią galite reguliuoti, kaip 
tik norite. Jei norite kepti plyto viduje, galite užstaty
ti automatišką kontrolę ir išeiti miestan. Kai sugry-

( • , 
šite, jusų roast bus gatavas. ' 

Bet svarbiausia, šių dienų gasinės plytos yra daug ge
resnes . . . suvartoja daug mažiau gaso, negu senesnieji 
modeliai. Pasižiūrėkite tų naujųjų stilių, pagamintų 
jusų virtuvės patogumi, pas jusų Gas Appliance Deal-
erius. 

HE EAST OHIO GAS coup*. f 

Y 

WILLIAMS Marė, 58 m., mirė 
Bal. 10, Detroit, Mich. (Ma
rijampolės ap.) 

GOGELIS Kazys, 55 metų, mi
rė Vas. 25, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Anykščių par. 
Pasmodų k.) 

VEIDMANIUTĖ Ona, 22 m., 
mirė Geg. men. Chicago j. 

MATELIS Jonas, mirė Birže
lio m., Baltimore, Md. 

BALINSKAS Pranas, 55 m., 
mirė Vas. 16, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Šiaulių ap. šau-
lėnų par.) 

MATULIS Juozas, 42 m., mi
rė Vas. 25, Buenos Aires, 
Argentinoj. 

NANARTAVIČIUS Jonas, mi
rė Gegužės 27, New Philadel
phia, Pa. 

DR. RADZEVIČIUS J u o z a s, 
mirė Gegužės 27, Minersvil-
le, Pa. 

AINORIS Romualdas, mirė 4 
Birž., Lowell, Mass. 

CIBULSKIS Pranas, 58 metų, 
mirė Birž. 2, Maspeth, N.Y. 

RADZEVIČIUS Juozas, 47 m., 
mirė Geg. 87, Minersville, 
Pa. 

VITKAUSKAS Vladas V., pus
amžis, mirė Birž. 9, Chica-
g°j. 

BUKANTIS Jurgis, seno ami., 
mirė Birželio 10, Chicago j. 
(Raseinių ap. Viduklės p.) 

NANARTONIS Jonas, mirė 8 
Birželio, Worcester, Mass. 

PUOščIAUSKAS Kazys, mirė 
Geg. 18, Bayonne, N. J. 

PAVILIONIS Kazys, mirė Ge
gužės m., Kinston, Pa. 

JONELIUNAS (Mykolas, mirė 
Geg. m., Mtnersville, Pa. 

BARUS Agnieška, mirė Geg. 
25, New York City. 

BUTKIENĖ Magdalena, mirė 
Geg. 11, Brooklyn, N. Y. 

KUN. KNEIŽYS, Steponas P., 
50 m., mirė Geg. 27, Nor
wood, Mass. (Panevėžio ap. 
Smilgių par.) 

GRIŠKEVIČIUS .Jonas, mirė 8 
Birželio, Lawrence, Mass. 

MOČIŲNAS Vincas, mirė Bir
želio m., Shenandoah, Pa. 

OLANIKIUTĖ Katrė (Vins-
kie), 23 m., mirė Birželio m. 
Frackville, Pa. 

SIRATAVIČIUTĖ Ona, mirė 5 
Birželio, Springfield, 111. 

RAPŠYS Vladas, mirė Kovo 
mėn., Urugvajuje, P. Ame
rikoj. 

AŽUKAS Mykolks, 70 m., mi
rė Birž. 16, Brooklyn, N.Y. 

KRIKŠČIŪNAS Jonas, 69 m. 
amžiaus, mirė Birželio 15 d., 
Donorą, Pa. (Panevėžio ap.) 

KRIKŠČIŪNAS Jonas, 63 m., 
mirė Geg. 14, Luzerne, Pa. 

NOVIKAS Petras, mirė Geg. 
13, Wilkes-Barre, Pa. 

VAIČIULIS Tamošius, *mire 17 
Gegužės, Hanover, Pa. 

ALEKSANDRAVIČIENĖ Juzė, 
54 m., mirė Bal. 30, Bingham-

ton, N. Y. (Medikonių kai
mo, Biržų par.) 

KARNAUSKAS Pranas, 61 m. 
mirė Kovo 14, Rhinelander, 
Wis. (Rezgalų k. Suvalki
jos). 

JARUŠA1TIENĖ Bronė, 61 m. 
mirė Geg. 24, Charlestown, 
Mass. (Tryškių p.) Ameri
koj išgyveno 42 m. 

VASILIAUSKAS Juozas, mirė 
Geg. 17, Lawrence, M^iss, 

f RANK H. DURKIN 
Kandidatas į Clerk of Munici
pal Court busimuose šių metų 

Lapkričio 4 rinkimuose. 
Mr. Durkin yra gimęs Cleve-

lande, 17 St%—Payne Ave. kam
pe. 

Jis visa laika gyveno Cleve-
lande ir gerai pažysta visą mie
stą ir jo yvenimą. Savo lai^u 
jis mokėsi Loyal High School ir 
yra baigęs J. Marshall School 
of Law ir buvo paskirtas dirb
ti į Bar 1928. 

1923 metais, Mr. Durkin bu
vo pirmasis iš 395 pareiškėjų 
sąraše dėl deputy clerk in Mu
nicipal Court. Tenai jis buvo 
kaip deputy clerk ir išbuvo to
kioje vietoje, dirbdamas sąži
ningai ir tinkamai 19 metų. 

Jis dirbo abejuose skyriuose; 
kriminaliniame ir civiliniame. 

1943 metais Mr. Durkin pats 
išsistatė save kandidatu dėl 
Councilman 21 warde. Juo jis 
buvo ir išrinktas. 

Dviem metais vėliau jis vėl 
buvo paskelbtas kaip Council
man 21 wado visiškai be opo
zicijos. Tai buvo pirmas at
sitikimas istorijoje kad Coun
cilman buvo išrinktas visiškai 
be opoziejos. 

Jis yra vedęs ir turi dvi duk
teris. Mr. F. H. Durkin gy
vena 1324 Ansel Rd. Cleveland. 

HIPPODROME 

Trečiadienį, Liepos 23. 

Bot rodomą nauja filmą "Posses
sed". Vaidins visiems gerai žino
ma artistė Joan Crawford. Ji at
vaizduos - pavojingos moters tipa. 
Ji dar niekur taip gerai nepasirodė 
kaip kad šioje filmoje. 

Su ja drauge pamatysite Van 
Heflin. Jis pavaizduoja vyričkj su S 
ypatingom vilionėm ir romantika. 

Ten taip pat vaidins ir Raymond 
Massey, Geraldine Brooks ir kiti. 

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

DAKTARUS 

NAUDOT MŲS HAIR GROW PLAUKŲ 
AUGINIMO BUDĄ ANT JŲ PACIENTŲ 

Bet kitiems profesionalams naudoti namų 
gydymo būdų kitų įstaigoje yra nepasiti-
kčtina, 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 atgali-
ginam plaukus ant plikų galvų. 

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

J. G.-* G J. COMPANY 
9200 Hough Avenue RAndolph 3773 

I. J. S AM A 8 - JEWELER 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 
Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

POP-KONCERTAI 

Šį šeštadienį, Liepos 19, Public 
Auditorium bus Dr. Ringwall diri
guojamas koncertas. Solistas bus 
Miss Nan Merriman, viena iš žy
miausių mezo-sopranų. Ji yra pa
sižymėjusi koncertuose su New 
Yorko Philarmonijos Orkestru, bei 
dainavusi po vadovybe žymaus mu
ziko Toskanini. Ji padainuos ari 
jų iš operos Carmen, Jeane D'Arc 
ir kitu. Orkestras pagrieš Tchai 
koviskio, R. Strauso, Rimsky-Kors-
sakovo ir kitų kurinius. 

Trečiadienį, Liepos 23, gros ar
monikos virtuozas John Sebastian. 
Jis savo talentu yra pagarsėjęs vi
soje Amerikoje. 

Bilietus galima gauti Taylor tic
ket office, 630 Euclid Ave., ir kon 
certo vakarais nuo 7 vai. Lakeside 
box office of Public Auditorium. 
Kainos $1.80 "Vietos prie statelių, 
$1.20 rezervuotos vietos balkone, ir 
60c iki 90c balkone nerezervuotos 

jiimiiimiimimiimiiimiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiHiiEiiiiimiiiiiiiiimijimiiiiig 

Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
1 PATARNAVIMAS § 
= —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

= 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

DABAR JAU LAIKAS 
DĖVĖTI ŠIAUDINĘ SKRYBĖLĘ! 

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

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

TIKROS PANAMA $5.00 $6.50 
MAUDYMUISI KELNAITĖS $2.45 $3.|S 

SPORT MARŠKINIAI visokių spalvų, %om ir trumpam 
' rankovėm $2.45 $3.95 $4.95 

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

TKE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarak 

*<i*itaai Padengta Apdraiula. Phone EX. 

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

Kreiptis arba šaukti tdefoos vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7626 Star Avenue * Cleveland 3 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

v musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas *, 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E K  

L i e t u v i s  

Mamų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

#5 East 123rd St.. . 
Telefonas: POtomac 6899 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daiktų 
Parduotuve, 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. 

s.MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiriiiniiiiiiiiiiiiič. 

(Automatinis šildymas | 
i Lengviau — Pigiau — švelniau = 
i TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 
£ Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Ifefifeas = 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai nusto* Nepataisys. | 

Tools - - Hardwire S s Automatic Controls 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
-p 

7502 St. Clair Avenue Cleveland 
5 IK). 9548 Frank Orpse (Urbšaitis)- Sav. LI. 02&7 5 
s AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798 g 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarai! 

IŠKILMES KULTUROS 
DARŽELYJE 

Liepos 20 Lietuvių Kulturos 
darželyje ruošiamas didelis pa
rengimas ir pramogos. Ten teks 
pamatyti tikrai gražių Lietu
viškų pramogų ir paruošimų. 
Bus: Lietuviški šokiai ir Lie
tuviškas kadrilius, daugelis da
lyvaus su tautiškais Lietuviš
kais rūbais, galima bus gauti 
pasivaišinti Lietuviškų sūrių, o 
atsigaivinimui bus Lietuviško 
krupniko. Visa laika grieš Lie
tuviška muzika. Visa' tai pama
tysite ir išgirsite jei atsilanky
site šj Sekmadienį Lietuvių 
Kulturos darželyje. 
Eisena prasidės lygiai 2 vai. 
nuo Superior Ave. iki Kultu
ros darželio. Tą pat dieną te
nai pasirodymus ruošia visos 
tautos, kurios tik ten turi sa
vo darželius. Tad nepraleiski
te progos ir Sekmadienį pas
kubėkite vi»l j Lietuvių Kultu
ros Darželį, 

ATLANKĖ CLEVELANDĄ 
Antanas Babickas iš New 

York, N. Y. atvyko pasisvečiuo
ti pas savo tetą Marie Morkū
nienę ir puseserę Lilijan Tham-
son. 

Victor Dagilis atvyko ii To
ronto, Ont. Canada, aplankyti 
Charles ir Tony Laimonas. Jis 
taipgi užėjo pasveikinti ir ap
lankyti Dirvos redakciją. 

Kay Dagilis atvyko iš Cana
da, porai savaičių pabuvoti pas 
savo tetą, dėdę ir puseserę, Mr. 
and Mrs. A. Sirulis ir Mr. and 
Mrs. Chester Dagilis, Clevelan-
de. Ta proga jie atlankė Dir
vos redakciją. 

NAMŲ SAVININKŲ 
PIKNIKAS 

Lietuvių Kami} ' Savininkų 
Vienybė rengia sa,Vo metinį 
išvažiavimą, kur užkviečia vi
są Lietuvių publiką, sekmadie
nį, Rugpjučio 14, Sable's far-
moj, prie White ir kampas Bi
shop road. Namų savininkai 
tikietus į šį pikniką visiems 
duoda nemokamai, ir prie to 
dar parūpins gražių ir naudin
gų dovanų, kurias gaus laimin
gi tų tikietų turėtojai. Pikni
ko pradžia 1 vai. po pietų. 

•KILMĖ DARŽELYJE 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjunga ruošiasi iškilmei ku
ri bus Kulturiniuose Darželiuo
se kartu su kitomis tautomis 
kurios tik Darželius turi. Tas 
viskas įvyks Liepos 20 d., ^sek-
madienį po pietų. 

Po bendrų ceremonijų, pas
kiau Lietuviai susirinks į savo 
Darželį ir ten turės užkandžių, 
išgėrimų, muziką ir šokius. 

ŽMONĖS Clevelande vis ei
na turtingvn, kaip parodo ban
kuose pinigų augimas. 

šymet su Birželio pabaiga 
Clevelando bankuose buvo pa
dėta depozitų sumoje $876,-
794,954, arba net $52,633,319 
daugiau negu metas laiko at
gal. Spėjama kad žmonės pa
siryžę pinigus taupyti vietoje 
pirkti reikmenis aukštom kai
nom. 

M I R I M A I  

EŽERAS VIRSTA ant Cleve
lando. kaip daugelyje paežerio 
vietų matyti. Clevelando pu
sėje ežero dugnas smunka že
myn, į šią pusę sveriasi van
duo, kuris labiau skalauja vi
gą ilgą miestu nugyventą pa
kraštį. Kanados pusėje van
duo yra visai lėkštus, negilus, 
tuo tarpu kai Clevelande kran
tai eina stačiai gilyn. 

Per pastarus keliasdešimt 
metų Clevelando srityje van
dens nuplauta ir išgriauta tiek 
daug rkrantų ir su jais nuėjo 
| ežerą eilės namų, kurie ki
tados buvo išstatyti gana toli 
nuo kranto. 

Mary Svinarskienė, našlė, 78 
metų amžiaus, gyvenusi 1538 
E. 70th St. Mirė Liepos 14. 
Laidotuves įvyksta Liepos 17, 
9:30 vai. iš St. George Bažny
čios, į Calvary kapines. Paliko 
sunus Frank. 

Agatha Paplauskienė, našlė, 
apie 90 metų amžiaus, gyvenusi 
1422 E. 80th St. Mirė Liepos 
14, laidotuvės įvyksta Liepos 
18, 9:30 vai., iš St. George Ba
žnyčios į Calvary kapines. Pa
siliko 3 sunus, Anthony Ma
kauskas, Joseph ir George Pa
plauskas, brolis Adam Pocho-
nis, 2 seserys Mrs. Mary Bo-
zis ir Mrs. Victoria Matavich. 

Abejas laidotuves tvarko ir 
paskutinį patarnavimą suteikia 
Licensed Funeral Director, Del-
la E. Jakubs, Lithuanian Fu
neral Home, 6621 Edna Ave., 
Cleveland. 

VERBELAI RAŠO Iš 
FLORIDOS 

- Jonas ir Marge Verbelai, bu
vę Clevelandiečiai biznieriai, 
jau apie metas laiko kaip iš
važiavo ir apsigyveno Florido
je, nusipirkę savo namą prie 
Hollywood, Fla. Rašo kad ten 
dabar randasi jau 11 Lietuvių 
šeimų iš Clevelando, kurie tan
kiai susirenka vieni pas kitus. 

Bendrai jau randasi Flori
dos miestuose apie 120 Lietu
vių šeimų, apsigyvenusių apie 
Miami ir Hollywood. Holly
wood yra apie 10 mylių toliau 
nuo Miami. 

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

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

Antaniui Motiejunui yra laiš
kas iš Europos. Prašome atsi
imti Dirvos redakcijoje. 

KOVAI SU VĖŽIU FONDAS 
$500,000 

Kovai su vėžio liga fondas 
Ohio valstijoje šymet tikima 
pasieks $500,000 sumą. Tai 
bus didžiausia suma kada bu
vo šioje valstijoje sukelta šiam 
tikslui. 

Clevelando Sveikatos Muze-
juje veikia valstijos vėžio in
stitutas, vienatinis toks šioje 
šalyje. 

OHIO valstijoje planuojama 
statyti eilę didžiųjų vieškelių, 
kurie prasitęstų ger 1,000 my
lių svarbesnėmis kryptimis, ir 
jų išstatymas kaštuos apie 
$650,000,000. Už važinėjimą 
tais keliais reikės mokėti nu
statytą duoklę, pagelbėjimui 
sumokėti jų išstatymo kaštus. 

LAWRENCE E. APPLETON 
Kandidatas | miesto teismo 

teisėjus 
L. E. Appleton dirba teisišką 

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

L. E. Appleton yra gimęs 
Clevelande. 1911-1913 jis mo
kėsi St. Bridget's Prekybos Mo
kykloje. 1915-1918 jis lankė 
Cleveland Preparatory School. 
Ją baigęs 1918-1921 jis studi
javo teisę Cleveland Law School 
kuria baigė su LLB. 

1921 metais buvo paskirtas 
į Ohio Bar dirbti. Per ilgą 
laiką užsiėmė teisių praktika 
ir per tą ilgą darbą įsigijo di
delę žinystę toje srytyje. 

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

Jis gyvena 1233 E. 111th St. 
Cleveland. 

MOTERIMS SVARBU 
PUIKIOS DRESĖS, BLOUSES, 
SWEATERIAI ir APATINIAI 

Kreipkitės į 
ANN FROCK STORI 
2949 WOODHILL ROAD 

Kainos Prieinamos 

NOW 
Immediate Delivery 

1 9 4 7 - 4 6  C A R S  
PLYMOUTHS, FORDS, 
CHEVROLETS, OLDS, 
BUICKS, PONTIACJ3 

ELYSIUM 
AUTO SALES 

10701 Euclid Ave. SW. 6767 
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PRADĖTI NAUJI 
METAI 

t 

Liepos 1 Suvienytų Val
stijų Valdžia pradeda nau
jus finansinius metus. Yra 
kaip tik geras laikas prade* 
ti pinigiškus metus tuo lai
ku. 

Pra&fk taupyti arba pa
didink savo turimas san
taupas Lietuvių Banke, kur 
pinigai kasdiena auga nuo
šimčiais ir laikui bėgant 
padėti doleriai sudaro nau
jus dolerius. 

Ši įstaiga yra visiškai 
saugi taupymui, nes ji yra 
po Federal Insurance Corp. 
Perkantiems, statantiems 
a r b a  t a i s a n t i e m s  n a m u s ,  
paskolos padaromos greitai 
ir su dideliu prityrimu pas
kolų reikaluose. 

Musų adresas: 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Aye. 

HE. 2498 

PEOPLE ARE SAYING I 
"AS PEOPLE WILL" 

YOU'LL GET THE BEST FOOD 
I IN TOWN 
t 
| at the 

f  ^ i r k f l r g  ( g r i l l  
r 
} 929 CHESTER AVE. PRospeet 9374 

f t OPEN SUNDAY 
I J! Clubrooms for Private Parties 

I LUNCHEONS Air Conditioned DINNERS 

£ Private Bar — Special Catering f 

i - I 

STANDINGS of the second sec-
ion of play in the St. George C.W.V. 
Softball League finds the Mermaid 
Club in first place with a 2—0 re
cord. Last Thursday they just suc
ceeded in squeezing by Joe's Bar 
5—4. Veteran Joe Hayes allowed 
the Mermaids eight hits ill losing 
while Charlie Machutas got three 
of the six hits that Joe's Boys got 
off of Mermaid pitching. Their in
experience showed in the strikeout 
column, however, where they went 
down swinging eight times. In a 
seven inning game that's too much. 
The Mermaids dumped Paul & Ed's 
Tavern, Tuesday night 10—1 for 
thsir second win. Trees Bar dump
ed Dunbar's Cafe 12—10 and Šu
kys added another loss to Dunbar's 
long string 18—7. 

The standings as of July 15th: 

TEAM 
Mermaid Club 
Trees Bar 
Sukys 
Lasnik's Cafe 
Joe's Bar 
Paul & Ed's 
Dunbar's 

2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

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

FRANKIE and Chazz Guzauskas 
and Ben Norbut spent the weekend 
in Detroit visiting relatives. How 
much oats did you buy, boys??? 

GEORGE Kadis is a new man. 
Nothing stronger than soda pop 
now. All because a little Slovenian 
gal is wearing his engagement ring. 
My, my, lucky people. 

SEEN at the St. George Parish 
Picnic — Ann Brizes, of the yellow 
slacks and blonde hair, throwing 
some of the weaker sex around. A 
possibility for a good looking female 
wrestler, no? We know of 67 guys 
who'll be willing to serve as train
ers. 

A "BLANCHE" from Bedford 
called to check on the time and place 
of the picnic. She mentioned that 
she reads "What's New?" — A 
girl with courage, no doubt! 

AL DAUPER tended bar at "the 
picnic and had trouble with the 
bottle opener. Where's the muskle, 
fella? 

JOE Guzausleat and Tony Svets 
lugged beer cases around and didn't 
even break a sweat. Real he-men! 

JOHNNIE AKELIS was present 
without his woman.' What's the 
scoop? Is he coming back into 
circulation? If so, hurrah for our 
side and look out girls! 

STAN Guzauskas escorted * ftoi* 
tor from down South. The Georgia 
peach had all the Romeos huslin'. 
On the way home Stan shoved his 

brother Charlies' car into the back-
end of the Palaibis' Packard. Just 
goes to show you -r- you can't have 
all of the gravy. Our sympathy 
— and we're glad no one was in
jured. 

Whatever became Of Pat? ? 
So long until next time. 

VACATIONING IN INDIANA 

Mr. & Mrs. George Salasavice, 
accompained by their daughter, Mrs. 
P. Luiza and grandaughter, Judy, 
gave their new trailor a shake
down ci'uise. They motored up to 
Indian Lakes, then continued on up 
to Sheridan, Indiana, . where they 
visited Mrs. (Pat Salkes) Gudziu-
nas and family. The Gudziunas 
family reside in Sheridan, Ind. 

R K O KEITH'S 105th 
THEATRE 

KING OF THE WILD HORSES 
and 

CIGARETTE GIRL 

These two splendid pictures 
being shown at R. K. O. Keiths 105th 
Theatre, Sunday thru Tuesday, July 
20th thru 22nd. 

• 

MIRACLE OF 84th STREET 

A picture that should be on your 
"must see" list, showing from Wed. 
thru Sat., July 23rd thru July 26th. 

ftILDYKIT SAVO NAM^ 

Automatiškai su MONCRIEF 
GAS • COAL • OIL 

+ GREITA PAGALBA 
LIGONIUI n 

Sąžiningas ir greitas receptų išpildymas. Mes turime geriausius 
vaistus ir puityu patarnavima. Jei tik jaučiatės nesveikas, skam
binkite mums tel. HE. 1035. f 

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

Superior Ave. prie E. 65th St. Cleveland, O. 
RoTistranta:' Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

Mes Duodam Ir Iškeičiam Eagle Stamps 

. Geros rūšies Vynas ir 
skanus Ice Cream gaunama 

iš 
PARISSI'S 

DIRVAI išsirašyti nereikia FAMOUS WINE HOUSE 
laukti pradžios mėty—pasiy- 6404 Denison Avenue 
skit prenumeratą dabar 4r Nuo puskvortės iki galiono 
Dirva jus tuoj lankys. Duodam laisvai be štampų 

j saaSeuBH - į^įuj9^b<j '£ 'O pue ojBdoq *y *s | 
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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. 

POOD — DRINKS 

Hall Space to Rent 
Joe Chester, pres. A1 Samolis, see. 

DABAR GAUNAMI 

NAUJAUSI KŪDIKIAMS 

FORM-FIT DIAPER 
Sustiprintu centru 

Flannęl Ekstra sugerianti. 

WILKES MFG. CO. 
7W2 SUPERIOR AVE. 

Phone EN. 7343 

Wholesale (31) . Retail 

The May Company 
taip nepaprastai gražus 

ir, taip stobetinai pigus 
% 

musų didžiajame 

Juodi Persians 

Pilkšvi Persians 

Sidabro spalvos Persians 

Juodi Persians išdailinti 

kitokiais kailiais (Mink inc.] 

Kiti Persians nuo $398 iki $998 

*498 
plus 20% Fed. Tax 

TRY PATOGUS BUDAI 

ĮSIGYTI KO?4 

1—Charge to Your Account. Jusų pasirinktas kotas bus laikomas dykai iki Spalio 
pirmai ir iškaitytas į Jusu charge account, kai jį atsiimsite. 

2—Deposit patikrins Jums kotą Will Call Departmente iki balansas bus i&aicfclt&S. 
-Koto laikymas dykai. 

3—Išsimokė jimui. Patogios sąlygos mėnesiniams išsimokė j imams. Ko ta galite atsi
imti kada norite. Koto laikymas dykai. 

MAY 00. Kaliai Trečias Floras. 

fc' • s .1 -.t •• .į v- ' 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

