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Užsienių politikom ^jytojas 
L. F. Levenberg sako: 

Paryžiaus taikos konferenci
ja (taip vadinama) jau gata
va užsibaigti ir pasaulio vals
tybės vyrai (taip vadinami) 
persikels į New Yorką, Spalių 
23 United Nations visuotiniam 
posėdžiui. 

Jokie klausimai kurie turėjo 
bilti Paryžiuje išspręsti liko vh 
sai neišspręsti. Pirmoje vie
toje tos konferencijos tiksla.s 
buvo tik nugalėtojų ir pralai
mėjusių ištyrimo vieta savo 
interesams toliau. 

Kai diplomatinis kovos lau
kas perkeliamas iš Paryžiaus į 
New Yorką, trys klausimai pa
lieka žymiais pavojaus plėt-
mais pasaulyje politikoje' — 
Triesto, Graikijos, ir Dardane-

* 
Triesto klausimas buvo pa

statytas taip kad juomi Mas
kva žaidė patyrimui kur sovie-^ , u a t_> d v mVvivr i 
. . , . T , . t Capt. HARRi MA.MSil.NG, ku
tai stovj. Ir dar yra spėjimai rjs 1943 metais laimėjo ginčą 
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Sekretorius Byrnes Kaltinamas Ank
styvesniais Užsileidimais Maskvai 

kad Jugoslavų vado Tito reiš
kiami pasipriešinimai Triesto 
sutarptautinimu gali baigtis 
tos teritorijos užgrobimu, nes 
tai yra Stalino pastangos iš
bandyti kaip toli galima su sa
vo sąjungininkais žaisti. Tito 
turi savo gerai apginkluotą ar
miją netoli sienos, ir patogia
me artume randasi sovietų Ru
sijos armija. Kitoje sienos pu
sėje stovi Amerikos ir Britų 
nedidelės jiegos. Jeigu Tito 
gaus iš Stalino įsakymą pulti 
ir prijungti Trieste prie Jugo
slavijos, jis tą darys. Taip tai 
Trieste pasitarnaus Stalinui iš
bandymu jo tikrinimų kad ar
timoje ateityje karo pavojaus 
dar nėra. 

• 

Komunistai Valdžioje 
Dirba Rusijai 

Chicago j e, metalo amatų uni-
još metiniame suvažiavime, J. 
P. Frey, AFL metalo amatų 
darbininkų departmento pirmi
ninkas, paskelbė kad šios šalies 
valdžioje užimantieji vietas ko
munistai ir tie kurie kontro
liuoja darbo organizacijas yra', 
dalis Maskvos tarptautinės šni
pų sistemos. 

Frey taipgi įrodinėjo kad ko
munistai militariški karininkai 
buvo paskirti Amerikos zonoje 
Vokietijoje, kurie dirbo visu 
atsidavimu pagelbėti Maskvai 
pagauti į savo kontrolę Vokie
čių darbininkų unijų judėjimą. 

"Nesuprantamų prieža s č i ų 
deliai", sako Frey, "šioje šaly
je per tulą laiką išrodė didelis 

v valdžios palinkimas duoti val
diškas vietas komunistų parti
jos nariams. Tos partijos na
riai, arba ištikimi jai, buvo pa
talpinami į įvairias vietas dau
gelyje valdžios įstaigų Wash-
ingtone ir kitur". 

Gerai kad Amerikiečiams at-
gidarė akys laiku ir pamatė kas 
dedasi. »Neveltui komunistų bu
vo visomis pakampėmis kužda
ma kad į pusę metų po karo 
šioje šalyje bus įvesta sovietai. 

• 

LENKIJOS atstovas United 
Nations Saugumo taryboje pa
siryžęs vėl iškelti apkaltinimą 
prieš Ispanijos Gen. Franco 
vyriausybę, kaip "pavojingą 
taikai", ir reikalauti kad butų 
ta vyriausybė išmesta. Mas
kvos agentai ištikimai pildo sa
vo boso įsakymą. 

OHIO Senatorius Robert A. 
Taft savo kalboje Gambier, O., 
pareiškė kad "pakorimas tų 11 
Vokiečių nuteistų Nuernbergo 
byloje bus dėmė Amerikos re
korduose kurios mes ilgai ap
gailausime. 

"Pralaimėtojų tardymas nu-

su Vokiečių submarino koman-
dierium, patardamas jam ne
skandinti pasažierinį laivą Wa
shington, vežusj 1,000 pasažie-
rių, dabar tapo paskirtas ko-
mandierium didžiausio U. S. 
valdžios išstatyto pasažierinio 
laivo SS America. 

PADARĖ NAUJĄ 10,-
925 MYLIŲ SKRIDI

MO REKORDĄ 

Keturi Amerikos karo la
kūnai Spalių 6 padarė vėl 
naują pasaulinį rekordą, 
perskrisdami be sustojimo 
iš Honolulu salų, Pacifike, 
per viršų žemės skritulio, į 
Kairo, Egipte. Jie padarė 
10,925 mylių kelionę nenu
sileisdami, per 39 valandas 
ir 37 minutas. 

Spalių 3, Newfoudlande 
nukrito kitas pasažierinis 
lėktuvas skridęs iš New 
Yorko į Europą. Su juo 
žuvo visi 39 pasažieriai ir 
lėktuvo valdytojai. 

DAR PEREITA GKUODŽiO SUTIKO 
PAVESTI SOVIETAMS BALKANUS 

KALTINA ROOSE-
VELTĄ UŽ VISAS 

MAIŠATIENES 

Sumner Welles, tbuvęs 
Valstybės Sekretoriaus pa
dėjėju Roosevelto kabinete 
ir kuris darė pareiškimus 
smerkiančius sovietus kuo
met Maskva klastingai oku
pavo Lietuvą ir kitas šalis, 
pareikšdamas to užgrobi
mo paneigimą ir nepripaži
nimą, šiomis dienomis išlei
do savo parašytą knygą, 
"Kurlink Mes Einame?". 

Welles persergsti kad ir 
Amerika ir Rusija pakeistų 
savo politikas jei nori iš
vengti atominio karo pa
vojaus. 

Vienu atveju Welles ap
kaltina Byrnes už stengi-
mąsi patenkint Rusiją jo 

RUSIJAI PASKIRTA 
KARO ATLYGINI

MAI 

Paryžiaus taikos konfe
rencija užbaigė savo darbą 
ant Italijos sutarties, galu
tinai užgiriant karštai dis-
kusuotą Prancūzų kompro
misą nustatantį Triesto val
džią. Molotovas tai piktai 
atakavo, tačiau konferenci
ja nubalsavo. Dabar ta su
tartis vėl eina Keturių Di
džiųjų svarstymui. 

Sykiu užtvirtino ir šim
tą milijonų dolarių "karo 
nuostolių5' atlyginimo Rusi
jai iš Italijos. 

Molotovas sake kad bus 
"nedemokratiškas" skymas 
laikyti Triestą Britų ir A-
merikiečių kontrolėje. 

Spalių 10 imta svarstyti 

Vadovauja, Lietuvių Delegacijai Washingtone 

Ekonomika 

REIKALAUJA SMOG
TI KOMUNISTUS 

Ats. Thomas, narys prieš-
Amerikoniškos veiklos ty
rimo komiteto, ragina val
džios įstaigas tuoj griebtis 
nuslopinti Maskvos vado
vaujamu s penktakolumnis-
tus šioje šalyje. 

posėdyje su Molotovu Mas- sutartis su Rumanija, po 

KRATOSI KOMUNIS
TŲ VARDO 

Buvo paskelbta vardai ei
lės Hollywood filmų artis
tų, kurie savo dideliais pi 
nigais remia komunistų ak
ciją šioje šalyje, kiti net 
esą tiesiog komunistai. 

Pora tokių artistų, Myr-
na Loy ir Orson Welles tuoj 
griebėsi apsivalyti komuni
stų vardo net teismu pa-
grąsindami tam kuris juos 
paskaitė komunistais. 

kvoje dar tik pereitą Gruo
džio mėnesį, sutikdamas'už
leisti sovietams Balkanus 
kaip Molotovas reikalavo. 

Už tokį savo darbjį, sa
ko Welles, Byrnes yra kal
tas "bailio pasitraukimu" 
po to kai Prez. Rooseveltas 
Jaltoje jau buvo gavęs Sta
lino sutikimą leisti Balka
nų šalims laisvai išsirinkti 
savo valdžias. 

Welles priveda kad Byr
nes ir Truman atsidūrė va
dovybėje Amerikos likimo 
be mažiausio supratimo in
ternacionalinių santikių. 

Byrnes nuolat pataikavo 
ir pritaikė savo politiką 
link Rusijos, tuo metu kai 
Kremliaus galvos gudravo-
jo pasinaudoti kiekviena 
Amerikos diplomatijos sil
pnybe, sako Welles. 

Welles priskiria daug da
bartinės maišatienės užsie
nio santikiuose Rooseveltui. 
"Rooseveltas visada aiškiai 
tikrino kad jis yra pasiruo
šęs buti tarpininku Sovietų 
ir Britų nesusipratimuose, 
tačiau Amerika nesirengia 
remti Britanijos atsitikime 
karo, nežiūrint kurioje pu
sėje butų kaltė." 

KENKSMINGA. Ameri
kos CIO vadai sumanė pa
siūlyti paimti penkis Rusi
jos komunistų darbininkų 
vadus ir apvedžioti ir paro

to seka su Suomija, Veng
rija ir tt. ^ 

Konferencija siįtįko už
dėti bendroje sumoje karo-
atlyginimų net $1,350,000,-
000 iš Italijos, Vengrijos, 
Suomijos, Romanijos, Bul
garijos. Nieko iš tų sumų 
negaus Amerika, viskas eis 
Rusijai ir kai kurioms jos 
rėmėjoms. 

Gal Amerikai prisieis tas 
šalis finansuoti, kad jos ga
lėtų mokėti Rusijai. 

Adv. Antanas A. Olis, kuris yra kandidatas Lapkričio 5 d. 
rinkimams Chicagoje, Sanitary District Republikonų sąraše, da
bar, Spalių 12 d., dalyvauja su Lietuvių delegacija Republikonų 
Partijos Nacionaliniame Komitete. Delegaciją, prie Adv. Olio, 
sudaro dar šie: Kun. Jonas Raikunas, iš Brooklyno; Wm. Kviet-
ka, iš Wilkes-Barre, Pa.; Pius J. žiuris, iš Cleveland, Ohio; Wm. 
F. Laukaitis, iš Baltimore; Violeta Tysliavienė, iš Brooklyno; 
Wm. Faschall, iš Philadelphia; Adv. A. O. Shallna, iš Bostono, 
Dr. M. J. Vinikas, iš New Yorko. 
Apie4 šios delegacijos tikslą buvo rašyta pereitame Dirvos num. 

čia paduodami įvykiai 1946 
Sovietų valdomai Lenki- metų vasarą: 

jai, pav., iš Export-Import Rugpj. II, Akmenėje likvi-
Banko skolina 40 milijonų ^duota Liaudies Teismas, liau-
1-1 rr~~ " dies milicijos dalinys iš 600 vy

rų ir komunistų partijos bei 
komjaunimo lizdai. 

Rugp. 12, musų daliniai su
naikino "Con" dalį iš 700 vy
rų, kuris vyko Aukštadvaris-

iš-

(šios Lietuvos partizanų kovotojų prieš bolševikus okupan
tus radio žinios prisiųstos Dirvai iš vakarų Europos. Jei
gu taip tikrai yra tai Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje ir Ukrai
noje eina žūtbūtinė kova prieš Rusus okupantus.) 

zanų štabas praneša kad Sa-

dolarių. Tie pinigai be abe
jo eis Rusijos ginklavimui. 

ROMOJE kilo bedarbių 
riaušės, kurioje 30,000 be
darbių ir benamių žmonių ^ 
įsibriovė į valdžios rVmus;! Semeliškiai vieškeliu, tikslu 
Riausesi užmušta apie , gU^į ^en Lietuvius partizanus 
žmonių^ Italai mane us (kurįe naįkįna burliokus. 67 
laimingi nusiba savę pi.^a Į gyvj bolševikai pateko mums į 
linti kaialių, bet jų^ pa e l knrip hp bendru šta-
nei kiek nepasigerino. 

AMERIKOS liberalai ra-
ragina vėl turėti trijų di
džiųjų konferenciją — Tru-
mano, Attlee ir Stalino. 
• Amerika pasidarė per-
drąsi prieš Rusiją, gal Sta
linas vėl išgautų naujus nu
sileidimus ir prižadus iš 
Trumano 

sme negali buti be- įvarką Tas sumanymas yra talkininkavimu jiaziams. Ir 
žiūrint kaip su tei-į kenksmingas, nes tie kurie1 jį, be abejo, sušaudys kaip 
cipiorsi šiunap tar-i «y m, padar§ su G®®# Mihailovi-

čiu. 

galėto jų teisme 
šališkas nežiūrint 
singyste nesielgsi, šiuose tar-|įg pavįršiaus kalba nori sū
dymuose mes prisiėmėm Rusų pažindinti bolševikus su vi-
ideją apie teismo tikslą, vai- * -1 

J..— 
džios politiką o ne teisingumą, 
kas turi mažai ryšių su Anglo-
Saksų papročiais. Apdengdami 
atkerštą legalios procedūros 
formomis mes galime diskredi
tuoti #visą teisingumo idėją Eu
ropoje daugeliui metų ateityje." 

Senatorius Taft dar privalė
jo pridėti kad jeigu buvo teis
ta Vokiečiai, lygiai pat turėjo 
buti teisiami ir jų kriminališ-
ki partneriai Maskvos žudeikos. 

v™ ~ , JUGOSLAVIJOJE, bolše-
dyti jiems visą Amerikos j vikai paėmė^ teisti Arkivsy-
dirbtuviu ir darbo vidaus j kupą Stepanic, kaltindami jį 

i r£ nny.iams 1t* 

sa Amerikos dirbtuvių tvar
ka gal nori pasitarnauti 
duoti Maskvos šnipams vi
sas galimybes apžiūrėti di
džiąsias šios šalies dirbtu
ves ir gauti jų planus, ką 
Amerikiečiai mielai suteiks. 
Rusija visai nenori nieko iš 
Amerikos pasimokyti, ypač 
darbininkų labui, ir tie ne
va darbininkų atstovai yra 
tik komunistų partijos pa-

Demokratų partija suta
rė kad ir Prez. Truman ne
važinėtų po miestus agi
tuoti už savo remiamus De
mokratus kandidatus į kon
gresą. Tas gali tik labiau 
Demokratams pakenkti. Jis 
tik pasakys kalbą per ra
dio. 

Prezidentas nesenai pa
skelbė kad mėsos klausimas 

statyti darbininkų vergėjai.1 šalyje dar labiau pablogės. 

nelaisvę, kurie be bendrų šta 
be duotų parodymų pasisakė 
esą naujai perkelti iš už Kau-
kazės krašto. Jų į Lietuvą at
gabenta trys korpai partizanų 
valymo akcijai. 

Rugp. 13, Linkuvoje atvykę 
'istrebiteliai' pradėjo plėšti at
skirus vienkiemius. Musų par
tizanai atvyko juos iš ten pa
šalinti, sučiuptas Jonas Jaki-
maitis, Rusas su prisegta 'Lie
tuviška pavarde, pas kurį ras
ta visokio smulkaus grobio. 

Tarp Šiaulių ir Joniškio su
naikintas 12 sunkvežimių bol
ševikų transportas su maisto 
produktais. Sunaikinti palydo
vai. Transportas atiteko musų 
stovykloms. 

šios savaitės bėgyje ii Gudų, 
Ukrainiečių ir Lenkų partiza
nų štabų gauti įspėjanti prane
šimai apie siunčiamus paspir
čiai "Con" dalinius. 

Rugp. 14, Klovainių-Pakruo-
jaus vieškelyje sunaikinta liau
dies milicijos dalinys. Musų 
grobis: 3 sunkvežimiai, 28 mo-
torcikliai ir 1 lengva mašina su 
radio siųstuvu. 

Sadowsko Ukrainiečių parti-

dowsko stotyj sunaikinus 'Con' 
dalinius ir miliciją, atrastas 
traukinys su 2800 žmonių vy
riškos lyties nuo 16 iki 30 me
tų amžiaus, kurie iš Lietuvos 
ir Gudijos buvo tremiami Ru
sijos gilumon. Tremtiniai lai
kiną prieglaudą gavo pas Uk
rainiečius partizanus. 

Rugp. 15, Marcinkonių sto
tyje sunaikintas liaudies mili
cijos dalinys, gauta grobio: 2 
vagonai sviesto, vagonas miltų 
ir cukraus: Tą pat dieną Val
kininkuose ir Varėnoje musų 
daliniai sunaikino "Con" dali
nius bendrame skaičiuje apie 
700 vyrų. 

Prie Molodečnos sunaikintas 
"Con" dalinys nespėjęs susi
tvarkyti kovai. 

Tauragės apielinkėje pasiro
dė nauji "istrebitelių" daliniai, 
kurie plėšia ramius gyventojus. 

Rugp. 18, tarp Drujos ir Mo
lodečnos sunaikinta apie 11 bu
rių "Con" dalinių. Musų pu
sėje yra nežymių nuostolių su
žeistais, Gudų ir Lenkų pusėje 
irgi nežymus nuostoliai. Ma
noma kad tai bus sunaikintas 
"istrebitelių" branduolis, jam 
esant pakeliui į Lietuvą. 

Augustavo giriose buvo ap
supti musų daliniai "Con" sil
pnų vienetų. Kautynių pasek
mės: mūsiškiai laimingai pasi
traukė į atskiro miško masyvą, 
"istrebiteliai" tarpusavyje su
sišaudė ir kautynės vyko iki 
musų daliniai juos apsupo ir 
pribaigė naikinti. Daug gro
bio ginklais, šaudmenimis, 26 
kariškos virtuvės ir daug svei
kų sunkvežimių ir trys sveikos 
cisternos gasolinui vežti. . 

Amerikoje Vargstame 
del Betvarkės 

Demokratų partijas pagrin
das išaiškinimui šios šalies da
bartinės ekonominės padėties 
yra labai, lengvas: Amerikos 
žmonėms nieko netrūksta. Vi
sa bėda yra kad jie visk© turi 
perdaug. 

Tuo pasiremdami jie tikisi 
gauti šį rudenį pritarimą kon
greso rinkimuose, ir žiuri į 
1948 metų laimėjimus. 

Jie šiais rinkimais pasiryžę 
žmonėms skelbti kad visa bėda 
Amerikoj dabar tame jog žmo
nės turi tiek daug pinigų ir nė
ra pakankamai moterims koji
nių ir vyrams marškinių kad 
visiems ištektų. 

RIMTAS tačiau Demokratų 
partijai krizis šiais rinkimais 
yra mėsos trukumo klausimas, 
nuo kurio negalės pabėgti. 

Kiek žinoma, turi ir tam iš
vadą : tuli Demokratų vadai 
siūlo paliuosuoti mėsą 60 die
nų laikotarpiui, kad rinkimų 
metu jos butų pakankamai, o 
po to vėl sulaikyti. Tokį žais
lą su visuomene daryti gali tik 
blogos valios žmonės; kurie ne
turi visuomenei nieko rimto ir 
nori ją mulkindami žaisti. 

NORS cukraus per visą karą 
buvo stoka, tačiau cukrus ne
pateko į juodąją rinką ir jo ra-
cionavimas veikia tvarkiai. Su 
mėsa kas kita. Per karą buvo 
stoka pašaro tai kiaulių ir gal
vijų augintojai pašėrę kiek gy
vulį turėjo parduoti. Dabar 
atsirado gana pašaro, ypač kad 
buvo geras derlius, ir gyvulių 
augintojai negaudami atitinka
mos kainos už mėsai skiriamus 
gyvulius, juos laiko ir šeria to
liau. Kiti ūkininkai tiesiog par
duoda savo gyvulius juodajai 
rinkai. 

ŠI GERIAUSIA industrfeta! 
suorganizuota šalis maisto at
žvilgiu atsidūrė kvailoje padė
tyje. Nežiūrint kad mes gyve
name geriau ir turime maisto 
daugiau negu visas kitas pa
saulis, tačiau nedora yra taip 
nuvaryti viską nuo koto kada 
turėtų eiti normaliai bizniai ir 
kuomet visi galėtų turėti visko 
kiek nori ir kada nori. 

Valdžios elgesys keistas ir 
nepateisinamas paleisti reikalą 
taip kad šalis butų varginama 
tokiais nereikalingais apsireiš
kimais. Tai nesugebėjimas ir 
nepermatymas dalyko. 

U. S. KARIUOMENEI Euro
poje reikalingą mėsą maistui 
valdžia skolina Anglijoje, kad 
palengvėtų mėsos klausimas čia 
pat namie. Tam tikslui iki Va
sario mėnesio nori gauti 10,000 
tonų jautienos iš Britanijos. 

Čia pat namie, Agrikultūros 
Departmento vadovybė sten
giasi panaikinti OPA kontrolę 
ant kainų jautienos ir veršie
nos. 

žinovmi tikrina kad mėsos 
ištekliai nebus pasiekti taip 
kaip reikia *iki 1948 metų, tai
gi mėsa bus brangi, o apie tuos 
metus, sako, pradės ir darbi
ninkų algos mažėti. 
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Detroit, Micft., Naujienos 

PHELADELPHIJOS 
PASTABOS 

GAL išvietinti Lietuviai, ku-
rie patyrė raudonų ir rudų fa
šistų terorą, pribuvę Ameri
kon, įneš Amerikos Lietuvių 
tarpan gyvesnio judėjimo. 

Musų spaudoje pradeda jau 
rodytis naujai pribuvusių Lie
tuvių iš Europos ateivių straip
sniai, kuriuose duoda mums 
kritikos ir įpila naujų minčių 
ir energijos į musų veiklos san
dėlį, mums taip reikalingai su
stiprinti. Tai* begalo džiugus 
ir vertingas mums naujos dva
sios ir energijos dapildas. 

To naujo įnašo buvo laukta 
nuo Lietuvių kiek anksčiau pri
buvusių į Ameriką. Pasikalbė
jimuose su visuomenės veikė
jais ir šiaip akyliais spaudos 
skaitytojais ne kartą kilo klau
simas kur pasidėjo pribuvę 
Amerikon Lietuviai inteligen
tai ir mokyti žmonės kad jų 
niekur negalima pastebėti: nei 
spaudoje nei šiaip veikloje ji; 
nesimato. Karo metu, saugu
mo sumetimais, jiems gal ir 
nebuvo reikalo viešai dirbti 
bet dabar jiems atsirado pro
gos išeiti viešumon ne tik tar
pe Amerikos Lietuvių, bet ii 
tarpe Amerikonų darbuotis. 

RAUDONŲJŲ fašistų propa
ganda varoma šiame krašt' 
plačiu mastu, tai Lietuviams 
naujai pribuvusiems į pasku 
tin j demokratijos saugų krašte 
nereikėtu ramiai, dideliu pasi
tikėjimu čia gyventi, bet pri
sidėti prie tų Amerikiečių veik 
los kurie dirba užkirsti kelif 
plintančiam raudonojo fašizme 
košmarui. 

Išmokslinti Lietuviai, kurii 
tarpe yra Amerikoje gimusių 
turėtų įtemptai darbuotis Ame
rikos spaudoje, paruošiant ra 
šinius iš pragyventų patyrimu 
rudo ir raudono fašizmo laikv 
okupuotoje Lietuvoje, supažin
dinimui Amerikos skaitančią 
publiką ko ji sulauks jei ji nu
stotu esamos Amerikoje demo
kratinės laisvės, kurią jie taip 
nemoka gerbti ir saugoti. 

Mokslingesni Lietuviai turė
tų parašyti knygeles arba kny
gas, kaip pav. padarė Rusas 
Victor Kravčenko, ir kiti paty
rę ir giliai pažystanti komuniz
mą ir jo pavojų Amerikai ir 
pasauliui. Knyga ar knygos 
galėtų buti parašytos kolekty
viai kelių ar keliolikos autorių, 
turėtų buti išplatintos panašia? 
kaip buvo "Timeless Lithua
nia" ir kitos. Pamfletus ir kny
gas Amerikos patriotinės orga
nizacijos atspausdins savo kaš
tais, tik pagaminkite joms tin
kamus tekstus. 

LIETUVIAMS naujiems at-
eivams yra didele proga dar
buotis šios demokratinės tvir
tovės apgynimui ir palaikymui, 
kukiuos ji priėmė ir priglaudė 
savo galingon globon. Tikėtis 
kad ją apgins kiti nuo vietinių 
ir išlaukinių priešų butų dide
lis apsirikimas ir neįvertinimas 
to kas brangu. 

Jei aš bučiau vietoje Lietu
vio pabėgėlio, patyrusio raudo
na ir rudą terorus, aš daryčiau 
viską ką galima kad mano ak
tualiai pergyventi patyrimai 
pasiektų Amerikos spaudą, ir 
aukščiausius valdžios pareigū
nus. Aš surašyčiau memoran
dumą vienas arba kolektyviai 
iš« pergyventų teroristinių lai
kų, sudaryčiau plačiausią pa
bėgėliu delegaciją į Washing-
toną perstatymūi šio krašto vy
riausybei raudono ir rudo reži
mo brutališkumus. Juk geres
nių liudininkų tai nušviesti ne
gali buti kaip tie kurie aktua
liai patyrė tas dvi žmogžudiš
kas sistemas. 

SPAUSDINAMAS Dir v o .i e 
veikalas "Lietuva Tironų Pan
čiuose" turi išeiti Lietuvių ir 
Amerikonų kalbom. Nėra pras
mės tokį svarbų istorinį doku
mentą tik sau pasigaminti, ši 
knyga turi buti išversta į Ame
rikonų kalbą. Jos egzemplio
riai turi buti sudėti į Kongre
so Knygyną, Washingtone. Ki
ti išdalinti po miestų knygy
nus, mokyklų skaityklas ir vi
suomenės veikėjų bei vadų ofi
suose ir namuose. Plačiai pa
teikta Amerikos spaudai, rašy
tojams ir kitai šviesuomenei. 

Tegul Amerikos pareigūnai 
ir kiti apsipažysta dar giliau 
kodėl šios šalies atstovai Pary
žiaus konferencijoje su žmog
žudžiais negali susikalbėti. 

Didelis darbas, nemaži kaš
tai, pasakys ne vienas. Atsa
kymas: darbas nėra sunkus at
likti ir kaštus sukelti jei Ame-

OHIO LIETUVIAI 
VĖL BALSUOS 
Už LAUSCHE 

PRAREGĖJO. Visai buvęs ne
regiu per du metu, Jack Wis-
noski, 15 m., iš Verona, Pa., 
per akių operaciją atgavo re
gėjimą ir dabar linksmas žval
gosi į pasaulį, 

rikos Lietuviai supras reikalo 
svarba. Z. Jankauskas. 

PITTSBURGH 

STREIKAS TĘSIAMAS 
Šios savaitės pirmomis dieno-

nis Duquesne Light Co. elek
tros darbininkų streikas tebe
sitęsė, dėtos pastangos susitai
kyti neprivedė prie nieko. Tas 
streikas paliečia 3,200 elektros 
larbininkų, bet del neturėjimo 
elektros tūlos dirbtuvės negali 
lirbti ir apie 100,000 kitų dar-
oininkų liko bedarbo. 

Komunistų partija pasiskel
bė remianti elektros ir hotelių 
larbininkų streikus. 

GULĖJO 6 DIENAS PRIE 
VYRO LAVONO 

DUNMORE, Pa. — Supara-
ižiuota ir negalinti išeiti iš na

mų, Cora Schall, 75 metų am-
iiaus, per šešias, pienas išgalė
jo savo kambaryje kur po lo-
va buvo jos vyro lavonas, nes 
|i negalėjo prisišaukti pagalbos 
po jo mirties. Vyrui staiga mi
rus, moteris liko be prižiūrėto 
jo ir pati buvo išbadėjus. Jai 
pagalba suteikta kai pasitaikė 
pro jų namą einantis žmogus 
išgirdo jos silpną šaukimą pa
galbos. 

S UŽMUŠTA 
MARCUS HOOK, Pa. — Sp. 

i, ištikus sprogimui Sun Oil 
Jo. gasolino valymo dalyje, už
mušta 8 asmenys, 200 kitų su-
ieista. 

MIRĖ BUVĘS GUBERNA
TORIUS 

Spalių o, New Yorke ligoni
nėje mirė Gifford Finchot, 81 
n. amž., seniau buvęs Penn-

•nivanijos gubernatorius. Gu
bernatorium jis buvo išrinktas 
dviem atvejais, 1922 m. ir 1U30 
metais. 

OBUOLIAI PUSTA 
Del stokos cukraus, kurio ga

vimas nesutvarkytas rudeni
niam konservų darymui, šeimi
ninkės negali nieko konservuo
ti, ir todėl Pennsylvanijoje tu
ri sugesti dešimtys tūkstančių 
bušelių obuolių, skelbia Penn-
sylvanijos Vidaus Reikalų Sek
retorius Livengood Jr. 

DETROITIEČIŲ MOLIŲ 
PALTAS PATEKO DANIJON 

Musų kaimynai Eugenija ir 
Paul Moliai, kurie turi namų 
pardavimo agentūrą ant Stoe-
pel gatvės, gavo laišką iš Da
nijos nuo Lietuvio studento pa
bėgėlio V. Sidlerio kad jis ga
vęs ponų Molių dovanotą paltą, 
kurį jie nupirko ir per B ALF 
pasiuntė. V. Sidleris savo laiš
ke labai dėkoja, jis sako kad 
jam traukiantis nuo Lietuvos 
sienų ir bėgant per Vokietiją, 
Danzige sudegė jo paskutinės 
drapanos, tai dabar žiemai ar
tinantis jam nereikės šalti. 

V. Sidleris dabar lanko Ko
penhagos Universitetą, studi
juoja prekybą. 

Kaip tas visa išėjo, štai: 
pernai vietinis BALF skyrius 
pravedė sumanymą kad sky
riaus nariai galėjo nupirkti po 
vyrišką siutą ar paltą del išvie-
tintų Lietuvos žmonių. Siutus, 
skyriui tarpininkaujant, buvo 
galima pirkti iš Lietuvio rub-
siuvio Jono Brazio, Clevelande. 
Daug kas tai padarė ir jau mat 
gauna laiškus kad jų nupirkti 
ir padovanoti drabužiai pasiekė 
Lietuvius. 

Poni Moliai labai džiaugiasi 
kad jie galėjo savo tautiečiui 
nelaimėje padėti. Jie visuomet 
prisideda prie Lietuviškos veik
los ir suteikia savo aukas Lie
tuvos ir Lietuvių gelbėjimui, 

Jų dukrelė Aldona, aukšta, 
graži Lietuvaitė, pereitą vasa
rą dainavo solo Liet. Vaduo
ti Sąjungos seimo vakarienės 
programe, Book-Cadillac vieš 
būtyje. 

SCRANTONIEUS 
SVEČIUOSE DETROITE 

Kai turi giminių tai ir gyve
nimas margesnis ir įdomesnis. 
Štai Detroitan atsilankė Wil
liam Yanoshat - Janušaitis, iš 
Scranton, Pa., brolis trijų se
serų : Mrs. Kerševičienės, Mrs. 
Maitos ir Mrs. Sack. Sesutės 
ir švogeriai ir jų šeimos savo 
giminiečiui palinksminti ir pri
imti suruošė gražų ir draugiš
ką išvažiavimą Lola Valley 
Parke praeitą sekmadienį. Ka
dangi diena buvo nepaprastai 
šilta ir saulėta tai- visiems bu
vo malonu išvažiuoti pasikai
tinti saulutės spinduliuose ir 
prisikvėpuoti tyro oro. O ren
gėjai valgių prisigamino ir at
vežė tiek kad visi jų svečiai 
buvo prisotinti ir patenkinti. 
Čia Thomas Beganskas atsive
žė akordioną, tai pasidalindami 
su nesenai iš Europos atvažia
vusiu Martynu Laurinavičium 
pagrojo gausybę polkų, šoko 
ne tik jaunimas bet ir visi sve
čiai. Buvo sudarytas didžiulis 
ratelis, sušokta tautiški šokiai. 

Visi buvo linksmi, gyvi. 

LYG VIENOS ŠEIMOS 
VAIKAI 

Mums buvo įdomu kaip el
giasi čia gimęs jaunimas su at-
važiavėliais iš Europos, nes čia 
be p. Laurinavičiaus buvo ir 
slaugė Marytė Navickaitė. Mu
sų jaunieji gražiai susipažino-
susidraugavo, kartu šoko, dai
navo kaip vienos šeimos vai
kai. O tai labai geras ženklas. 
ILGIAUSIŲ METŲ 

čia buvo sudainuota Ilgiau
sių Metų poniai Maitienei, nes 
jos draugės nujautė kad tą die-
ną buvo jos gimtadienis. 

Sudainūota ir Dėdei Vytau
tui (Uncle Bill) Kerševičiui, 

j kuris buvo šio pokilio šeiminin-
| kas. Turint tiek daug gražių 
; giminių tai ir Dėde nesunku 
patapti, šeimininkėmis (hostes
ses) buvo Mrs. Maitienė, "Mrs. 
Kerševičienė, Mrs. Mase ir Mrs. 
Sack. 

Išvažiavime dalyvavo šie gi
minės ir svečiai: .Scrantonietis 
\Vm. Yanoshat, Mr. ir Mrs. 
Kerševičiai, Mr. ir Mrs. Valat
kai, Mf. ir Mrs. Heinz, Mrs. 
Mase su sunum ir dukrelėmis, 
Mrs. Sack su dukrele, Mr. ir 
Mrs. Beganskas su sunum Tho-
rau, Judge ir Mrs. Uvick su 
dukrele Anita, Mr. ir Mrs. Ste
panauskas, Mr. ir Mrs. Druš-
kauskas, Dr. ir Mrs. Sims, Bar-
tuška su sunais, ir jaunieji Lie
tuviai, galima sakyti svečiai iš 
Lietuvos, Marytė Navickaitė ir 
Martynas Laurinavičius. 

LAURINAVIČIUS ATVYKO 
PAS SAVO SESUTĘ: 

Inž. Martynas R. Laurinavi
čius prieš du mėnesiu atvyko 
iš Amerikečių zonos Vokietijos 
kaip čia gimęs Amerikos pilie-

i tis, ir apsigyveno pas sesutę, 
Mrs. Jones, Garden City, Mich. 

P1TTSBURGHO, Elektros unijos darbininkų -pirmininkas, tre- Martynas tuoj pradėjo dirbti 
cl

v
as.vdešineje, Geo.rge L.^ Mueller, parodoma vedamas į kalėjimą' radio dirbtuvėje. Tai jaunas, 

už iššaukimą streiko. Jis atmetė visas sutartis. Vėliau jis bu- gyvas vaikinas. 

Gov. Frank J. Ivausche 
Nors Republikonai užsimoję 

išrinkti savo kandidatą į gu
bernatorius, bet nedrysta jo 
vardu dirbti, taigi jį riša prie 
visos šalies Demokratų val
džios netikslumų ir prašo bal
suoti tiesiog už visus. Republi-
konus. 

Tačiau dabartinis Gubernato
rius Frank J. Lausche stovi 
stipriai pats savo rekordu, ne
priklausąs nei nuo partijos nei 
nuo kurių kitų atsižymėjusių 
ar prasikaltusių politikierių. 

Gub. Lausche remia didelis 
Ohio dienraštis Cleveland Plain 
Dealer, kuris neužgiria ir ne
remia Prez. Trumano politikos 
ir jo darbų, nors ir Demokratų 
partijos vado. 

Gub. Lausche yra teisingas 
ir laisvas nuo šališkumų kuo
met daro savo sprendimus; jis 
yra tiek drąsus kad visai nesi
skaito su politiškomis pasek
mėmis kada tiki kad tai ką jis 
daro yra gera ir teisinga; jis 
tikrai nusižeminusiai ir nuošir
džiai geidžia buti visuomenės 
tarnu; jis laikosi taip nepri
klausomai kad jokis politiškas 
vadas negali jam diktuoti ar 
pakreipti į negerą pusę. 

Iki šiol Gub. Lausche savo 
pareigose išsilaikė visų tų apie 
jį gerų ypatybių. Jis ir toliau 
to laikysis. Jis taipgi elgiasi 
taupiai su valstijos iždu, ir at
sargiai ruošia planus viešiems 
darbams kurie bus reikalingi, 
kurie prisidės prie Ohio pro
greso, ir bus visuomenei nau
dingi. 

Visi Lietuviai balsuotojai ku
rie esat užsiregistravę, nepra-
leiskit balsavimo dienos Lap
kričio 5, bukit pasiryžę balsuo
ti už Frank J. Lausche į gu
bernatorius kitam dviejų metų 
terminui. 

Duokit geram žmogui progą 
toliau jums tarnauti, saugoki
tės politiškos mašinos kuri no
ri viską apgrobti ir daro viso
kius pažadus jums. 

patinka Amerika jis atsake, ge
rai, labai gerai, bet pridūrė:. 
Mums niekur nebuvo taip gerai 
kaip Lietuvoje buvo. . 
PENKI DELEGATAI Į 
BALF SEIMĄ 

Įvykusiame BALF 76 sky
riaus susirinkime Spalių 3 dar 
buvo kalbėta apie atstovus į 
BALF seimą New Yorke. Nors 
primokama tik vienai skyriaus 
pirmininkei, bet į seimą išrink
ta 5 atstovai: Elzbieta Paura-
zienė, Marie Kase, Ona ir An
tanas Kratavičiai ir Marė Sims. 

Skyrius ruošiasi specialiam 
drabužių ir maisto rinkimui. 
Tik labai sunku gauti vietą su
rinktiems drabužiams suvežti. 
Kaip pirmiau rašiau kad bus 
galima suvežti į šv. Jurgio pa
rapijos salę, pasirodo kad ne
bus galima. Šv. Antano para
pijos salėn jau ir dabar neša
ma, nes klebonas Kun. Boreišis 
nuolatos paragina. Dar vietą 
yra pažadėjus viena Lietuve, 
kurios pavardę vėliau parašysi
me. 
VASARIŠKAS ORAS 

Kai Rugpjučio mėnuo buvo 
beveik ištisai šaltas, dabar Spa
lių pradžia pasirodė visai va
sariška. Pirmomis cjienomis 
oras bilvo šiltas, gražus, o Spa
lių 6 temperatūra pasiekė net 
90 laipsnių. Saulutė tiesiog že
me ritinėjasi. M. Sims. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

RASTA NUŽUDYTA 
Spalių 5, Detroite apartmen-

to skalbykloje rasta nužudyta 
38 metų amžiaus graži divos-
suota moteris, už kurios nužu
dymą policija suėmė klausinė
jimui to apartmento janitorių, 
kuris yra pirmiau sėdėjęs kalė
jime už nušovimą mergaitės. 

Jos lavonas rastas sudaužyta 
galva, ir jos sugniaužtoje ran
koje radosi kuokšte plaukų. 

BALTIMORE, MD. 

REIKALINGAS A. LALJO 
PILNAS ŽODYNAS 

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS 
ANGLIšKAS-LIETUVIšKAS 
Kas nori parduoti savo turi
mą žodyną praneškit kiek 
už jį norit. 

DIRVA 

M -t & 

VINCUI KRIKsčIUNUI 
STAIGMENA 

•Poni Padzukienė, Krikščiū
nienės sesutė, Rugs. 21 savo 
rezidencijoje, 1844 \V. Fayette 
st., surengė šaunią puotą savo 
svainiui Dirviečiui Vincui Krik
ščiūnui, paminėjimui jo 60 me
tų gimimo sukakties. 

Paskirtą vakarą, kada su
kviesti svečiai jau buvo susi
rinkę 8 vai., ponai Krikščiūnai 
telefonu buvo iškviesti labai 
svarbiam reikalui, staiga "su
sirgusios" jų vienturtės dukre
lės, kuri tą dieną viešėjo pas 
tetą Padzukienę, parsivežti ją 
namon. Krikščiūnams atsisku
binus, ir tik spėjus įžengti per 
duris, svečiai tuoj sušuko, "Su-
praiz!" ir sudainavo gimtadie
nio linkėjimus. 

Taip netikėtai sutiktas, p. 
Krikščiūnas buvo sujaudintas, 
ir norėjo gryžti namon, kaip 
jis sake, "apsirengti", tačiau 
svečiai jo jau nepaleido. 

Kiek apsiraminus ir pasi
sveikinus su svečiais p. Krik
ščiūnas buvo pasodintas į jam 
skirtą vietą, prie didelio gim
tadienio torto. Tada prasidėjo 
valgiai ir išsigerta už p. Krik
ščiūno sveikatą. Po to sekė 
sveikinimų kalbos, ir svečiai 
dėjo gausias aukas, daugiausia 
sidabrinius dešimtukus, po de
šimtuką nuo meto. Pagaliau 
kalbėjo ir pats garbės svečias, 
kuris pirmiausia "išbarė" vi
sus už tokį jam iškrėstą šposą, 
paskui lyg atsiprašydamas dė
kojo visien^s dalyviams ir savo 
svainei Padzukienei už tokį jo 
pagerbimą ir už dovanas. Pa
sakė kad turint tiek daug gi
minių ir bičiulių bus malonu 
gyventi dar kitą 60 metų. 

Šiame smagiame pokilyje da
lyvavo apie 30 jo giminių ir ar-1 
timų draugų, ir visi linksmino- j 
si iki 2 v. ryto. P. P. Jaras. 

RUTKAUSKAS Bernardas, 38 
m.; mirė Rugsgjo m., Maha-
noy City, Pa. 

NARUSEVIČIENE Rožė, mirė 
Rugs, men., Shenandoah, Pa. 

ULčINSKAS Kastantas, mirė 
Rugs, mėn., Shenandoah, Pa.. 

GIEDRAITENĖ (P a u ž i u tė) 
Domicėlė, pusamžė, mirė 10 
Rugsėjo, Chicago j. (Alytaus 
ap. Ūdrijos par. Žagarės k.) 
Amerikoje' išgyveno S4 
tus. 

VAITEKŪNAS Antanas, pusės 
amžiaus, mirė Rugs. 9, Chi
cago j. (Tauragės p. Dapkiš-
kių k.) Amerikoje. išgyveno 
48 metus. 

KAVALfAUSKAS Kazys, mir§ 
Rugs. 9, Chicago j. Ameriko
je išgyveno 53 metus. 

VAITKIENĖ Kazė, pusamžė, 
mirė Rugsėjo 10, Chicagoje 
(Šiaulių ap. Vaiguvos p. Pa-
vaiguvio k.) Amerikoje iš
gyveno 50 metų. 

STUČKUS Antanas, mirė Rug
sėjo 4, Rochester, N. Y. 

DZAKEVIČIENĖ Margarieta, 
mirė Rugs, m., Shenandoah, 
Pa. 

ŠILINSKIENĖ Magdė, mirė 8 
Rugs., Nanticoke, Pa. 

PAKUTA Jonas, mirė Rugsėjo 
1, Duryea, Pa. 

SUKELIENĖ Ona, mirė Rugp. 
8, Racine, Wis. 

DRUKTENIS Vincas, pusam
žis, mirė Rugs. 12, Chicagoj. 
Amerikoje išgyveno 35 me
tus. 

RADZVILIENĖ Ona (šušaitė), 
37 metų, mirė Rugs. 11 d., 
Chicagoj, kur buvo ir gimus. 

ŠIMKIENĖ Kazė (Vitkauskai
tė), 46 metų, mirė Rugs* 12, 
Chicagoj. (Raseinių ap. Kal
tinėnų par. ždonių k.) Ame
rikoj išgyveno 23 metus. 

MASENDUKAITĖ Anelė, mi-
>ė Rugsėjo mėn., Baltimore, 
Md. 

VAZ ALIENĖ Eugenija, mirė 
Rugs, mėn., Baltimore, Md. 

KARALIUS Liudvikas, mirė 
Rugsėjo m., Baltimore, Md. 

KUN. ANTANAS ANDRIUŠIS. 
61 m., mirė Rugsėjo 12, Chi
cagoje. (Suvalkų rėd. Krio-
kalaukio p. Lingėnų k.) 

DIKŠAS Dominikas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 15, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Stačiūnų par.) 

POCIUS Stasys, 57 metų, mirė 
Rugs, mėn., Brooklyn, N. Y. 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

DAKNYS Jonas, mirė Rugsė
jo m., Philadelphia, Pa. 

WATERBURY, CT. 

BRIEDIENĖ Ona (Lapinskai
te), pusamžė, mirė Rugs. 14, 
Chicagoj. Tauragės ap. Kvė
darnos p. Prapimų k.) 

PEMPIENĖ Juzė, 56 im., mirė 
Rugs. 23, Miners Mills, Pa. 
(Kauno ap. Seredžiaus p.) 

VĘBRUS Jurgis, 65 metų, mi
rė Rugs. 12, Akron, Ohio. 

ŽELVYS Pranas, 67 metų, mi
rė Rugsėjo 23, Aurora, 111. 
(Panevėžio ap.) 

STUCKUS Antanas, mirė Rug
sėjo 4, Rochester, N. Y. 

PASKUTINIS KVIETI
MAS I BALF SEIMĄ 

vo paleistas. Sveikas vistiek tęsiamas. Paklausus Martyną kaip jam 

Londono At&tovįhm 
kitas Adresas 

Ponas B. K. Balutis iš Lon
dono praneša apia pakeitimą 
ten Lietuvos Atstovybės adre
so. Naujas adresas, kaip pra
neša, Atstovybės ir paties Ba
lučio yra toks: 

Lithuanian Legation, 
17, Essex Villas, 
LONDON, W. 8 

Great Britain. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

YRA KUO DŽIAUGTIS 
Rugsėjo 26, pp. Kazys ir Ona 

Kleizai, South Windsor, Conn., 
minėjo savo 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Ryte 
8:39 vai. Šv. Trejybės bažny
čioje įvyko jų iškilmingos pa
maldos, kurias laikė Pral. Jo
nas J. Ambotas. Bažnyčioje 
Tankėsi skaitlingas būrelis jų 
giminių ir draugų. 

Sekmadienį, Rugs. 29, jų na
muose, pastangomis jų sunaus 
Kazio ir j u draugų, buvo su-
ruožta jubilijantams netikėtas 
pokilis, dalyvaujant giminėms, 
draugams ir kaimynams. 

Pritaikytas kalbas sakė Pfel. 
Ambotas, poni Jean Shepard, 
Dr. M. J. Colney, Prof. Jurgis 
Žilinskas, Jean E. Shepard Jr., 
Kazys Kleiza Jr., poni Žilins
kienė ir eilė kitų. Dienotvar
kės vedėja"buvo jų gera drau
gė poni Michael Zelionienė. 

Ramiai pamąsčius, ištikro tai 
yra retenybė kad vedus porelė 
turi laimės sulaukti Auksinio 
vedybų jubilejaus. Taigi šia 
proga mes sveikiname juos ir 
linkime jiems geros sveikatos 
ir laimės jų likusiose gyvenimo 
dienose. Dr. M. J. Colney. 

Bendr o Amerikos Lietuvių 
Fondo — United Lithuanian 
Relief Fund of America — sei
mas įvyks Spalių 18-19, McAl-
pin viešbutyje, 34th Street ir 
Broadway, New Yorke. 

Seimas prasidės Spalių 18 d., 
nuo 10 vai. ryto. 

Seimas bus užbaigtas vaka
riene, Spalių 19 d., tame pačia
me viešbutyje. 

Garbės svečiais kalbėtojais 
bus Lietuvos įgaliotas ministe-
ris Washingtone Pulk. P. Ža-
deikis, Senatorius Owen Brew
ster, Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius ir Adv. Rapolas Skipitis, 
šiomis dienomis atvykęs iš Eu
ropos, buvęs i Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti pirmi
ninkas. • * 

Muzikalinę programo dalį iš
pildys artistė Barbora Darlys 
ir pianistė Giedrė Gudauskienė, 
nesenai atvykus iš Vokietijos. 

CHICAGO, ILL. 

ADV. It. SKIPIČIUI 
PRIĖMIMAS 

Chicagos Lietuvių Advokatų 
Draugija rengia savo vakarą ir 
pagerbimo vakarienę Lietuvos 
Advokatui Rapolui Skipičiui, 
nesenai atvykusiam iš Vokieti
jos. Tas pokilis atsibus sek
madienį, Spalių 20, Shoreland 
Hotel. 

Adv. Skipitis yia lankęsis 
Amerikoje 1937 metais kaip 
Užsienio Lietuviams Remti Dr-
jos pirmininkas. Karo fnetu 
pasišalinęs į vakarų Europą, 
dabar atvažiavo Amerikon. 

DEMOKRATAI DARBUOJASI 
Lietuvių Demokratų Lyga iš 

Cook County, kaip praneša pir
mininkas Alexander G. Kums-
kis, pradeda šio rudens rinki
mų vajų rengiant masinius mi
tingus didžiausiose Lietuvių 
gyvenamose dalyse (9, 11, 12, 
13, 14 ir 21 Warduose ir Cice
ro). 

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
Rugs. 29, Lietuvių auditori

joje buvo surengtas Chicagos 
ir apielinkės tarybininkų suva
žiavimas, kuriame apkalbėta 
Lietuvos reikalai, priimta rezo
liucijos. Kalbą sakė Lietuvos 
Konsulas P. Daužvardis, apie 
ką pažymėjo ir vietinė Ameri
kiečių spauda. 

Suvažiavimas buvo didelis, 
susirinkimą vedė vietinis den-
tistas, kuris matyt turi gerus 
norus veikti, bet neturi gabu
mų didelius susirinkimus ves
ti. Matyt išanksto visai nebu
vo tam susirinkimui prisiruoš
ta, taigi dalyviai tik nuvargin
ti. Tarybininkų tarpg čia kaip 
truko taip ir trūksta sumanių 
veikėjų. Mitingas tęsėsi nuo 
1 iki 7 vai. vakare, kas yra tik
rai perdaug. Pirmininkas mik
sėdamas ir grabaliodamas tu
rėjo dairytis kas bus sekantis 
programe. Pabaigon salėje te
liko tik pusė suvažiavusių žmo
nių, daugelis netekę kantrybės 
išvažinėjo ir išėjo. 

Neužteko savo reikalų, į pa
baigą dar perstatė vietinį kita
tautį politikierių kalbėti. Po 
susirinkimo tarybininkų spau
da skelbė kad seimas buvo la
bai pasekmingas, bet žiūrint iš 
delegatų pusės atrodė visai Ici-
taip. Ten Buvęs. 

j P J. KĘRSIS f 
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Tegul meile Lietuvai 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Neviiks! 

Amerikos Kariai Apvoginėįo Nelai- Lietuva Tironų Pančiuose 
Bolševikų 

Viešpatavimas 

mingus Lietuvius Belaisvius 
(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

Prezidento Smetonos Mirtį Vokiečiai Išnaudojo Ragin
dami Lietuvius Stoti j Nazių Kariuomenę prieš Rusus 

Dirvos Redaktorius gavo lai
šką nuo A. Laurinaičio, kuris 
buvo Vokiečių pagautas ir iš
vežtas dirbti Vokietijon, da
bar gyvenąs Belgijoje. Jis ra
šo: 

Nuoširdžiai dėkoju už tams
tos malonų laišką ir už adresą, 
kuriuo galiu susisiekti su Kun. 
A. Margevičium. Reiškiu taip 
pat padėką kartu su savo drau
gais už Lietuvišką spaudą, ku
rią gauname per Kun. Danaus
ką. Malonu ir kartu džiugu 
mums yra girdėti apie Ameri
kiečių Lietuvių pastangas mū
sų nelaimingos tėvynės vada
vimo darbe ir už paramą kurią 
taip broliškai mums teikia 
Amerikos Lietuviai. 

Kas liečia taip mums bran
gios atminties Prezidentą a. a. 
Antaną Smetoną kiek kitaip 
esame apie jo mirties aplinky
bes girdėję. Vokiečių okupaci
jos metu Renteln'o propagan
dos įstaigos Kaune buvo skel
biama kad A. Smetona žuvęs 
gaisre kurį sukėlė Amerikoje 
gyvenantieji Maskvos agentai. 
Tas daug kartų vis buvo kar
tojama tuometinėje Lietuvos 
"oficialioje" spaudoje ir Vokie
čių leidžiamame Kauener Zei-
tung'e. Ir tos neva aplinkybės 
itin buvo iškeliamos įvairių 
mobilizacijų metu šaukiant 
Lietuvos vyrus aktyvion kovon 
rytų fronte prieš bolševikus. 

Tų mobilizacijų metu ir aš 
turėjau laimės buti pagautu 
vykdant Tytuvėnuose vyrų me
džioklę 1943 metų Gegužės 12 
d. ir Birželio 29 d., bet abu 
kartu pavyko pasprukti ir į 
namus sugryžti. Ištisus me
tus po to turėjau slapstytis 
miškų eigulių sodybose kartu 
su savo broliu Povilu. 

Tos medžioklės Tytuvėnų, Ši
luvos, Lyduvėnų ir mano tė
viškės Nemakščių apielinkėse 
buvo vykdomos Vokiečiams va
dovaujant su Latvių bei Estų 
SS vyrų pagalba, šitie tačiau 
labai lengvai leisdavosi degti
nės bonka paperkami, taip kad 
iš šių apielinkių mažai vyrų pa
kliuvo per gaudymus Vokiečių 
kariuomenėn, o pakliuvusieji 
lengvai ir pabėgo. 

Didelio stropumo tačiau šia
me gaudymo darbe parodė vie
tos Vokiečiai - nepatrijantai ir 
taip jų Grįžuvos malūno valdy
tojas, S A nazių organizacijos 
narys ir kartu gestapo bendra
darbis Lange, kuris už šią sa
vo veiklą kelyje iš Šiluvos į 
Tytuvėnus 1943 metų Lapkri
čio mėnesį buvo kažin keno nu
šautas. 
VĖL PATENKU 
VOKIEČIAMS 

Briaunantis 1944 metų vasa
rą bolševikams į Lietuvą aplei
dau ir aš Tytuvėnus ir kelionė
je link Raseinių mačiau degan
čių Šiaulių, Radviliškio, Grin
kiškio dumų stulpus. Persikė
lęs per Nemuną pagal Gelgau
diškį ir pasiekęs Slavikus kar
tu su kitais Lietuviais pabėgė
liais buvau Vokiečių žandarme
rijos paimtas, nugabentas į 
Tilžę, apvilktas be jokių cere
monijų Luftwaffe's uniforma, 
pasiųstas į Zingst'ą, už Stet-
tino ant Baltijos juros kranto 
apmokymui. 

Po kelių savaičių apmokymo 
apie 150 Lietuvių būrys buvo
me perkelti į Nuernbergą ir iš 
ten išskirstyti mažais būreliais 
po taip vadinamas Kupfer Kom-

«imando grupes ir musų uždavi
nys buvo nuiminėti varinius 
elektros laidus reikalingus Vo
kiečių karo pramonei. Visą 

laiką buvome Bayerisčhe Elek-
trizitats Lieferung Geselkshaft 
žinioje ir dirbome kaip papras
ti darbininkai, bet su kariuo
menės uniforma. Mes pakeitė
me ligi šiol dirbusius Vokiečius 
kurie buvo pašaukti prie gink
lo. Rankiodami varį ir gelbė
dami po bombardavimų kas dar 
buvo verta gelbėti su įtrauk
tais nuo nuolatinio alkio pil
vais, sulaukėme Amerikiečių. 

šiaip-taip lauktai išlaisvini
mo dienai atėjus pusplikiai ir 
alkani mes atsidūrėme už spy 
gliuotų vielų. Ir taip tikrai 
pradėjome jausti išlaisvinimo 
malonę: turėjome laisvą nuo 
pastogės dangų per ištisus pen
kis mėnesius ir nemalonus lie
tingo pavasario lietus laisvai 
vanojo musų permirkusias nu
garas per ištisas dienas Fich-
telgebirge's krašto lageriuose 
ir visame pustuzinyje lagerių 
Reino krašte. 

O be to nemalonią musų be
laisvės padėtį sunkino taip pat 
ir Vokiečiai belaisviai bendri
ninkai, kurie būdami didelėje 
daugumoje visaip ujo mus 
'verfluchtete Auslanderius". 

KOMERCIJOS SEKRETORIUS 
W. Averell Harriman, buvęs 
ambasadorium Maskvoje, pas
kutiniu laiku Londone, paskir
tas Komercijos Sekretorium į 
atstatydinto Wallace vietą. 

Po žemės, sekančią dieną nacionalizavimo susilaukė 
bankai ir pramonė. Paskui — prekybos įmonės, laikraš
čių ir knvgų leidyklos ir knygynai. Toliau — laivinin
kystės imonės ir viši jurų bei upių laivai, kino teatrai, 
viešbučiai, ligoninės, poliklinikos, vaistinės vaistų sande
liai, vaistų gaminimo įmonės, autobusai, sunkvežimiai, 
pagaliau visi didesnieji namai ir netgi indėliai bankuose 
virš 900 litu (150 dolarių). . . 

Taigi per kelias dienas visi Lietuvos gyventojai ta
po iš esmės suproletarinti. Jiems paliktas tuo tarpu tik 
jų namuose turimas asmeninis kilnojamas turtas,L ir tie 
kurie turėjo mažus namelius ir jų nameliai skaitėsi jau 
nebe ant jų nuosavos žemės, o ant valstybinės žemės, ku
rios, jie palikti tik "laikinais valdytojais".... Kadangi 
gyvenimas skubiu tempu pradėjo brangti, o uždarbis 
faktiškai sumažėjo, nors darbas pasidarė ir daug sunkes
nis, tai per ne labai ilgą laiką tas kilnojamasis turtas tu
rėjo susivartoti, naujo Įsigyti jau nebebūtų iš ko ir taip 
visi gyventojai per keletą metų taptų, net ir be jokio ka
ro, tikrais proletarais.... ^ , 

Dabar, kai po metų bolševikų šeimininkaviirio dar 

iralėio atrodyti kad niekas nepasikeitė, kad jis tebeturi 
savo žemę. Bet jeigu jis sugalvoja uz tą savo žemę jsi-
KVti ką nors kita tada jam paaiškėja kad jau nebe tas. 
Čia iau stop! Žemė ne tavo. Čia esi tiktai darbininkas. 
Jeigu nori — eali eiti dirbti ir kitur, o zemę tada palik, 
ji priklauso valdžiai.... Jeigu nori žememis su kuo nors 
susimainyti taip. pat negali. Gali tiktai sitą palikti o 
paskui prašyti žemės kaip bežemis, gal ir gausi kur nois 
sklypą, o gal ir ne.... . _ 

Maža to. Kadangi žemė tapo nebe privatines nuosa
vybes dalykas tai ir vesti bylų teisme del žemės nebuvo 
o-'alima. Visuose teismuose užvestos bylos tapo nutrauk
tos. Sakytum, kas čia bloga! Ogi stai kas. Sakysim, 
mirė tėvas ir paliko sena žmoną ir trejetą suaugusių va*" 
ku: vieną vedusį sunų ir dvi neištekėjusias dukteris. Sa
kysime tas sunus ir sako savo sesei ims. Eikit lauk, pa-
siiieškokit sau kitur darbo, aš ir pats vienas susitvarky
siu ukvje. Seserys sako: Gerai, mes galime eiti, bet tė
vo palikto ūkio dalis ir mums priklauso, išmokėk mums 

^Brolis, sakysim nesutinka. Seniau Lietuvoje tokiu 
atveju seserys galėjo kreiptis j teismą ir teismas priteis-
davo joms priklausančią dalį. Nes kuo gi geresnis jų 
brolis kad jam lieka visas ūkis, o joms, kurios taip pat 

Dabar, kai po metų bolševikų seimininKavimo aar ukvie nuo mažens dirbo, nelieka nieko, jos turi iš-
pašeiraininkavo Lietuvoje trejus metus Vokiečiai po to ^įp^ovi. Bet dabar, kai žemė buvo paskelbta vals-
vėl ėmė šeimininkauti bolševikai, Lietuvos supi olėtai i- nuosavybe teisme tokiu bvlu jau nebuvo galima nimą tenka skaityti jau beveik įvykusiu. Žinoma, jeigu lybes nuosavjbe, teisme TOKIU o>ių jau e _ g _ 

KAIP ELGĖSI LIETUVIAI 
U. S. KARIAI 

Įjietingam orui ilgiau už
trunkant musų lageriai pavirs
davo į tikrą tyrę, kurioje mie
goti buvo malonu kaip tikrame 
patale, tik visa bėda, buvo tru
putį šlapia iš apačios ir be pa
stogės iš viršaus. Oi kaip pa
vyde j ome laisvai bėgiojančiam 
šuniui anapus spygliuotų vielų 
jo laimingų dienų! 

Neišdils iš atminties anų al
kanų ir ypatingai šlapių dienų 
prisiminimai milžiniškuose A-
merikiečių belaisvės lageriuose 
Bayreuthe, Kulmbache, Heides-
heime, Buedesheime, Buederi-
che,* Vickrathe, Rheinberge ir 
kt. ir purve išgulėtos naktys 
paliko jau liudnus pėdsakus ir 
musų sveikatoje, kurie kuo to
lyn tuo labiau išryškėja. 

Matėme ir Amerikiečių Lie
tuvių kareivių, prisimenu vie
ną kuris taip liūdnai į mus žiū
rėdamas ištisas valandas pra
stovėdavo lietuje ir niekaip 
musų padėties pagerinti nega
lėjo, nes perdaug didelis musų 
būrys buvo. Jo užjaučiančią 
širdį labai maloniai prisimenu 
iš anų dienų kuomet skendėjo-
me Buedericho lagerio purvy
nuose. Tuo tarpu buvo Ame
rikietis Lietuvis, to paties la
gerio komendantas, kuris ta
čiau neatrodė Lietuvis., 

AMERIKIEČIAI MUS 
APIPLĖŠIA # 

Musų padėtis pagerėjo lage
rius perėmus Anglams, kurie 
mus Pabaltiečius surinkę į vie 
ną burį, atvežė Belgijon, pa
talpino į Vilvorde's lagerį prie 
Briuselio. ,Po penkių mėnesių 
debesotos pastogės gavome pa
lapines, išlaisvino ir nuo knab-
ždančių tnusų skarmaluose gy
vių. Pamatėme (o civilizacijos 
gerume!) skutamus peiliukus 
ir muilą. 

(Nuo laikrodžių ir nuo kitų 
niekniekių jau mus buvo labai 
grynai nuo pat pirmų belaisvės 
dienų gerieji Amerikiečiai iš
laisvinę). O be to prasidėjo 
nors ir menkas, bet nors kas
dieninis ir vienodais laikotar
piais, išduodamas maistas. At
kutome, pradėjome vieni, nesu
sikabinę vaikščioti ir akyse jau 
žalios pievos nebesivaideno. 

Belaisvės gyvenimo sąlygos 
vėl pablogėjo perkėlus visus 
mus Pabaltiečius į Zedelgem'o 
stovyklą arti Ostende's. čia 

buvome apie 1900 Lietuvių, 
6000 Estų ir visas Latvių le-
gijonas, apie 12,000 vyrų. šios 
stovyklos tvarka galima drą
siai palyginti su liūdnos atmin
ties nazių Dachau stovyklos 
režimu. Visi pavirtome į ske
letus iš alkio ir šalčio. Susir-
gusieji, išgabenti į Ostende's 
belaisvių ligoninę, kuriai vado
vavo Vokiečių belaisviai gydy
tojai, jokios rimtos pagalbos iš 
jų, kadangi ne Vokiečiai ligo
niai būdavo, negaudavo. Os
tende's Vokiečių karių kapinės 
priglaudė daug PabaltieČių sa 
vo nesvetingoje žemėje. 

Ypatingai sunkiai praleido 
žiemos meto belaisvę 14-17 me
tų jaunuoliai, kuriuos Vokiečiai 
sugaudę įvairiuose Lietuvos 
miesteliuose buvo atgabenę Vo
kietijon ir įjungę į priešlėktu
vinius talkininkų dalinius. Jų 
užlaikyme jokios išimties sto
vyklos vadovybė nedarė. 
ATĖMĖ MANO PIEŠINIUS 
IR BRAIŽYBOS ĮRANKIUS 

Norėčiau atskirai ir plačiau 
apie savo pergyvenimus para
šyti ir piešiniais juos pailius 
truoti, tik nežinau ar tarp to
kios daugybės panašių prisimi
nimų galėsiu ko nors įdomaus 
papasakoti. Turėjau daug pie
šinių padaręs liudnuose belais
vės purvo ir skurdo dienose, 
bet, gaila, vienas nedoras Ame 
rikietis paryš, kratos metu, iš 
mano piešinių bloko išplėšęs 
juos nusavino, tik dalį galėjau 
išgelbėti ir vėliau naujų iš vė
lesnių pergyvenimų padaryti. 
O ir be to tas pats besotis nu-
grobė ir visus mano turimus 
braižybos ir paišybos įrankius. 
Ir kur tas kipšas juos galėjo 
padėti? Tiek to* Tai priklau
so jau ateičiai. Tuo tarpu gy
vename nauja dabartimi ir 
stengiamės naują gyvenimą 
kurti. Nors šiame krašte visi 
į mus tėvynės netekusius žmo
nes kreivai žiuri, viską nuken-
čiame, nes ir "skūra" jau ant 
nugaros kieta pasidarė. 

Nors viltis sugryžti tėvynėn 
labai blanki pasidarė, nenusi
mename tuo labiau kad tą viltį 
broliai Amerikiečiai savo ne 
nuilstamu darbu maitina. 

Karštai dar kartą dėkoju, p. 
Redaktoriau, už tamstos nuo
širdų laišką, už Dirvą, kurią 
jau nuo seno pažystu, o dabar
tiniu metu ji yra keliariopai 
malonesnis svečias, nes savo 
spausdintu žodžiu neša mums 
if ūžjurio Lietuvišką širdj. 

Lietuva vėl atgautų laisvę ir galimybę savarankiškai 
tvarkytis, per kiek laiko vėl galėtų atsigauti^ jeigu da
bartinis naikinimas ir turto ir žmonių neužsitęstų per
ilgai. Bet šiuo atveju ne apie tai kalbame.^ Papasako
siu čia bendrais bruožais kaip atrodo tie visi nusavini
mai ir kaip jie buvo vykdomi. 

Žemes nusavinimas ir jos dalinimas 
Savo garsios "kolhozų", tai yra, kolektyvų ūkių sis

temos bolševikai nedryso įvesti Lietuvoje iškarto. J'Kol-
hozas" tai yra didelis žemės ūkis, kurį valdo valdžios ir 
kornunistų partijos paskirti valdininkai (su kanceliarija, 
buhalterija ir tt.) ir kuriame visi kiti gyventojai yra nie
kas kitas kaip tik darbo jiega. Valdžia nustato kas kol-
hoze turi buti auginama, kaip žemė dirbama, valdžia nu
stato taip pat kiek iš derliaus priklauso valstybei ir kiek 
galima išduoti dirbantiesiems kaip atlyginimą už jų dar-
ba. Tiesa, "kolhozas" nuo grynai valstybės ūkio ("Sov-
hozo") skiriasi tuo kad tas ūkis teorijoje skaitosi visų 
jame dirbančių nuosavybė. Bet ne žemė yra jų nuosa
vybė. Žemė valstybės. Jų nuosavybė tiktai visas kitas 
turtas kuris tame ūkyje yra. Bet tai nuosavybė visų 
bendra ir ja galima naudotis tiktai ūkio reikalams. Sau 
asmeniškai kiekvienas gali turėti tik tiek kiek jis tame 
kolhoze uždirba. O uždarbio dydis pareina nuo derliaus 
ir nuo to kiek iš to derliaus lieka, atidavus duokles vals
tybei. 'Taigi iš esmės paėmus "Kolhozas" nuo "Sovhozo" 
skiriasi tik vardu. 

Lietuvoje todėl bolševikai nedryso iškarto įvesti kol
hozų, nes žinojo kaip čia bus sunku tai geruoju padaryti. 
Jie žinojo kokio baisaus teroro tam reikėjo kol jie tą 
įvykdė pas save, Rusijoje. O ten tai lengviau, kadangi 
ten žmonės gyveno daugiausia kaimuose ir tarp jų ir 
anksčiau nebuvo aiškaus žemės sklypų pasidalinimo. Lie
tuvoje gi jau buvo: veik visi ūkininkai gyveno atskiruo
se ukeliuose, kiekvienas savo žemę turėdamas aplink sa
vo sodybą, aplink savo namus, ir kiekvienas ūkininkas 
buvo pratęs savo u^yje buti tikras šeimininkas. 

Todėl tuo tarpu bolševikai pradėjo nuo mažesnės že
mės reformos, kuri, kol ji buvo tik ant popierio, atrodė 
lyg ir ne labai daug ką pakeičianti, atrodė kad viskas 
lieka panašiai kaip ir anksčiau buvo. 

Visų pirma paskelbta kad žemė yra valstybės nuo
savybė, bet tie*kurie iki šiol žemę dirbo, kaip nuosavybę, 
paliekami ir toliau ją dirbti kaip tos žemės valdytojai. 
Jiems mirus, jų vaikai irgi galėsią toliau naudotis ta že
me. Tas reiškia jog buvo padaryta savotiška paveldima 
nuoma. Ko valstybė iš ūkininko reikalaus už tą teisę 
naudotis ikšioline jo žeme, pradžioje nieko nebuvo pasa
kyta. Tik buvo nurodyta kad žemė (tai yra jos naudo
jimo teisės) negalima nei parduoti, nei padovanoti, nei 
užstatyti. Taigi, jeigu ūkininkas nebenorėtų žemės dir
bti, o norėtų verstis kuo nors kitu, jis negali žemės par
duoti ir už gautus pinigus nusipirkti namą mieste ar įs
teigti krautuvę ar kokią dirbtvę. Kol ūkininkas sėdi ant 
tos pačios žemės tai jam galėjo atrodyti kad niekas ne
pasikeitė, kad jis tebeturi savo žemę. Bet jeigu jis su-
galvoj auž tą savo žemę įsigyti ką nors kita, tada jam 

vesti, nes kaip gi teismas gali spręsti ginčą del turto tarp 
žmonių, kuris tiems žmonėms nebepriklauso! 

Ką gi dabar tos seserys turi daryti? Jos turi kreip
tis j vykdomąjį komitetą. Ką ten atsakys? Ogi labai 
paprastai: "Jeigu negalit sugyventi su broliu eikit dirb
ti kitur, pavyzdžiui, i valstybinį ukį, kuris yra atimtas 
iš kokio nors liaudies priešo'. Ar jums ne visvien kur 
dirbti? Ir brolis gi dabar ne savo žemę dirba!" 

Štai čia ir paaiškėja ̂  kad iš ukininko^ teisiškai jau 
padarytas proletaras, kuris turi teisę tiktai kur nors už
sidirbti sau tai dienai prastumti.... Bet ilgesnį laiką 
tų turi pajusti ant savo kailio kiekvienas ūkininkas. 

Bet žemės valdymo pertvarkymas tuo dar neapsiri
bojo. Naujas žemės savininkas-valstybė nustatė kad 
niekas negali naudotis didesniu žemės plotu kaip 30 ha. 
Kas turi daugiau iš to perteklius turi buti atimtas ir ati
duotas bežemiams ir mažažemiams. 

Čia tai Lietuvoje buvo jau nedidelė naujiena. Nors 
bolševikai ir kalbėjo ir tebekalba apie tai kad jie dvari
ninkų žemes išdalino bežemiams žemės darbininkams, 
ištikro tas buvo Lietuvoje jau senai padaryta ir iš senų 
dvarų, kurių Lietuvoje ir taip buvo nelabai daug, jau 
buvo likusios tik liekanos po 80 hektarų (kai kur dar po 
150 ha). Taigi tokių ūkių kur buvo žemės daugiau kaip 
30 ha, bolševikai Lietuvoje rado nedaug ir jų žemės "kau
pas" taip pat buvo nedidelis. Visoje Lietuvoje su Vil
niaus kraštu, priskaičius taip pat ir visas atimtas baž
nyčių bei vienuolynų žemes, tokios žemės susidarė tiktai 
607 tūkstančių ha. Tie 607,000 ha buvo atkirsti maž
daug nuo 20 tūkstančių ūkininkų. O išviso Lietuvoje 
ūkininkų turėjusių atskirus ukius buvo apie 300 tūkstan
čių. Taigi šita reforma palietė tik maždaug kas penkio
liktą ūkininką. Taį butų nelabai didelis dalykas. Daug 
blogiau išėjo su tos žemės išdalinimu. 

Visų pirma, tas dalinamas plotas buvo išmėtytas po 
visą Lietuvą. Pats žemės atskyrimas buvo daromas la
bai skubiai, taip vadinamu bolševikišku greitumu. Tas 
buvo padaryta per kokius tris mėnesius, bet užtat tai bu
vo padaryta labai netvarkingai. Mažas dalykas yra nuo 
vieno ūkininko atrėžti žemės sklypą. Reikia iš jo pada-
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PRANCŪZIJOJ kūdikių mir
tingumas beveik padvigubėjo 
pereitais metais.1 

ITALIJA tikisi šymet eks
portuoti 3,300,000 tonų anglies 
ir lignito. 

KOVOJA PRIEŠ POLIO SU DDT. Lyons, 111., miestelio vai-1 

dyba švirkščia DDT, atlaikymui kovos prieš polio (paralyžių), 
kuris paKetė daug kitų miestų. DDT yra naujausias karo me
tu ištobulintas vaistas kovai su vabalais, uodais ir kitais kenk
smingais parazitais. Plačiai naudotas kariuomenėse. 
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ryti ukiui tinkamą sklypeli. Bet apie tai nebuvo laiko 
galvoti. Skirstė bi kaip. Skirstė maždaug po 8-10 ha. 

Buvo padaryta apie 72 tūkstančiai naujų žemės skly
pų, kurie turėjo buti atiduoti bežemiams arba mažaže
miams. Bet kaip! Surašo valsčiuje aktą kad toks ir 
toks sklypas nuo dabar atiduodamas naudotis tokiam ir 
tokiam. Ir viskas. O tas "apdovanotas" neturi ten nei 
trobesių, nei galvijų nei ūkio padargų — kaip gi jis tame 
sklype gyvens ir kuo dirbs tą žemę, ką jis joje sės! Tuo 
niekas rimtai nesirūpino. Tie kurie norėjo greit pradė
ti naudotis jiems paskirta žeme, pradėjo kelti trukšmą. 
Tada vykdomieji komitetai pradėjo reikalauti kad ūki
ninkai iš kurių atrėžta žemė, duotų naujakuriams vietos 
ir apsigyventi sayo namuose, o paskui — kad duotų ir 
savo gyvulius bei įrankius žemei dirbti.... 
' (Bųs daugiau) 

Siųskit Savo Pren'urrferatą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE 

"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama knygoje, bus 
apie 350 pusi. didumo. Kurie užsisakys šią knygą išanksto, tų 
vardai tilps knygoje. Skubėkit! Knygos kaina $3, dvi už $5. 
Pageidaujama stambesnių aukų knygai paremti—tai bus prisi
dėjimas prie Lietuvos vadavimo pastangų rėmimo. 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
.6320 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardu 

Adresas 

Miestas. Talstija. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—i54itor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

AR TURKIJA BUS TAIKOS' AUKA? 

JLf ASKVOS grobikai, pademonstravę savo klastingais 
*** atakus Amerikos lakūnų Jugoslavijoje, patyrę kad 
Amerikečius galima nuraminti, nežiūrint Valstybės Se
kretoriaus Byrnes kalbų ir griežtų žodžių, toliau vykdo 
savo planą užgrobti iš Turkijos Dardanelų pertaką. 

Šį savo užsimojimą,' kuris buvo pradėtas planuoti 
jau pereitą žiemą, atšaukus savo ankstyvesnę sutartį su 
Turkija, dabar vykdo dviem frontais: vienu frontu pa
kartojimais kad sovietai nori taikos, antru — skelbiant 
reikalavimą kad Turkija turi sutikti leisti sovietams at
vesti savo kariuomenes į Dardanelų teritoriją ir bendrai 
kontroliuoti tą strateginę pertaką, uždarant ją valsty
bėms nesančioms Juodųjų jurų aplinkumoje. 

Sovietai tikrina kad Rusams reikalinga aptvirtinti 
šiaurinį pakraštį to pertako "sustiprinimui visuotinos 
taikos", ir įrodinėja kad to klausimo išsprendimas yra 
"gyvu sovietų valstybės reikalu". 

Tuo tarpu Amerikos ir Anglijos vyriausybes parei
škia priešinimosi tam; Londonas tikrina kad Dardane
lų ateitis turi būti sprendžiama visų valstybių kurioms 
tas klausimas apeina, o ne vienos Maskvos užsispyrimu 
išspręsti tai su viena Turkija. 

Turkija, žinoma, paskelbė kad ji nepasitrauks nei 
colio nuo savo nusistatymo ir visas sovietų pastangas 
įgauti kontrolę Dardanelų atmes. 

Bet jeigu kas priešinsis Maskvos planams užvaldyti 
TVrdanelus ir per juos visą Turkiją, tas yra karo kur
stytojas. O karo pavojus reikia šalinti, kaip skelbia Pa
ryžiaus konferencijoje ir Amerikos taikos delegacijos 
narys senukas Senatorius Tom Connally, j kurio dudą 
pataikė papusti ir Višinskis. 

Prieš porą savaičių laiko apie reikalingumą palaiky
ti taiką skelbė pats Stalinas, o dabar, Paryžiaus konfe
rencijoje apieHtai staiga prabilo sovietų delegatas Višin
skis. Senatorius Connally (Demokratas) šaukė, "Mes 
neprivalome, mes negalime dasileisti kito karo. Jau da
bar yra tokių kurie kalba apie tokias galimybes. Aš ne
galiu tikėti kad tie žmonės nustojo proto." 

Višinskis gi pritarė, pareikšdamas: "Mes žinome kad 
mes nesutariame savo politiškais skirtumais, mes neat-
sinešame į pasaulyje vykstančius dalykus vienodu budu. 
Tačiau Sovietų Unija stovi už nesenai pasakytų musų 
didžio generalisimo Stalino žodžių ir sovietų delegacija 
pasiryžus konsoliduoti visą šios konferencijos darbą, 
nežiūrint skirtumų musų pažiūrose." 

Sovietai, reiškia, "nusileidžia", "sušvelnėja", tai kaip 
dabar kas gali priešintis jų pasikėsinimams užgrobti iš 
Turkijos Dardanelus nes tai reikštų naują karą! 

REPUBLIKONAI NĖ
RA SUPANČIOTI 
SLAPTOMIS SU

TARTIMIS 

Kantrus Amerikos Lietuviai 
prieina savo kantrybės galą. 
Musij veikėjai kurie dirba Lie
tuvos Nepriklausomybės bylos 
gynime, yra nusivylę kad da
bartinė valdžia Washingtone 
lengvai praleidžia ir Viešai ne
atsiliepia | musų siunčiamus 
protestus prieš sovietų okupa
ciją Lietuvoje. Nežiūrint kad 
labai aiškiai ir įtikinamai yra 
įrodyta memorandumais ir ki
tais daviniais State Departmen
ts ir Baltajam Namui apie 
L i e t u v o s  p a v e r g i m ą  i r  j o s  ž m o - į  

nių persekiojimą ir žudymą, 
bartiniai valdžios vadai Wash
ingtone tyli. rodos nieko blogo 
su Lietuva nebūtų atsitikę. 

Mes žinome kad State De-
partmentas oficialiai nėra pa
keitęs savo nusistatymo pareik
što 1940 metais, kuriame ne-
pripažystama Sovietų okupaci
ja ir agresija Lietuvoje, bet po 
šešių metų laikotarpio dabar 
Lietuvęs žmonėms mažai pa
guodos suteikia State Depart-
mento padarytas 1940 metais 
pareiškimas. Priešingai, State 
Departmento nuolatinis tylėji
mas, kada kasdien ateina žinios 
iš Europos apie naujas musų 
tautai žaizdas ir žmonių žudy
mus Lietuvoje, verčia Ameri
kos visuomenę tikėti kad Ame
rikos valdžia savo tylėjimu So
vietų agresijai pritaria. 

Dar blogiau yra tas kad ne
paisant pastangų daromų pa
simatyti ir asmeniškai išdėsty
ti Lietuvos bylą Prezidentui 
Trumanui, Amerikos Lietu-
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sisako priimti delegaciją kuriai 
rupi Lietuvos žmonių laisvė ? 
Yra aišlfu kodėl: dėlto kad už 
kulisiniai padaryti susitarimai 
su Stalinu neleidžia dabarti 
niams valdžios atstovams da
ryti protestus prieš Sovietų 
agresiją ir Lietuvos okupavimą. 

Tokiu budu, noromis-nenoro-
mis, prieiname išvalos kad vie
natinė pagalba, vienatinė Ne
priklausomos Lietuvos viltis 
gludi Republikonų Partijoje, 
kuri nėra supančiota slaptomis 
sutartimis — kuri galės laisvai 
pasisakyti už Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą. 

šiuos faktus kiekvienas pat-
riotingas Lietuvis privalo turė
ti omenyje kada jis eis balsuo
ti Lapkričio 5 d. 
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Vilkas Rūpinasi Ėriuko 
Globojimu . •. 

Pakeliui į Mirtį VOKIEČIU KALEJIMUOSE 
Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Byrnes Paryžiaus kalba 

viams veikėjams neleidžiama 
Kiek valstybių bolševikai prariję apie tai Paryžiaus!pasimatyti su Amerikos Prezi-

konferencijcje niekas nekalba, tik taria, skiria sovie- i dentu. 
tams milžiniškus grobius nuo jų pavergtų šalių. | Musų prezidentas priima žy

dų .delegacijas, ir net iškilmin
gai pasisako už Žydų pretenzi-

CEKRETORIUS Byrnes prieš kelias dienas sakė savo: ias Palestinoje, net tada ka-
kita kalbą Amerikiečių Klube Paryžiuje, kurioje pa-įda Britams tas nepatinka. Tai 

brėžė reikalingumą dėti pastangas taikos palaikymui, kodėl Prezidentas Truman at-
Jo kalba buvo kaip ir grasinimas tiems kurie kėsin- . . „ , . v , j 

tusi pradėti kitą karą. Primindamas šios šalies 1919 m. d®* įrodydamas jog Amerika laužanti savo Potsdamo s 
atsisakvma paremti Wilsono garantavimą Prancūzijai j tartis: negali teikti jokių radio progiamų lytinei u-
pagalbos atsitikime kito Vokječių užpuolimo, Byrnes pa-|r0Pai J.eiSu nepatieks jų turinio pirmiau .Rusams pacen-
reiškė: "Šį kartą, Amerikos žmonės nusistatę nelaukti kuruoti uz užtvirtinti^ Bolševikai visur ir visame gi ei 
iki Prancūzija bus užpulta Mes esame šiuo laiku 

Lake Success, N. Y., United 
Nations Ekonominės ir Socia-
lės tarybos atstovų posėdyje 
sovietų atstovas apkaltino An
glus ir Amerikiečius mėginime 
pabėgėlių problemos paversti į 
politišką futbolę. • 

Bolševikai siūlo įsteigti vie
toje UNRRA kitą pabėgėlių 
šelpimui organizaciją, tikrin
dami jog bolševikai į pabėgė
lius žiuri "iš žmoniškumo at
žvilgio". Ta pabėgėlių globos 
organizacija turi būti sudaryta 
sulyg sovietų plano. 

Bolševikai tokiu budu galėtų 
su pabėgėliais daryti kaip jie 
nori, net grąžinti juos atgal į 
sovietų okupuotas jų, šalis. 

Pabėgėlių skaitoma dar 900,-
000. Amerika ir Anglija siū
lo Įkurti IRO, kuri sudarytų 
biudžetą iš $258,000,000. Ame
rika ir čia įdėtų vieną trečdalį 
tos sumos. Bolševikai matomai 
nujaučia kad jie negalės toje 
organizacijoje šeimininkauti. 

Amerika ir Anglija lengviau 
ir pigiau apsieitų jeigu vietoje 
tokių milijoninių fondų skyri
mo pabėgėliams globoti įsaky
tų bolševikams pasitraukti iš 
okupuotų šalių ir leisti jų žmo
nėms gryžti namon ir pradėti 
gyventi taip kaip jie pirmiau 
gyveno. 

Praėjo dar dvi dienos ir mane su ma
joru G. išvedė. Vedė ir kitus kalinius. Mes, 
su visais daiktais, ėjom iš didžiojo pasta
to į perrengiamąjį kambarį. Ten gavome 
kalinių rubus. Jie, palyginti su anksčiau 
praeitais kalėjimais, buvo geresni. Rūbai 
buvo juodi, su geltonais dryžiais per kairę 
rankovę ir per abi išorines kelnių puses. 
Ankstyvesniuose kalėjimuose musų kalėji 
miniai rūbai buvo visur šviesiai mėlyni. 
Dabar, juodais rūbais, atrodėme kaip ge
nerolai, tik labai nelaimingose apystovose. 
Suvaryti į didžiulę salę vieni su kitais kei-
tėmės rūbais ir taikėm ės prie savų išmie-
rų, nes kalėjimo tėvo kambaryje liepė sa
vus rubus numesti į popierinius maišus ir 
pasiėmus pamestą kalėjiminių rubų rišu-
lį, tuoj nešdintis pro duris. » 

Šiaip-taip rubus prisitaikėme. Jais 
iautėmės kiek geriau, nes musų, nuo nuo
latinio vilkėjimo nešvariose sąlygose, ypač 
apatiniai, buvo visiškaį nepanašus į apa
tinius. Tai buvo dvokiantis purvas. Bet 
naujai gauti rūbai buvo labai ploni ir ma
ne gąsdino kad su tokiais rūbais bus ne
paprastai šalta, jei teks lauke dirbti. Juk 
buvo tik Kovo mėnesio pirma diena. Lau
ke dar lakstė sniego trupiniai, vėjai drum-

kišti. Bendrai, Čekai kaliniai kiek tiktai 
įmanydami, vogė iš kalėjimo virtuvės, ke
pyklos, mėsinės. Vogimas buvo labai ge
rai organizuotas. Per juos buvo galima 
šį-tą gauti ir kitiems kaliniams, bet tik už 
kokį atlyginimą. Čekai nerausdami padė
davo irisas pastangas iš bent kokio geres
nio darbo išjoti kitus kalinius, ypatingai 
Vokiečius, ir ten įkišti savąjį. Tas jiems 
gerai vyko, nes viso kalėjimo kalinių vy
resnysis buvo Čekas. Jis, nors buvo kali
nys, turėjo gal ir nemažiau valdžios už in
spektoriaus pavaduotoją. Tai buvo kali
nio rubuose beveik, o gal ir tikrai, pasam
dytas prižiūrėtojas. Jis tvarkė kalinių dar
bo reikalus ir skirstė į įvairiausias koman
das. Jis Bavreutho kalėjime buvo labai 
galingas. Ir patys Čekai kalbėjo kad tai 
niekas daugiau kaip šnipas. 

Kaliniai pietums turėjo pusantros va
landos pertrauką. Bet tai buvo oficialiai. 
Praktiškai ta pertrauka susitraukdavo į 
45 minutas. 

Visą pirmutinę dieną naujose apysto
vose prasi stumdžiau beveik patenkintas. 
Iš gretimos celės atėjęs prižiūrėtojas ma
ne paėmė į darbą. Reikėjo į kitą kalėjimą, 
esantį už 200 metrų nuo musų, nuvežti ka-
"inių rubus į ten esančią nuutėlinimo ka
merą. Tas trumpas darbas man buvo nau
dingas dviem atvejais: pamačiau ir antrą-

stesi per kiauras dienas. Kartais imdavo £ kal?jimą, kuris buvo nei kiek nemažes-
lynoti, o kartais ir stipriai šaldavo. Visa priedo litrą saltos 

ARGENTINOJE industrinių 
darbininkų algos beveik padvi
gubėjo nuo 1940 metų. 

pasiryžę kooperuoti palaikymui taikos." 
Byrnes užtikrino kad Suv. Valstijos tuoj dėsis prie 

Prancūzijos, Britanijos ir Sovietų Unijos parodymui kad 
"Vokietija negalės daugiau užpulti Prancūzijos." 

Iš tos kalbos reikia išvesti kad paminėjimas "Vokie
tijos" gali reikšti karo atveju ne Vokietiją bet kiekvieną 
užpuolikę valstybe, o "Prancūzijos" vietoje galima laiky
ti bent kurią užpuolamą valstybę. Prancūzija ir Brita
nija, sakė Byrnes, iš principo sutinka tokiai sutarčiai, 
ir reiškė vilties kad "Sovietų Unija, kuri iki šiol tą pro
jektą laiko nepriimtinu, ateityje persvarstys ir ras gal-
mu prisidėti prie musų užkirtimui tolesnių galimybių 
Vokietijai tapti pavojinga Europos taikai". 

Atsiliepdamas į Stalino nesenai pasakymą kad ne
simato jokio artimo taikai pavojaus, Byrnes pažymėjo 
kad neigti karą neužtenka. "Mes turime labai atsargiai 
žiūrėti kad nebutu sėjamos kito karo sėklos. Bėda yra 
tame kad nors jokia šalis nenori karo, ji gali vykdyti sa
vo politiką ir eiti keliais vedančiais į karą. Tūlos vals
tybės gali siekti politiškų ir ekonominių pasinaudojimų 
kurių jos negali atsiekti be karo." 

Šia savo kalba Byrnes lyg įrodinėjo pasauliui kad 
Amerika pasiryžus laikytis kolektyvės apsaugos ir ne
leisti užpulti bent kokią valstybę. 

Tačiau netrukus turės galimybę ir progą parodyti 
ar jo žodžiai ką reiškia. 

Patiekdama Turkijai reikalavimus del Dardanelų, 
Maskva pasakė jai kad bent kokia pastanga prisikvies
ti "pašalines" valstybes išsprendimui šio klausimo bus 
palaikyta nedraugingu aktu. Reiškia, Turkijai jau pa
grasinta kad ji neprašytų nei Amerikos nei Anglijos ki
šimosi j Maskvos reikalą su Turkija, kuris turi buti vie
nos Maskvos reikalas su maža, vos 12,000,000 milijonų 
gyventojų kaimyne. 

Su Turkija gali atsitikti tas kaip sovietai padarė'stv 
Lietuva 1939 metais ir paskui 1940 metais: staiga įžy
giuos raudonosios armijos, ir jei Amerika ir Anglija tik 
stenesis išvengti kito karo, agresorius vėl nusišypsos 
prarijęs kitą savo auką. 

Amerika pasiskelbė duosianti savo paruoštus radio 
programus iš Vokietijos okupuotos zonos į sovietu už
imtas šalis už "geležines sienos". Molotovas tai uždrau-

su Amerikiečiais apsidirba, ir apsidirbs kitais atžvil
giais. 

VAKARE 
Jau diena prigesus, toliai mėlynuoja, 
lengvas debesėlis virš tamsios kalvos— 
lengvas debesėlis kviečia ir vilioja, 
rūbais išsipuošęs purpuro spalvos. 

Sveikas lengvasparni, mielas tu drauguži, 

fal jau pasilikęs, kas tave priglaus? 
"oliai nežaboti, siekiai nepalužę, 

gal nebeatstoja tėviškės dangaus? 
Kiek pasaulyj vietos — skęsta akys toliuos! 
Mielas debesėli, ko tau neramu? 
Gęsta jau dienužė, skrisk, skubėk į guolį; 
vien kelelio nėra žmogui be namų. 

Kastytis. 

PAVASARIS 
4 (Aid. Venciutė) 

Šviesiu pavasario dangum jau gulbės skrenda, 
Kaž ką jos krykščia. Lengvai kilojasi sparnai. 
Ir akys lydi jas ilgai, kol tolumoj nebesuranda 
Baltų taškų. Išnyko tolyj jie lengvai. 

Ant gulbių ištiestų sparnų pavasaris sugryžta — 
Tokio gražaus iš šimto antro nebebus. 
Balta snieguole žvelgt į saulę pasiryžta 
Ir stebis koks šviesus, koks mėlynas dangus. 

Kur nuplasnos, sparnus ištiesę, baltos gulbės? 
Ir ką svajos maža snieguole sau viena? 
Apie visus namus linksmai varnėnai čiulba, 
Ir slėniu nyksta ūkas, ir aušta nuostabi diena. 

laimė kad kiekvienam kaliniui, jei kas tu
rėjo, paliko savo megstuką. Aš turėjau 
du megstukus, bet joikiu budu nepasisekė 
pasiimti. Jau kišantis po švarku, pama
tė kalėjimo tėvas ir apstumdęs mane iš
traukė. Jokių pirštinių taip pat negavo
me, o savo turimų taip pat nedavė -pasiim
ti. 

Toje pereinamoje celėje atsidūrėme 
daugiau kaip šešiosdešimtys kalinių. Da
lis jų buvo pirmą kartą matomi, su kitais 
iau teko nemažai bendros naštos pakelti. 
Naktį praleidome daug šilčiau negu tikė
jomės. Pasirodė kad pereinamoji celė bu
vo virš skalbyklos, kur neišvengiamai bu
vo kuriama ir iš kur vamzdžiais per musų 
celę ėjo karštas vanduo. Jis šildė ir celę. 

Rvtą mus išvedė. Mes pakliuvome į 
didžiulę, 114 kalinių celę, vadinamą 1-1 
vardu. Tik įvaryti, ėmėm dairytis, o ten 
esantieji kaliniai valytojai mums liepė tuoj 
pasirinkti neužimtas lovas. Lovos buvo 
sustatytos dviem aukštais. Kalinių celė
je, be valytojų, kitų nebuv.o. Visi buvo iš
varyti j darbą. Susiradau lovą pačiame 
celės gale, antrame aukšte. Prie kiekvie
nos lovos buvo kalinio lentelė, kurioje bu
vo įrašytas kalinio vardas ir pavardė, nu
meris ir suėmimo metai. Ant naujai gau
tos lovos galo iškabinau ir savo lentelę. 
Mano kalinimo numeris buvo 1346. Juo 
tame kalėjime ir vadinaus. Nei mano pa
vardė nei vardas prižiūrėtojams nieko ne
reiškė. Su mano tikruoju vardu skaitėsi 
tik mano bendro likimo draugai. 

Apžiūrėjom naujas savo gyvenimo pa
talpas. Mus interesavo celės sienoje paka-

I bintą kalinių judėjimo lenta. Lentoje ka
liniai buvo suskirstyti į penkias koman-

| das. Didžiausios komandos buvo ukinin-
| kų ir daržininkų. Musų pavardės dar nie-
; kur nebuvo Įrašytos. Tik ant gretimai sto
vinčio stalo buvo padėtas raštas, kuriame 
naujai atvestieji buvo suskirstyti.^ Mano ir 
studento A. pavardės buvo daržininkų skil
tyse. Kiti trys Lietuviai, kurie užrašant 
profesijas pamelavo kad jie esą baigę že
mės ūkio mokyklas, buvo įrašyti į ūkinin
kų skiltį. * 

Mums besidairant ir betyrinėjant nau
jo savo gyvenimo aplinkumą, kiti kaliniai 
gryžo pietums. Pietus buvę) lygiai tokie 
natvs kaip ir nedirbančiųjų, tik visiems iš
dalinus po litrą, liko dar mažas likutis ir 
lis vėl buvo dalinamas paeral sąrašą. Kaip 
vėliau paaiškėjo, to likučio daug dažniau 
gaudavo dirbantieji, negu be darbo užda-
rvtieji. Dirbantieji dar kai kada gaudavo 
dešros, margarino ar košelienos gabaliu
ką. Visą maistą gaudavo celės vyresnysis 
kalinys ir jis su savo padėjėjais dalindavo 
savo nelaimės draugams. 

Visa musų celės valdžia, ir bendrai vi
si kalėjimo patarnautojai buvo Čekai. Bav
reutho" kalėjime sėdėjo daugiau kaip 90% 
čekų kalinių. Jie ir stengėsi visomis ga
limomis priemonėmis sulysti į visas pačių 
kalinių užimamas geresnes vietas, kad tu$; 
pagelbėtų sau, padėtų saviesiems ir visi iš-
silaikvtų iki karo pabaigos. Mes jau ank
sčiau buvome girdėję kad Čekai vagia kur 
tik papuola, ir kad vagia iš kalinių kita? 
taučių. 

Reikia pripažinti kad musų celės vy
resnysis, stambaus sudėjimo Čekas studenr 
tas, nuteistas 8 metus kalėti ir jau 4 metuą 
atkalėies, buvo ypatingo sąžiningumo vy
ras. Jam tikrai, nieko nebuvo galima pri-

kopustų sriubos. Antrasis kalėjimas taip 
pat priklausė tai pačiai administracijai ir 
vadinosi antruoju kalėjimu. Buvo ir tre
čias, tik žymiai mažesnis. Bet šis jau pri
klausė kitai administracijai ir vadinosi tei
smo kalėjimu. Vienok ir režimas ir vis
kas kita visuose kalėjimuose buvo vieno
da. 

Vakare, kada visi kaliniai gryžo iš 
darbo, pradėjau teirautis kokį darbą man 
reikės dirbti ir kokios literatūros iš kalėji
mo bibliotekos reikia pasirūpinti. Kaliniai 
pradėjo juoktis. Gavau trumpą ir aiškų 
atsakymą kad man tereikės kastuvu kasti -
ir kasti. Tą darbą dirba didžioji daržįnin-
*kystės kalinių dalis. Tik tie kurie yra il
gą laiką išsėdėję ir sugeba žiauriam darži
ninkystės skyriaus vedėjui pataikauti, dir
ba kitokį darbą. Bet kalinių daržininkų 
teigimu, tai nei kiek nelengviau. Beveik 
daug geriau su kastuvu kasti negu nuolat 
maišvtis po to bjauraus vedėjo akim. 

Pirmą va"karą, iš gretimai gulinčių ka
linių daržininkų gavau dvi dideles morkas. 
Jos man, beveik per metą laiko neragavus 
jokios daržovės, buvo nepaprastai skanios. 
Mačiau kaip dauguma kalinių morkas val
gė. Iš to supratau kad daržininkystėje ga
lima morkų nudžiauti. 

Sekmadienį praleidom be jokio darbo. 
Celėje buvo didžiulis kalinių judėjimas. 
Kai kurie šnekučiavo, keli dainavo Čekiš
kas dainas, lošė šachmatais ir šaškėmis. 
Keli skaitė nelegaliai gautus laikraščius. 
Man toks didžiulis kalinių būrys ir toks 
įvairumas patiko. Gulėdamas per visą die
ną ant lovos, kas šiame kalėjime buvo ne
draudžiama, dairiaus ir stebėjau nuotai
kas. Dauguma kalinių jau buvo eilė metų 
kalėjime ir su sunkia kalinio padėtimi ap
sipratę. Kai kurie buv^ k gana gerai iš
silaikę. 

Išsišnekėjus su mano kaimynais pa
aiškėjo kad anksčiau Bnyreutho kalėjime 
nebuvo jau toks blogas ir maitinimas. Bet 
maitinimas nepaprastai pradėjęs blogėti 
prieš pusmetį ir vis eina blogyp. Taip pat 
sužinojau kad dalis kalinių kurie turi ne
dideles bausmes eina dirbti į įvairias mie
sto įmones. Ir iš musų celės esą einančių 
dirbti į mėsines, alaus bravorus ir kitur. 
Tokie kaliniai darbovietėse šio-to gauna. 
Taip pat pasistengia ir pasivogti. Jie daž
nais atvejais ne tik patys pavalgo, bet ne
užmiršta ir draugams parnešti. Man tuoj 
paaiškėjo, jei aš kur gausiu cigarečių tai 
už jas šiame kalėjime visko gausiu. Už ci
garetę labai lengva gauti maždaug 125 gr. 
duonos. O iš kalinių mėsininkų galima 
g a u f e k I B Č S O S .  

(Bus daugiau} 

•PERNAI Suv. Valstijos pirko kavos 
daugiau negu visos kitas pasaulis sudėjus 
į vieną. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.0ft 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5e) 

šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapi?, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prię 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
bantieji prašomi atsiliepsi į: 
. •^toTiBulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
* New York 24, N. Y. 

Nauji Elektriški Skalbtuvai 
yra Laiką Taupanti Gražuoliai! 

Taip . . . nauji, pilnai automatiški elektriški sk*&-
tuvai ištikro yra puikia . . . prisidės puošnumu 
puikiausioje virtuvėje ar skalbimo kambaryje. 

žėrinčiai balti . . . tandžiai sudaryti taupymui vie
tos . . . lengvi išvalyti ir operuoti ... šie nauji 
skalbtuvai atlieka pilną eiklių skalbimo, gręžimo, 
ir drėgno išdžiovinimo viena operacija ... ir at
lieka darbą greičiau negu kitados kada! 

Kuomet jusų skalbimas atliekamas automtiškai, 
jųs turit laiko veikti ką kitą. Motinos su kūdikiais, 
suaugusiais vaikais, ir didelėmis šeimomis ypatin
gai yra dėkingos už tas ekstra valandas kurias su
taupo šiuo moderniniu sklbimo budu. 

Jųs rasit modelius tinkamus jūsų reikalui ir sko
niui parodomus krautuvėse. . Ar jusų užsakymas 
paduotas užtikriftim«i *nksčiausio pristatymo? 

A L W A Y S  A T  Y O U R  

Adomavičius, iš Smilgių k., Vilka
viškio aps. 

Akstinas, Antanas, iš fUmdomonių 
k., Marcinkonių vai. 

Alekna, Povilas, kil., Kupiškio vai., 
Panevežio aps. 

Apolskis, Pranas, iš Plungės,, Tel
šių aps., gyv. Chicago. 

Astrauskas (Astrowski) Kazys gyv. 
Schenectady. 

Bakas, Jonas, sunus Antano. 
Balkys, Feliksas, išvykęs iš Tytu

vėnų vai., Raseinių ap. 
Bartaška, Jonas, gyv. Brooklyn. 
Baškevičiutė, Bronė, gimusi Ameri

koje, gyv. Lietuvoje iki 1938 m. 
Bohdzevicz, Michal ir Michalina, iš 

Stalgonių k., Dieveniškių Vai., 
Vilniaus kr. 

Briginaitė, Helė. 
Budrevičiutės, seserys Stasio, kilu-

sios iš Liuklingėnų k., Alytaus ap. 
Cižinauskienė - Ignatavičiutė, Ona, 

duktė Juozo, kuris gyv. Duryea, 
Pa., o vėliau farmoje prie Pitt&ton. 

Dambrauskas, sunus Jono, iš Stir-
niškių k., Vilkaviškio ap. 

Dauderis, Juozas, gyv. Chicago. 
Didžiul, Vaclovas, gyv. Brockton, 

Mass. 
Doviat, Mike, gyv. Vandergrift, Pa., 

iš Šlapoberžės k., Krakių vai., Kė
dainių ap. 

Giedraitis Juozas ir Giedrait i e n ė 
(Poviliutė), Julė iš Leipalingio, 
gyv. Russelton. 

Graužis, Kate. 
Grigaitės, Juzės (ištekėjusios pa

vardė nežinoma) dukterys prašo
mos atsiliepti. Jų motina buvo 
iš Krekenavos vai., Panevėžio ap., 
ir gyv. Philadelphia. I 

Grigaitis, Jonas, sunus Mateušo, iš 
Janukiškių k., žvirgždaičių vai., 
Šakių ap. 

Gukas, Antanas, kilęs Vaitkunų k., 
Leliūnų vai., Utenos ap. 

Gutauskas, Jonas ir Gutauskas, Vin
cas, sunųs Mykolo, iš Vaikunų k., 
Leliūnų vai., Utenos ap. 

Hermanai, Karolis, Ferdinandas ir 
Albertas, iš Kivilių k., Vainuto 
vai., Tauragės ap. 

Indrišiunas, Frank, gyv. Baltimore 
ir Indrišiunas, Antanas, gyv. Chi
cago. Abu iš Pašvitinio parap., 
Šiaulių ap. 

Janulis, Kęstutis, Lietuvis Ameri
kietis, studijavo Kaune iki 1940 

Jokubpreikštas, Jonas., 
Joniškaitė, Elena. 
Juozapavičius, Robertas, gyy. Cam

bridge. 
Kaltauskas, Bronius. 
Kanavolas, Domas, iš Klykuolių k., 

Akmenės vai., Mažeikių ap., gyv. 
Brooklyn, Mass, ar Brockton, Mass. 

Karbowsky, John ir Stanislovas, 
broliai Onos Karbowsky, kilę ar 
turėję giminių Raseinių ap., gyv. 
Chicago. 

NERA JOKIO 
TRUMPO KELIO 

PRIE GERO 

GASO ŠILDYMO! 
£ Pasirinkit šildymo kontraktorių kuris yra žinomas sa
vo reputacija įvedimu atsakančių šildymo sistemų. Atmin
kit kad geri šildymo įrengimai neturi vertas jeigu jie ne
bus atsakančiai įvesti. 

Duokit savo šildymo įrengimo kontraktoriui padaryti nu
žymėjimą jusų namo, kuriam formas mes noriai suteiksi
me, ir paprašykit kad jis pavestų mums patikrinti, šios 
Kompanijos raportas apie tą jo paruoštą apskaičiavimą mes 
pasiųsim jums ir taip pat šildymo kontraktoriui. Sis ra-

' portas suteiks jums pilną informaciją reikalingą prie jusų 
šildymo sistemos ir mes padarysime bent kokias reikalin
gas pataisas fcad jusų gaso šildymo įrengimas operuotų at-
sakančiai, šis patarnavimas yra nemokamai. 

Taipgi po įtaisymo duokit mums patikrinti jusų šildymo 
įrengimą apžiūrėjimui kad visos smulkmenos pirmiau pa
daryto surašymo ir specifikacijos šildymo įrengimui buvo 

. išpildytos, šiame reikame mes taipgi noriai jums patar-
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u I R T K 

Kasiliunas, Juozas, iš Dumbliunų k., 
Vabalninko vai., gyv. San Fran
cisco, Cal. 

Kavaliauskas, Vaslas (Vasley), su
nus Adomo, gyv. Pennsylvania vai. 

Kazakevičienė, Emilija, iš Dučių k., 
Linkuvos vai., Šiaulių ap. 

Klimanskis, Vaclovas, sunus Juozo, 
gyv. prie Chicago. 

Knizikauckienė - Budonytė, Alek
sandra ir vyras Petras Knizikauc-
kas, gyv. Johnson City, N. Y. 

Komičaitis, Antanas ir Komičaitie-
nė - Žilionytė, Petronėlė, gyv. 
Bayonne. 

Krokonis, Antanas ir Krokonienė -
Tiškaitė, Veronika, iš Gaurilių k., 
Tryškių vai. 

Kubilinskienė - Endriukaitytė, Iza
belė, iš Kubiliškės k., Griškabū
džio vai. 

Kupstis, J. 
Likas, Julius, gyv. Chicago. 
Mačėnas, Jonas, iš Kapčiunų k., Pa-

kruojaus vai., Šiaulių aps., gyv. 
Detroit. 

Matšulaitis (Matschulat), Aleksan
dras ir Gustavas, iš Pajevonio k., 
Pajevonio vai., Vilkaviškio aps., 
gyv. Detroit. 

Mereckis, Juozas, sunus Juozo, iš 
Vainuto vai., Tauragės aps., vai
stininkas (chemist) Chicago, Her
mitage Ave., 

Milevičiutė, Barbė. 
Miliauskas, Juozas, iš Balbieriškio 

vai., Marijampolės ap. 
Minaltra, Pranas, sunus Prano. 
Naujokas, Vladas, sunus Vlado, iš 

Stalgo k., Plungės vai., Telšių ap. 
Nikus, Juozas, iš Skriaudžių par., 

Mariampolės ap. 
Norvaišas, Juozas, gyv. Harvey, 111. 
Nutautas, Ignacas, ir Nutautas, Vla

das, sunus Juliaus ir Petronėlės. 
Pauža, Konstantinas, iš Paežerių vai., 

Vilkaviškio aps. 
Pek, Petras, gyv. Prairie Ave., Chi

cago. 
Popikas, Motiejus, ar turėjęs gimi

nių Bartininkų vai., Vilkaviškio 
»P-, gyv. Brooklyn, N.Y. 

Pukienė - Žilionytė, Magdalena, su 
Šeima, gyv. Bayonne. 

Rakausko, Antano giminės, gyvena 
Harford ir Brodklyn, prašomi at
siliepti. 

Rugienieng - Bakytė, Ona, duktė 
Kazio. 

Ruseckas, Matas, iš Veiverių v., Ma-
rijampolės ap., gyv. Chicago. 

Sabulis. Antanas, iš Kamajų vai., 
Rokiškio ap., gyv. Philadelphia. 

Sadauskas, iš žvirgždaičių, bendra
darbiaudavo Keleivyje, lankėsi 
Lietuvoje 1938 m. 

Sakevičius, kilęs iš Marijampolės. 
Senkevičius, Jonas ir Senkevičius, 

Mackus, iš Žiežmarių, vai., Trakų 
ap. 

Šimkienė - Gaižauskaitė, Marijona 
ir Šimkus, Pranas, gyv: Brooklyn. 

Skribizky, Ferdinand, gyv. Chicago. 
Skulman, Olga ir jos duktė Flora, 

gyv. Chicago. 
Stripinytės, Marcelė ir Ona, ištekė

jusių pavardės nežinomos, iš Ge
dimų k. Ylakių vai., Mažeikių 
ap. % 

šerkšnienė - Kriščiūnaitė, Marė, se
suo Vaitiekaus, iš Maroslavo-Sla-
bados vai., Alytaus ap. 

Urbonas, Pranas, iš Kuršėnų. 
Urbšas, Kazys, gw. Kanadoje, vė

liau tarnavęs JAV kariuomenėje 
griežiku. 

UNRRA BUS LJKVI-
DOTA 

Judge Frank S. Day vėl 
Kandidatas 

Judge Day Day tarnavo Municipal 
ir Common Pleas Teismuose pakaito
mis nuo 1920 metų. Jo tarnyba bu
vo visada sąžininga. Jo atsinešimas 
buvo kaip kriminaliame taip ir civi-
liame teisme visiškai teisingas ir be
šališkas abiem pusėm. 

Judge Day pasidarė sau atsakanti 
rekordą kriminaliniame teisme kur 
jis tardė nepaprastai didelį skaičių 
sensacingų bylų. 

Savo nenuilstamomis pastangomis 
jis atidengė automobilių vagių gau
ją kuri atskleidė daug paslaptingų 
darbų, už kuriuos trys gangsteriai 
mirė elektriškoje kėdėje. 

Judge Day yra atsidavęs tyrinėto
jas įstatymų ir yra pasižymėjęs kaip 
pirmapflįi teisėjas, žmoniška® ir tei
sus. 

Judge Frederick P. Walther 
vėl Kandidatuoja j 

Per virš 40 metų ištikimai tarnau
damas visuomenėje Judge Frederick 
P. Walther pasiekė pavydėtino re
kordo. I 

Prieš tapus Common Pleas Court 
Teisėju, Judge Walther tarnavo per 
16 metų United States Commissioner. 
Jo ypatingą sumanumą pripažino ir 
Ohio gubernatorius, ir 1921 metais jj 
paskyrė teisėju Common Pleas Court. 

1922 metais reguliariuose rinki
muose jis laimėjo tą vietą balsavi
muose. Judge Walther buvo išrink
tas pakartotinai 1928 metais ir 1934-
metais su daugėjančiu balsų skaičium, 
gi 1940 metais jis buvo išrinktas be j 

jokios opozicijos. 
Per 25 metus darbavimosi Com- Į 

mon Pleas Teisėju, Judge Walther 
įsigijo sau reputaciją drąsaus ir 
teisingo. Jo obalsis yra, "Lygus. 
Teisingumas Visiems, Jokios Privi- i 
legijos Niekam." j 

Judge Walther, kurio diedukai bu-; 
vo ateiviai, pilnai ir gerai supranta 
tautinių grupių reikalus. I 

JONAS G. 
PO-LTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotoį 

Popieriuotoja^ r 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Tptefona« FOtornac 6899 
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IKI ŠIOL Iš JOS GUDRIAU*-
SIA PASINAUDOJO 
' BOLŠEVIKAI 

Amerikos vyriausybė nutarė 
su šių metų užbaiga nutrauk
ti teikimą paramos UNRRA 
organizacijai Europos šelpimui 
Reiškia, UNRRA bus likviduo
ta. 
. UNRRA buvo įsteigta pasi
remiant viltimi kad tarptauti
niai kooperuojant visos šalys 
kurios gali prisidėti aprūpins 
pagalba karo nukentėjusiems 
ir išblaškytiems žmonėms, po 
karo pabaigos. Ta organizaci
ja nepermatė kad po šaudomo 
karo seks pražūtingas ideolo
ginis karas, godišiškas grobi
mas karo atlyginimų ir paver
gimas įvairių šalių, ką viską 
dabar Sovietų Rusija vykdo ir 
jos niekas nuo to nesulaiko. 

Nežiūrint Amerikos gerų no
rų ir pastangų karo nukentėju
sius šelpti, ta pašaipa patekus 
į bolševikų valdomas šalis bu
na pačių Rusų pagrobta, vie
tos gyventojai nieko negauna. 
Tas daroma tose šalyse kur 
Rusai pastatė savo UNRRA 
viršininkus ir neįsileido Ame
rikos atstovų pamatyti ką bol
ševikai su pašalpa daro. 

Maisto dalinimas karo nu
vargintose šalyse yra svarbiau
sias ginklas bolševikams pajun
gti tas šalis po savim. 

Visus sovietų užsimojimas 
per UNRRA bolševikai atsie
kia, nors Rusija įdėjus į tą or
ganizaciją mažą dalį. Patys 
Rusų kareiviai suėda daugiau 
Austrijoje, Vengrijoje, Lenki

joje ir kitose rytų Europos ša
lyse negu Rusai dadeda į UN 
RRA. Amerika niekur negavo 
jokio pripažinimo už tai ką ji 
UNRRA palaiko, tose telyse 
kur sovietai valdo. 

Jugoslavijoje, kaip ir kito
se šalyse^ UNRRA yra žinoma 
buk tai yra toks miestas Ru
sijoje iš kur Stalinas ir Tito 
gauna visą maistą ir šelpimo 
reikmenis žmonėms aptiekti. 

Jugoslavijoje, Rusų armijos 
viršininkas buvo globėjas visų 
UNRRA pašalpų, kurių Ame
rika į tą šalj susiuntė už virš 
$400,000,000. 

LaOuardia, samjas UNRRA 
direktorius, po aplankymo Sta
lino Maskvoje, pašalino Britų 
Gen. Morgan, kuris buvo glo
bėjas išvietintų žmonių Vokie
tijoje, del to kad Gen. Morgan 
paskelbė jog "UNRRA yra tik 
lietsargis po kuriuo palindę so
vietų agentai dirba." 

Amerikos komandierius Vo
kietijos zonoje, Gen. McNamey 
dalinai patvirtino Gen. Morgą-j 
no tikrinimus, nes Amerikos! 

7 i zonoje buvo suimta ir depor-j 
tuota sovietų šnipas moteris, Į 
o tų šnipų yra ir daugiau. j 
RUOŠIAMA AMERIKONIŠ
KAS PLANAS ATEIČIAI 

Amerika gal but išdirbs Pla
nus šelpimui teikti, bet ta pa
šalpa eis tiesiog nuo Ameri
kos ir Amerikos vardu, ir ją 
prižiūrės Amerikos atstovai. 

Aišku, tokia pašalpa pateks 
tik į tas šalis kur Amerikos 
atstovai bus įsileidžiami. Tai
gi išvietinti žmonės, vakarų 
Europoje esantieji pabėgėliai, 
kurių priskaitoma į milijoną, 
jų tarpe ir apie 100,000 Lietu
vių, gali tikėtis buti sušelpti ir 

toliau. " V 
Kuriai šaliai bus feikalinga 

pagalba ji galės kreiptis Ame
rikos šelpimo komitetan. 

Daroma pastabos net apie 
teikimą pašalpos tokioms ša
lims kaip Lenkija ir Čekoslo
vakija, kur bolševikų valdžia 
vykdo • religišką ir politišką 
imonių persekiojimą: jos ne
galės gauti pašalpos iki nesu
sitvarkys savo namuose. To
kiam Jugoslavijos diktatoriui 
Tito sakoma pagalba iš Ameri
kos nebus teikiama, nes jisai 
viską sunaudoja stiprinimui sa
vo bolševikiškos kariškos ma
šinos, o pašalpą iš Amerikos 
viliojo priedanga Jugoslavijos 
žmonių šelpimo. 

Amerikonai nori apsiriboti 
pašalpos teikimu tiktai šioje 
pusėje tos "geležinės uždan
gos", kur yra gana reikalingų 
siams sukrauti. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

E  B A N K  F O R  A L L  T H E  P E O P L E  

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 
I 

Žieminiai Apvalkalai Mažiesiems ir Kūdikiams 
Mažiems Vilnoti Šilti Žiponai ir 

Legging Sets 
M Mažiems Berniokams ar 

Mažoms Mergaitėms! Ii 
Šilti, vilnoti mėgsti švarkučiai su zipperiu 
užmaunamomis kelnėmis—įtaisykit tai sa
vo mažai mergaitei ar berniukui šaltam at
einančiam orui. Visose mėgiamose spalvo
se, mieros 1 iki 4. 
Pjtaikvtos Kepuraitės i m 

Mažiems Išvien Sniego Siutai 
Tvirti zipper priešakiu sniegp PT OQ 
siutukai megstais rankų ir kojų " * . 
galais nuo šalčio. Mergaitėms, mieros nuo 
1 iki 4. 

Mažiems Bib-Viršum Pin Wale 

Cnrdiiim (hpralls 
.99 Tvirtos 

Rūšies! 1 
Mažyliams gražus corduroj overalls prak
tišku uždengiamu bib viršum stylium ko
kius Motinos mėgsta. Spalvos copen, mėly
nos ar raudonos, mieros 1 iki 4. 

Mažiems Jersey Polo Marškiniai 
Spalvingi bryžiuotų pavidalų su 
spalvom ką pritiks prie overalls! ^ 
Mieros 1 iki 3. 

Mažųjų $16Ja Coat 
Setai i 

Mergytėms Mitzi 
Bliuskutės 

lO.oo 1.40 
Gražus velvet koatai, su zip
per susegom kelnaitėm. Ru
dos ar žalios, mieros 1 iki 4. 
Pritaikyta kepuraitė 1.99 

Mergytėms Plytuoti 
Sijonukai 

2-99 
Šu petnešom dė vejamas ply-
tuotas mergaičių sijonėlis, 
mieros 3 iki 6. 

Nauji Vaikų Jumpers 

2.29 
Pilki vaikučiams jumperiai, 
apvedžioti gražiomis spalvo-
vomis. Mieros 3 iki 6. 

Geros rūšies balto broadcloth 
bliuskutes, spalvingai apve
džiotos. Mieros 3 iki 

Mažiems Sweater!*! 

2.99 
Mažiems vilnoniai, sveteriu-
kai visose mėgiamose spal
vose. Mieros 2 iki 6. 

Mažiem Sporto 

2.99 
Tweed-efekto cor

duroy overalls arba gabardi
ne apvalkalai mažiems ber
niukam ir mergaitėm. Mie
ros 3 iki 6. 

Vaikams Žieminiai Apatiniai 
Ploni Balti Yaiiaiai Berankoviai Marškinukai 42c 
Plonos Baltos Vatinės Kelnaitės '. 50c 
Mažyliams Margos Flanelinės Pažamos 1.67 
Vaikams Rayon Kelnaitės 39c 
Mergaitėms Rayon Satino Apatiniai Sijonukai, 2 iki 14 .... 79c 

LOPŠIO REIKMENYS 

"Esmond" 25r", Vilnos, 75' r 
Vatos Blanketai 2.99 

Kūdikių švelnus Marškinu
kai, nereguliarus 39c 
Kūdiki ų  Chenille Paklodėlės, 

nereguliarus 2.89 
Kūdikių Lopšiui Kaldros 2.99 
'Baby Mae' Ilgom Rankovėm 

Vatiniai Marškiniai __ 42c 
'Baby Mae' 13 Tį vilnos Il

gom rankovėm miegamieji 
marškinukai 58c 

Minkšti Vatiniai Rišalai 32c 
Terry Knit Maudynei Rank

šluosčių Setai 97c 
Plonos Baltos Siuvinėsos 

Suknelės . |»S§ 
Rayon Satin Kaldrukių 

Setas 5.99 
"Stork" Castile Muilas 

2 už 1_ 25c 
Vilna Maišytos Ilgos 

Kojinės 39c 
Ilgos Baltos Vatinės Koji

nės ISc 
Vata Užpildytos Pagalvės, 

12x16 _ £9c 
'Fruitof-the-Loom' Kūdikių 

Kelnaitės 50c 
Vilnoniai Mažiems Šilti 

Sweateriai 1.99 
'Esmond' Lopšiui Blanketai. 

36x50 1.24 
Virinamos Sanitary Rubber 

Paklodėlės, 27x36 62c 
'Curity' Lopšiui Pads, 

18x30 (nereg.) 89c 
Mažiems Blanketiniai 

Bathrobes 1.99 
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SOVIETUOSE SKUR
DAS IR SENA RUSIŠ

KA UBAGIJA 
Cleveland Press pradėjo tal

pinti rašytojo John .stroiim ap
rašymą jo patyrimų sovietu 
"rojuje". Kaip jis gyrėsi, jls 
i Rusiją pateko su btalino lei
dimu, tyet kaip jis (ue Stalino 
ar jo šnipų leidimo galėjo įssi-
vežti tokias iotogratijas, paže
minančias tą išgarsintą "rojų' 
sunku suprasti. Paprastai, jei 
bolševikai ką leisdavo į Kusiją 
tai išvažiuojanti iškrėsdavo ar 
neišsiveža kokių fotograujų.' 

Strohm aprašo daug matęs 
ir galėjęs važinėti ir lankyti be 
palydovų ir šnipų. 

Ir ką jis aprašo: patyrė di
džiausi skurdą, vargą, badavi
mą, brangiausias kainas (svie
sto svarui reikia mokėti lo do-
larių, ir tt.). 

Kaip kur ką jis ir pagiria, 
bet gal tai ko nematė ir nepa
tyrė, arba buvo tiesiog meluo-
jąma. Pav., apie religija^ sta
čiatikių galva, su kuriuo 3%s sa
ko kalbėjo, nupasakojo kad re
ligijai yra laisvė. Tuo tarpu 
viena fotografija, po kuria ra
šoma kad moterys suėjusius į 
pamaldas cerkvėn, parodo cer
kvės duris štangom uždarytas, 
prie durų suverstus rąstus, ant 
kurių basos bobos sulipusios ir 
žiuri per geležines grotas kaip 
j kalėjimą. Niekas bažnyčios, 
ar sinagogos, ar cerkvės durų 
ir laiptų neužverčia rąstais, jei 
ten žmonės lankosi. 

Darbas parodoma tikrai ver
giškas:. moterys lauke kerta 
javus primityviškais pjautu
vais, tą žemę išdirbo lopetom, 
neturi nei traktorių nei plūgų, 
nors pasauliui gyrėsi. 

Maskvoje, kaip ir kituose 
miestuose, pilna ubagų ir va
gių, po senovei kaip Rusijoje 
visada buvo, nors bolševikai 
skelbia kad ten visi aprūpinti 
ir pasitenkinusiai gyvena. 

Remkit Community Fund $4,880,000 Labdaros Vajų 

/ y 

MRS. HELEN A. KERTZ 
(Vaisieta) operacijos budu pa
gimdė ligoninėje kūdiki. Spa
lių 5 d. ^ Kaip jos sesuo prane
ša, motina ir kūdikis laikosi 
gerai. 

GRYŽO VIENAS SUNUS 
Jonas ir Julė Katalynai nu

sipirko savo namą 10909 St. 
Clair avenue, ir ten apsigyve
no. Savo naujame name sulau
kė sugryžtančio iš Merchant 
Marines tarnybos savo sunaus 
Petro Katalyno, 19 metų am
žiaus, kuris ištarnavo 14 mėne
sių. Jis sugryžęs gavo savo 
pirmesni darbą ofise ir dirba. 

Community Chest of Greater Cle
veland pradeda savo aukų rinkimo 
vajų, per 10 dienų sukėlimui $4,880,-
000, palaikymui 100 parinktų ištai
gų kuriose globojama ir aprūpina
ma globos reikalingi žmonės ir kū
dikiai. Vajus prasideda Spalių 14. 

Šiame vaizde parodoma kūdikis, 
kuris buvo atrastas pamestas tam
sioje alejoje, matyt netekėjusios mo
tinos kuri jo nenorėjo. Dar atras
tas gyvas, ir greit pristatytas j St. 
John's ligoninę, kuri yra viena iš 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUfe CLEVELAND 8, OHIO PHONE: fcNdtefifrt 

RADIO ADDRESS BY P. J. ZURIS 
I 

President League for the Liberation of Lithuania and American 
Friends of Lithuania, delivered Sunday, September 15, 1946, 

over Station WATR, Water bury, Conn. 

Vvriausias ju sunus, Leonar- Community Chest palaikomų ligo-
dar t-.rnanifl k'arn T a iv v- rnnu}- Ten slau^res pavadino ją Ca-,S, uai tctinauja J\arO i-idlY^ milla. Ruirn 19 ii huvn Tiprkpltn i das, 

ne, ant submarino. 

BINGO SUSPENDAVO 

SAN CARLO OPERA 
PRASIDĖS SU LUCIA 

Spalių 18 pradedant su "Lu
cia di Lammermoor", San Car
lo opera Co. pradės rudenini 
Operų sezoną Clevelando Music 
Hall. 

Spalių 19 po pietų bus stato
ma "Carmen"; vakare, "Rigo-
letto". Spalių 20, po pietų 

_ Lietuvių salėje bingo biznis! "Madame,. f.u,tt®rfl>'" ̂  0 <* va" 
ėjo jferai, traukė žmonių pilnai,! L? Aida . 
net perpilnai, ir miesto'inspek-i Slt) T"! Peretatymę <¥? 
toriai sale uždarė porai savai-1 Iiu/!irek_uZ'e„.zL™l!s,.a?'t!sta!„1 

operų perstatyme daly-

čių,"""nes"perdauglemdavo" pu*£ I pragarsėję kai kuriose 
likos, kuriai nebuvo jokios ap-'operŲ 

s a u g o s  i š t i k i m e  g a i s r o  p a v o - j  
jaus. Suspenduota porai savai-! ERNIE DUSEK DALYVAUJA 
čių visas biznis, iki bus prisi-j IMTYNĖSE ARENOJ 
taita reikalavimams. T i /- i j • x 

Butu gerai kad ta bingo vi- ni
Jack Ganaon P™«la imty

sai išnaikintu, it.-i W rengimą .su Spalių 17, di-Lietuviai turi 
savo salę, bet ją svetimi nau- džiojoj Cleveland Arena. Pir-
do ja savo bizniui, o Lietuviški ."'"H"' rj"1.1',1"* , i ia- Par" 
kulturiški darbai išmesti i «at-i e Ernie Dusek, kuris su-

^ poruotas, su kitu garsiu įmti-
' ku, žydų stipruoliu Abe Cole-

—————— man, iš New Yorko. 
KORTAVIMAS į Kitas brolis, Rudy Dusek, 

Lietuvių Namų Savininkų susikibs su Vengrų čampionu, 
Vienybė rengia kortavimo va-,^on Evans. 
karą šeštadienio vak., Spaliu-' Išviso bus penkios imtikų 
Oct. 19, Lietuviu salėje, pra-iP°ros- Tikietus išanksto ga-
džia 8 vai. Bus smagus laikas hma P lrkti  Richman Bros. ru-
tiems kurie atsilankys: praleis ^ krautuvėje, 736 Euclid ave. 
laiką kortuodami, o po korta- j *r  Arena. 
vimo pasišoks ir pasikalbės su į ' ; 
organizuotais namų savinin- Qp^ IR MĖSA 
kais Lietuviais. Komisija. 

•' Kada OPA vėl uždėjo 'lubas' 
ant mėsos ir skerdyklos negali 
mušti gyvulius del jų brangu
mo, tai mėsa prapuolė. 

XT T . , x. -.-i žmonėms sunkiai dirbant ir 
N. J., dalyvauti savo pusbrolio vjs nedavalgant, CIO pradėjo 
Antano Toris (Tauras) vestu-
vėse. 

Aleksandras ir Mikalina To-

milla. Rugp. 19, ji buvo perkelta i 
St. Ann's Baby House, kur užlaiko
ma pamestinukai. St. Ann's Baby 
House ir Maternity Hospital, yra 
prieglauda pamestiems kūdikiams 
ir netekėjusioms motinoms, ir yra 
viena iš 100 Community Chest pa
laikomų labdaros įstaigų šiame mie
ste. 

LAIŠKAI 
Dirvoje yra laiškai šiems: 

Viktorui BajoraičiuinBender, 
kuris gyvena Clevelande su 
žmona, Ona Norvaišaite. 

Aleksandrui Pelaičiui. 
Gustavui Langiui. 
Elzbieta Šukienė ir Šukys. 

P. J. ŽIURIS, LVS pirminin
kas, išvažiavo j Washingtoną, 
dalyvauti Republikonų Nacio-
nalio komiteto posėdyje. Iš ten 
vyks į New Yorką, į B ALF sei
mą. 

LANKĖSI RYTUOSE 
F. Saukiavičius su žmona bu

vo išvažiavę į Perth Amboy, 

TAUPUS ŽMONĖS 
IŠ LIETUVOS 

rado saugumą savo pi
nigams čia nuo 1849... 
kartu su teisingu pata
rimu kokis buvo reika
lingas pinigų dalykuose. 
Jųs rasit, taipgi! 

Soriftij fir fairings 

j steigta 1849 
Tai Žmonių Bankas ant 

Public Square 

visomis pusėmis rėkti kad val
džia paimtų j savo rankas sker 

/c, . . o, , . . i dyklas ir mėsos industriją. Gal 
ris (Saukiayiciute), Saukiayi- \ įas suiyg- jŲ jr  butų gerai. Bet 
ciaus^ teta, išauklėjo pavyzdin- £ja ^yja klausimas: ar valdžia 
gą seimą, 7 sunus ir vieną duk- norėtų pirkdama gyvulius mė 
relę, visi kai )a Lietuviškai; is saj už juos brangįai mokėt, o 
sūnų penki atsuarnavę U.S. ka- pamugus |UQS par(jUoti pigiai, 
riuomeneje, nekune buvo su- įu nuostoliu ̂  
žeisti; dabar visi garbingai pa- ' Mano patarimas: Savo kaso-
įf l !l • su pasiz\meiimų. je ^urj pUsetinai pinigų ir 
\eturi sunai jau vedę. Alekas, įenj?vaj gajėtų eiti į gyvulių 
rauras priklauso prie LPKSA mušjmo mėsai bizni. Tuoj pa
ir SLA, katalikų susivienijimo Į ^0je biznio šakoje daro-
k u o p n j e  p e r  d a u g  m e t ų  p i r m i -  i - >  
ninkauja. 

Saukiavičiai aplankė ir savo 
kaimynus Patersone, Nevvarke, 
New Yorke; visa savaitę išbu- -
ve gryžo patenkinti kelione 
ačiuoja už vaišingumą 
rams, čižauskams. Sadaunin-
kams, Jonuškams ir kitiem? 

F. ir M. Saukiaviči 

mus "riebius pelnus", visiems 
butų mėsos, ir tik tada gal bu
tų galima su jais susikalbėti. 

T. Kukutis. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, del apkainavl. 
mo, ko visada reikalauja ap 
draudos kompanijos pirm ne 
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

I am speaking on behalf of over 
one million Americans of Lithuan
ian descent. These Americans, like 
all of us. participated in both world 
wars. They are now experiencing 
the same disappointments that fol
lowed the last war. They are see
ing how the Atlantic Charter and 
the Four Freedoms are being dis
torted and how totalitarian powers 
are working to fulfill their aims. 

In spite of these disappointments, 
the Americans of Lithuanian descent 
wish to express their gratitude and 
the gratitude of Lithuanians in 
Europe for the aid sent to them 
by the American people. Without 
a doubt, the Americans are the 
most generous people on earth to
day. The United States is also 
the only known nation that fought 
a war and refused compensation 
from the vanquished. 

Unfortunately, due to our lack 
of diplomatic leadership in Wash
ington, we have been victimized in 
the eyes of the world and we are 
losing our prestige. 

The ink was not dry on the At
lantic Charter when our leaders 
assumed a policy of appeasement 
and agreement with Stalin with 
one idea in mind: The establish
ment of permanent world peace. 
/There is no doubt that the motive 
was good but the method WHS ill-
chosen. There are many examples 
that prove that dictators cannot and 
should not be appeased. Appease
ment only whets their appetites for 
greater demands. The basic con
cepts of human relationships of 
democracies and dictatorships are 
not compatible. 

The first respects the dignity of 
man while the second ignores the 
individual and adores the state. For 
five years we have been showered 
with propaganda from the dictator
ship posing as our ally. 

The real facts concerning our 
Lend-Lease aid have been conceal
ed and withheld from their people. 
Here in the United States pro-Rus
sian propaganda is distributed by 
radio commentators, writers, publi
cations, and the movies. The people 
who spread, or control the spread 
of the material, have been mislead 
into believing that Russia is a great
er democracy than the U. S. Many 
of us may be wondering why our 
efforts at appeasement are failing. 
To be candid, this is the "pay-off" 
to us from a bandit state. The 
most recent example of this "Rus
sian Gratitude" is our trouble with 
Tito-Soviet controlled Jugoslavia. 

Let us visualize what hardships, 
despair and tragedy were visited on 
the people who were handed ovei 
as international objects of diploma
tic merchandising to the "tender 
mercies" of Stalin for sake of a 
permanent peace. The small , Bal
tic States, including Lithuania, aft
er seven revolts during 120 years ot 
Czarist oppression and terrorism, at 
last threw off the hated yoke and 
built their nation upon the embers 
and ashes of World War I. With 
nqthing but their bare hands and 
iron will, born of an enthusiasm 
for freedom, they erected new and 
beautiful cities; constructed modern 
roads; established thousands of fine 
schools; modernized their economy; 
and in a period of 18 years stood 
as a progressive, cultural nation with 
intelligent upright people. Natural
ly this served as a bad contradiction 
to Soviet propaganda that preached 
that all capitalistic nations are star
ving, poverty stricken and deca 
dent. The Soviet aim was to liqui
date such "unfriendly" nations. 

Due to the appeasement policy 
of western democracies, Soviet Rus
sia was allowed to establish gar
risons in Lithuania in 1939 with 
the avowed purpose of protecting 
its interests against the Nazis. If 
this were the case, there might 
have been a semblance of an ex
cuse, but in reality Stalin and Hit 
ler went into an agreement to par
tition Poland and to absorb all the 
Baltic States, and then stab the 
democracies in the back. But, as 
often happens, two thieves fall out 
upon division of spoils; so Hitler 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Stre«ą 

DEGTINE ALDS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Telef. CEdar 9527 

went to war arid Stalin, posing as 
a lover of freedom, became our 
Ally. 

In 1940, a trumped-up charge was 
flung at the Baltic States; namely, 
that they were unfriendly to the 
Soviet Union, and they were given 
24 hours in which to establish friend
ly governments — meaning pro-
Soviet Governments. It was phy
sically impossible for any country 
to make a change-over in 24 hours, 
even if they were pro-Bolshevik. 
Russia knew this very well, and so 
she marched in and occupied the 
Baltic States. 

During that year of occupation, 
they liquidated and deported all the 
best element of the Baltic peoples. 
They stripped the factories, banks, 
public institutions, homes and farms 
of everything that was moveable 
and loaded them into cars which 
were delivered to Russia. People 
were herded like cattle into non-
ventilated box cars with standing 
room only, and taken to Siberian 
labor camps. Those who survived 
this ordeal were to die a slow death 
at the end of the line. All these 
facts were known to Mr. Roosevelt 
and our State Department when 
they were granting concessions in 
their appeasement of the Soviets. 
The argument was advanced: "Well, 
four or five million people will suf
fer, but we are establishing a per
manent peace." And this theme 
song of appeasement was picked up 
not only by our commentators and 
newspaper writers, but by our re
ligious organizations as well. They 
voiced this Russian-inspired propa
ganda but failed to ask "Peace at 
what price?" 

In 1944, when the Russians re: 

turned to the Baltic States, Lith
uanians and others remembered all 
their methods of liberation and fled 
to any part of the world that they 
could reach. They knew that to re
main meant something worse than 
death. A good many of them reach
ed Germany, knowing that concen
tration and lafror camps, bitterness 
and contempt, were awaiting them. 
But they chose that to the type of 
liberation brought by the descen
dants of Ghengis Khan.. They all 
hoped that the western democracies 
would conquer Germany and, by 
so doing, would liberate them and 
grant them freedom. They hoped 
that, in accordance with pronounce
ments contained in the Atlantic Char
ter and the Four Freedoms, their 
country would be restituted and that 
they could return as free men and 
A'omen to rebuild their lives anew. 

Yes, these displaced1 persons, of 
whom there are 100,000, are thank
ful for the food we have given to 
them and the clothes we have sup
plies; but, in their inner souls they 
ask themselves this question: "Are 
not these donors themselves partial-
'y guilty for our lot in not showing 
moral courage by standing up for 
Justice and Truth and demanding 
:hat the principles for which the 
iemocracies fought be adhered to?" 

The lot of the displaced persons, 
created by the appeasement policies 
)f western democracies, is deplor
able; they are huddled in camps on-
y with a very limited amount of 

food, cast-off clothes, and are kept 
it the mercy of their commanding 
officer. They are subject to ter-
orism and intimidation of Russian 
jpies who are given freedom to 
.•irculate in these camps with the j 
purpose of urging them to return | 
to Lithuania. In many cases, they 
were herded in box cars in the mid-
lie of the night with THE AID OF 
3UR OWN M. P.'s and taken to 
Russia to die. 

In other cases, due to our strict 
'screening process", families are all 
broken up, mothers and children are 
separated, fathers are thrown out 
in the street — because they worked 
in German labor battalions or as 
guards. These poor peoples were 
forced to do the bidding of their 
masters at the point of a bayonet, 
and they waited day and night for 
the time when the democracies would 
free them. 

I have letters from many such 
people, telling me that they are 

.•still prisoners in concentration camps 
while the real Nazis are being set 
free and are laughing at their lot. 
Yes, they are thankful for our food 
and our clothes, but many of them 
are wondering if their lot as dead 
men would not have been better 
than to live in constant fear and 
uncertainty. 

In all history, political refugee! 
Iiave been granted a haven by any 
civilized nation and were not sub
ject to deportation due to the de
mands of a tyrant; yet 100,000 
people are granted a quota of 38? 
persons per year to the United,Sta* 
tes; at this rate, we'll save them 
in 1000 years. 

From leters I received these 
ple state: "Our lot is miserable, 
the Allies do not want us, the Ger
mans hate us, we have no country 
to go to, our country was given 
are not heard by the civilized world 
and oftentimes drowned out by in-
away to our enemies and our voices 
sidious Soviet propaganda. We beg 
you to do all in your power to ac
quaint all the decent elements with 
our plight, so they might really 
give us a helping hand." This is 
what these people are begging for, 
not so much for the clothes and 
food, but for restitution of their 
country so that they might go back 
as free, self-respecting, men and 
women. 

They did not create this condition, 
they were not a party of this war, 
they wanted to live in peace. We 
should insist upon freeing these 
people as an indication that we are 
sincere in our aims. Today, we are 
sending one hundred million dollars 
worth of aid to Marshal Tito, who 
put the real friend of the democra
cies — Mihalovich to death, a man 
who shot down 5 American fliers in 
cold blood and now is willing to 
pay $300,000 to their widows and 
children. We are giving Tito one 
hundred million dollars. 

Now, let me ask you, what are 
we giving to the Baltics, and Poles, 
to those who fought so gallantly 
on the side of England ? The an
swer is: England is coercing the 
Poles into going back to Russia. 
We are giving alms through UNR-
RA and are denying freedom to 
the Baltic peoples. In the United 
Nations, at the San Francisco Con
ference, at the Paris Peace Confer
ence, and elsewhere, their futures 
are being dcided. 

We beg every decent man and 
women in America to assist the 
American Friends of Lithuania, and 
the League for the Liberation of 
Lithuania in getting an agrement 
to support the pleadings of the Bal
tic States, they are: to evacuate 
all foreign elements from their own 
lands; restitution of their old form 
of Government, and the conduction 
of free and unfettered elections for 
a government of their own choice; 
to be allowed to form, at present, 
a government in exile and repre
sentation in the United Nations and 
various conferences involving their 
destiny. 

This is not asking much; this is 
only asking for that which rightfully 
belongs to these peoples. 

LEADS DUKE ELEVEN . . . 
Charles Edgar (Eill) Milner, 24, 
260-pound senior from Waynes-
ville, N. C., one of the greatest 
guards ever to perform, who is 
leading the Duke university foot
ball eleven as captain. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

Kas Daryti nuo Skausmo 

A R T H R I T I S  
Išbandykit Šitą Dykai 

Jei niekad nenaudojot "Rosse Tabs" 
nuo arthritis, neuritis, rheumatizmo 
skausmo, bandykit jas musų rizika. 
Mes pasiųsim jums pilno dydžio pa
kelį iš kurio jųs sunaudokit 24 Tabs 
DYKAI. Jei nenusistebėsit nuo pa
lengvinimo kurj jis suteiks nuo jusų 
skausmo, grąžinkit pakelį ir nebūsit 
mums nieko skolingas. Tai ištikrųjų. 
NESIŲSK PINIGŲ. Tik atsiųsk sa
vo vardą ir adresą ir mes skubiai 
išsiųsim Tabs sekančiu paštu. 
ROŠSE PRODUCTS CO., Dept. 681, 
2708 Farwell Ave., Chicago 45, 111. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

LASNIK'S CAFE won the Saint 
George C. W. V. Post 613 Softball 
League Championship. Charlie Gu-
zauskas led Lasnik's to a brilliant 
1—0 victory over Paul's Tavern 
Sunday, that clinched the series. Las
nik's won the first game of a best-
of-three series two Sundays ago by 
the score of 6—5. 

Lasnik's won the game in the 
very first inning when a single by 
Pee Wee Milikas and a double by 
Stan Guzauskas produced the only 
run of the game. 

Tony Pesky of Paul's pitched a 
fine game in allowing Lasnik's only 
two hits, both in the first inning. 
He was matched however, by Charlie 
Guzauskas, who turned back 
without a run. 

The final score: 
Lasnik's Cafe 
Paul's Tavern 

* / 

100 000 0—1 
000 000 0—0 

It might be noted that Charlie 
Guzauskas was sidelined part of the 
season with a broken finger that 
he got in practice. He deserves ajV 
extra- cheer for his fine pitching in 
the championship game. 

// 

TAVERN keeper Gus Lasnik stiU 
has plenty of tickets for his bifc 
clambake this coming Supday. Any 
of you hungry folks that might be 
interested see Gus. 

#/ 

THE action in the Lithuanian 
Handicap Bowling League enters its 
fifth week Sunday, with five teams 
tied for first place and four teams 
tied for second. 

Highlighting last Sunday's bowl
ing was the performances of tha 
Norbert brothers. Auggie totalep 
613 for his series while Sluggef 
Ben hit for 577. We wonder if 
Ben was smoking a cigar that after
noon! And with his 613 series Aug
gie claims he doesn't like the Omar-
lo alleys. Some crust! 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviy Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Štai Jums Naujos 

Rudenines Skrybel&s 
Jau gaunamos ir galimos pasirinkti — visose veliausiose 

spalvose ir styliuose 

Kaina po 2.95 3.45 7.95 

Vyrams ir Vaikinams SWEATERIAI 
Su rankovėm — Užsimaunami arba Priešakyje susegami 
Specialiai parsiduoda po 2.50 3.45 4.95 6.00 

AI GREEN STAMPS su koinn pirkiniu. I 
IV>^I gaift iškeisti savo Stamp Books. • IV#**! 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios mėty- "lėkil 
į laišką $1 dahn^ ir 
lankys jus ištisą pusineri. 

idaunin- j WsJkefis Funeral Home II 
tiem« * s * 
iaviči - J PILNAS LAIDOTUVIŲ | j 

PATARNAVIMAS 
= —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
riiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiui 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELEKŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 

AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 

/vwwwwwwwwwvwwv^^^^^wwywv; 

VISOKIA APDRAUDA I 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 1 

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Av«. Cleveland HEnderson 6729 
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