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Baden-Baden, Schwa r z w a 1 d o 
(Jtiodmiškių) pakraščiais, kop
damas viršun ir raitydamasis 
kaip gyvate dažnuose užsisu
kimuose. Prieš mus ir pro mū
sų akis praeina slėniai, kalnai 
ir kalneliai, ir miškais tamsiais 
apaugę plotai. 

Važiuojame dviese su vienu 
Šlirnalistu iš Šveicarijos, šo
feris Vokietis veža mus Tiubin-
genan. Abu godžiai stebime ir 
gerėjamės Juodmiškių vaizdais. 

Po pusvalandžio kelionės iš-
lendame iš miškingo ploto ir 
pasileidžiame pakalnėn per pli
kus laukus. Visur matosi Vo
kiečių vyrų ir moterų atliekan
čių laukuose visokius darbus. 
Bet vis tik seniai, moterys ir 
paugliai. Niekur nematyti jau
nų vyrų. Klausiu šoferio kur 
dingo jaunieji Vokiečių vyrai 
kad jų beveik nesimato. Jis su? 
kanda lupą, palinguoja galvą 
ir nedrąsiai man atsako: "Ja, 
daug jų dar negryžo iš belais
vės, dalis invalidų namuose sė
di, o kas liko tai va: vieni šofe-
riaujame pas Prancuzus, kiti 
kitokius darbus pas juos atlie-

PKISIEKIA. Kolombia res
publikos, Pietų Amerikoje, ne
senai išrinktas prezidentas Ma
riano Ospina Perez, parodoma 
priima priesaiką. Tai pirmas 
konservatyvės partijos prezi
dentas nuo 1930 metų. Jis iš
rinktas keturių metų terminui. 

RŪPINASI ISVIETIN-
TŲ ŠELPIMU IR 

1947 METAS 

NEMATYT jaunų vyrų, bet 
dar mažiau matosi laukuose gy
vulių. Nuo pat Baden-Baden 
iki Tiubingeno neturėjau lai
mės pamatyti nei vienos kar
vės besiganančios. Ir vėl klau
siu šoferio kur dingo Vokiečių 
karvės ? Matau kaip varžosi 
jis, ir patraukęs porą kartų 
pečiais, kaip ir spėliodamas 
man paaiškina: "Aš manau 
kad gyvulius išskerdė.... pa
tys gyventojai dalį, kitą dali 
okupacinė valdžia, o likusiomis 
karvėmis traukiami vežimai." 

Iš šoferio atsakymų jaučiu 
kad jis ne viską nori primesti 
okupacinės valdžios atsakomy
bei ir kad norėtų kai ką pasa-
kyti apis kitus "okupantus". 

"Karas buvo beprotystė, mū
sų Fuehreris ne viską numa
tė." 

Kai užsimezgė kalba, musų 
šoferis pasisakė kad esąs Ber
lynietis, ten Berlyne palikęs 
savo žmoną, tarnavęs aviacijo
je ir buvęs sužeistas. Begu
lint jam Baden-Baden ligoninė
je, pasibaigęs karas.... ir da
bar jis negali gryžti į savo na
mus — į Berlyną. Nesenai ga
vęs iš savo žmonos laišką, ku
riame ji nupasakojanti visus 
savo pergyvenimus ir visą sa
vo Odisėją kaž kur Sibire. 

Girdi, kai Berlyną užėmė so
vietai tai po keturių savaičių 
beveik visos moterys buvusios 
jiega. surinktos, sukrautos į 
vagonus ir išvežtos į Rusiją. Iš
vežtos taip kaip gatvėse buvo 
sugaudytos. Rusijoje buvusios 
patalpintos į lagerius ir turėju
sios kaž ką dirbti ir tar-

1 nauti kaž kokiems neaiškiems 
tikslams. 

Kai paklausiau kas tai per 
tikslai galėjo buti, musų šofe
ris paraudo, sukando apatinę 
Įlipą, reikšmingai, bet kartu ir 
gp skausmu prasišiepė ir pa
brėžė: "Tai galite jųs nuspė
ti...." Jo žmona esanti 36 
Bietų amžiaus ir prieš išvežant 
J Rusiją svėrė 136 svarus. Da-
|ar grąžinta iš Rusijos tesve-
ftianti tik 80 svarų. Per 7 mė
nesius Sibiro laukuose palikus 
16 svarus. Parvažiavus nukir

ptais ir nuskustais plaukais, 
buvus paleista del ligos. 

Kai šoferio žodžius perver
čiau mano kolegai šveicariečiui 

(Pabaiga ant 3-čio pusi.) 

State Departmentas Wa
shington jieško fondų ku
rių reikalinga $250,000,000 
tęsimui karo pabėgėlių šel
pimo Europoje, kai. po Sau
sio 1, 1947, užsidarys dabar 
veikianti UNRRA. 

Kada dabar šioje šalyje 
yra maisto perviršių, val
džia nori jų pripirkti ir lai
kyti karo nukentėjusių šel
pimui. 

TUŠTI ERGELIAI TO
JE TAIKOS KONFE

RENCIJOJE 

Paryžiaus taikos konfe
rencija per mėnesį laiko 
buvo tik tąsynė, priekaiš
tų primetimas ir užpuoli
mas Amerikos, Anglijos ir 
kitų šalių, iš Sovietų ir jų 
pakalikių pusės. 

Paveizdan, Jugoslavų at
stovas Australijos atstovą 
išvadino "Britų imperialis
tų agentu", tas atrėžė, — 
"Kas tau tą kalbą parašė"? 
Mat, viskas dvokia Mask
vos smarve. 

Atakus veda Molotovas, 
Višinskis ir kiti kisi atsto
vai iš Rusų pusės.1 

Molotovas reikalauja di 
dėlių karo atlyginimų Ru
sijai iš Italijos, ir giriasi 
raudonųjų dideliu prisidėji
mu karą laimėti. Už lai
mėjimą sovietams turi bu
ti duotas atlyginimai. 

Nauos Zelandijos atsto
vas j visus sovietų gaujos 
trukdymus taikos konferen
cijos eigos sekančiai priki* 
šo: "Jųs kalbat apie viską, 
išskyrus Einšteino teoriją. 
Ar tai dalis jusų penkių 
metų plano laikyti čia mus 
iki mes visi išmirsim?" 

TURI GERINTI IR TO
BULINTI BOMBŲ 
PANAUDOJIMĄ 

New Yorke, Rugp. 28 d., 
United Nations atominės 
energijos komisijos posė
dyje, U. S. atstovas padarė 
pareiškimą kad, nesant po
litinės sistemos kuri užkir
stų kelią karui, vienatinis 
dalykas teliko tobulinti ge
resnes atomines bombas ir 
gerinti budus jas nugaben
ti j skirtas vietas. 

^4Tik ši priemonė gal su
laikys bent kokią valstybę 
nuo pradėjimo užpuolikiš-i 

ko karo, įtikinant kad lai-' 
mėjimas nėra galimas", ta
me pranešima pareiškiama. 

Amerikos delegacija įtei
kė komisijos posėdžiui du 
dokumentus, kuriuose pa
žymima jog mokslas nepa-
jiegė išrasti atitinkamų ap
sigynimų nuo* atominio pa
būklo, ir pridėjo: 

"Liko tik vienatinė prie
monė gaminti daug reikš
mingesnes bombas ir geres
nius budus jas nugabenti į 
nuskirtas vietas kaip apsi
gynimo ginklus." 

Jeigu Amerika p^jiegs 
išlaikyti atominės bombos 
paslaptį, jeigu Sovietai, ku
rie deda visas pastangas 
tą paslaptį pavogti, nepa
čiups jos į savo rankas ir 
negalės išdirbti atominės 

U. S, LAVAI PLAUKS 
KUR NORĖS, SAKO 

ADM. HALSEY 

U. S. Karo Laivyno Ad
mirolas Halsey pareiškė ti
piškai Amerikoniškai, "it is 
nobody's d£mn business" ka
da ir kur Amerika siunčia 
savo galingo kaio laivyno 
dalis. 

Šis žymus praėitame ka
re jurų kariautojas pareiš
kė kad U. S. turi'laisvę sių
sti savo laivus tep kur tik
tai nori, nežiūrint kitų ša
lių protestų, jei tik laivai 
neįplaukia į svetimus van
denis. 

Pastaromis dienomis Ma
skvos radio pradėjo bliau
ti ir kaltinti Ameriką del 
pasiuntimo dalies karo lai
vų prie Jugoslavijos ir da
bar laivų plaukimą aplan
kyti Graikiją. 

Pats Adm. Halsey šiomis 
dienomis su dalimi laivų 
apsilankė Pietų Amerikos 
draugiškose šalyse. 

. m «'• 

GRĄŽINO LAKŪNŲ 
LAVONUS 

Ekonomika 

SUTARTIS SU INDI JONAIS. Prez. Truman parodo-ui; pa
sirašo bilių kuris Įsteigia komisiją sužiurėjimui visų Indijonų 
atsiskaitymų su Amerikos vyriausybe. Prezidentas pareiškė 
pasitikėjimą kad nuo šio laiko prasidės naujas geras susipra
timas su Indijonais piliečiais, kurie vis skaitė kad Amerika 
juos nuskriaudus ir statė visokius reikalavimus. 

stiprina Sovietus 

Kviečiai Supilti ant Žemės 
PRANEŠIMAIS iš Spokane, 

Wash., šiaurės vakarų vals
tijose kviečiai taip nepaprastai 
gerai užderėjo kad neturima 
kur jų supilti. Dasidėjus dar 
trukumui geležinkelių * vagonų 
grūdams išvežti j rytines vals
tijas, tie grudai tiesiog pilami 
kalnais ant žemės ir paliekami 
oro malonei. Apie trys milijo
nai bušelių kviečių taip supil
ta į krūvas prie grudų eleva-
torių paskirose dalyse, del ne
turėjimo pakankamai vietos. 

Jeigu užpultų lietingas oras 
pirm negu tie grudai galės iš 
ten buti išvežti,'pasidarytų ne
mažų nuostolių, tuo metu kai 
kitose pasaulio dalyse stoka 
grudų duonai. 

Derlius palyginama sekan
čiai : 1945 metais buvo gauta 
ten 63,213,000 bušelių, o šį ru
denį gauta 81,138,000 bušelių. 

Skaitant apie nuolat di
dėjantį nesusipratimą So
vietų su Amerika, žmogus 
negalėtum įsivaizduoti kad 
dar dideliais kiekiais Ame
rikos išdirbiniai kasdien iš 
visų portų siunčiami į Ru-

Rugp. 28, iš Jugoslavijos 
pusės pervežta į Italiją ir 
atiduota Amerikečiams la- _ 
vonai penkių Amerikos la-1 siją. Dar blogiau tai kad 
kunų Jugoslavų nušautų ir:tas viskas Rusijai duodama 

- .. i. v , apdegusių, sukoneveiktų. ; ant bargo. 
bombos, Amerika gali uz-| Jugoslavų būrelio vadas, | Amerikos spauda pradė-
tikrinti pasauliui taiką. | kuris baltuose grabuose at- jo kelti tą dalyką viešumon 

Tačiau sovietai gali pa- gabeno tuos lavonus, parei- ir raginti valdžią kad su-
sidrąsinti kitais visais bu- apgaįią» įr sakė, laikytų stiprinus tą Rytų 
dais, apgavystėmis, propa- ( "Maršalas Tito užtikrino milžiną. Kas dedasi už vi-
ganda, ir bakterijų bom- mane oficialiai ir asmeniš- i SU tų rėkavimų ir viešų iš-
bardavimu susabotazuoti ir ^ai kad daugiau tokių ne- sišokimų tarp bolševikų ir 
pakirsti Amerikai galimy- jaįmįngų įvykių nepasikar-
bes atominę bombą panau- +os» 
doti prieš Rusiją, jos jiegų 
sutriuškinimui, jeigu ir to
liau stiprins Rusiją slaptai 
ir viešai siunčiant ten ka
ro ir kitokias reikmenis ir 
leidžiant bolševikams nau
dotis laiku, kuriuo jie spės 
gerai viskam pasiruošti. 

Nepriima Sovietų Pakalikų 
U. S. atstovai United Na

tions Saugumo Konferenci-

Amerika pareikalavo iš 
Tito duoti savo visus pri
žadus raštu, ne žodžiu. 

Išgelbėjimui savo kailio, 
Tito skleidžia visokius kal
tinimus savo šalyje Ameri
kai, ir taip daro Maskva, 
kiršinimui savo šalių žmo-

Amerikos ir ginčų taikos 
konferencijoje Paryž i u j e 
gali paaiškėti visu baisu
mu. 

Per pirmus tris mėnesius 
šymet iš Amerikos pasiųsta 
sovietams reikmenų ir pre
kių bei pašalpų $114,976,-
000 sumoje. Dar nekurie 
dalykai teikiami lend-lease 

RAGINA SULAIKYT 
JUGOSLAVIJAI 

PAŠALPĄ 

nių prieš Ameriką kaip už- sutartimi, nors karas senai 
puolikę. ir karo kurstytoją. pasibaigęs. 

Be to dar Rusija forma-
uiviio - Rusai palengva užima i liai nori gauti bilijono do-
joje griežtai atsisako įsilei- savo kontrolę Iraną, kurį j larių paskolą, o Stalinas 
sti į U. N. Maskvos siūlomas viešai turėjo apleisti. Da- užsiminė norėtų gauti sesis 
pakalikes Albaniją, Bulga
riją ir šalutinę Mongoliją 

Buvęs Trez. Hoover pa
reiškė spaudai savo para
ginimą kad U. S. valdžia 
tuoj sulaikytų visokį šelpi
mą kuris dabar plaukia į 
Jugoslaviją, iki ten nebus 
pravesta laisvi rinkimai, 
sulyg Jaltos sutarties. 

Hoover pataria šelpimą 
teikti tik ten kur galima 
be komunistų kontrolės. 

"Šaudymas Amerikos la
kūnų yra prasta padėka iš 
Jugoslavijos už suteikimą 
$200,000,000 vertės maisto, 
rubų ir ūkiams padargų", 
sako Hoover. 

Iš Amerikos dar vis ga
benama UNRRA dovanos 
Jugoslavijai, tokios kaip 
geležinkelių lokomotivai ir 
kitkas. 

Lend-lease karo reikme
nų ir ginklų ir lėktuvų U. 
S. sukišo Jugoslavijai ,už 
$32,000,000. 

iŠ EUROPOS tuo tarpu pra
neša kad tenaitiniai gyventojai 
ir vėl turės pasitikėti ant Ame
rikos ir kitų kviečius auginan
čių šalių gavimui reikalingo 
kiekio maisto sekančiai žiemai 
ir pavasariui/ 

Gautos žinios iš 12 šalių ku
rios prieš karą davė Europai 
60 nuoš. kviečių, įrodo kad šy
met ten bus surinšta apie 830 
milijonų bušelių. 

Tas yra jau apie SO nuoš. 
daugiau negu gauta 1945 me
tais, kada kviečių surinkta 647 
milijonai bušelių. 

Prieš karą vidutiniai tose 
šalyse kviečių gauta 1,115,567,-
000 bušelių. 

Suv. Valstijos turi nuskyru-
sios eksportuoti 250 milijonų 
bušelių kviečių iš 1946 metų 
derliaus. 

bar ten komunistai agentai 
dirba civiliniuose rubuose, 

kur Maskva jau įsteigė ko- j organizuoja visus darbi-
munistines vyriausybes. |ninkus į komunistų partiją, 

Bulgarija kariavo Vokie- įr tuo budu tą šalį pavergs. 
čių pusėje, bet Maskva pa-
jiegė įstatyti ten komunisti- Rusai užėmė 200 svarbių 
nę valdžią ir skubina pada- Vokiečių dirbtuvių savo 
ryti dar vieną atstovą sau okupuotoje zonoje, parody-
U. N. organizacijoe. dami nepasitenkinimą pa

čių Vokiečių nelinkimu į 

Vokietijoje, Luebeck uo
ste ištikus sprogimui bom
bų vežamų į juras skandin
ti, užmušta 8 asmenys. 

Pastarose riaušėse Kal-
kutta, Indijoje, užmušta 3,-
468 asmenys. Dabar .vėl 
laukia naujų riaušių, Mu-
sulmanams rengiantis sa
vo šventei. 

UNURA iki šiol jau nu
pirko 89,000 arklių ir mu
lų, taipgi išgabeno Euro
pon 31,000,000 svarų ark
lienos mėsos karo nukentė
jusių šelpimui. 

Sako dar bus nupirkta ir 
išvežta apie 70,000 arklių. 

Ukrainoje irgi pravesta 
apvalymas komunistų gro-
bišių kurie kaip darbinin
kų viešpačiai ir ištikimi 
partijos nariai puikiai gy
veno grobišaudami ir ky
lius lupdami. 

bilijonus dolarių. 
Ar bus prieita dar prie 

vieno "appeasemento" su 
bilijonų dolarių dovana, so
vietų klastai patenkinti? 

Karo veteranai pradėjo 
lermuoti kai patyrė kad ir 
namų statybos medžiaga ir 
reikmenys gabenama į Ru
siją, kuomet čia karo vete
ranai neturi kur gyventi ir 

komunizmą. nėra iš ko nąmus statyti. 
Kiti pranešimai iš Ber- Kas nors Amerikoje yra 

lino sako kad Rusai raudo-1 negero, ir ta kvailyste gali 
nosios armijos kariai visais skaudžiai atsimušti atgal 
budais pameta savo koman-

Iš Australijos atvyko su 
virš 6500 Amerikos karių 

AUTOMOBILIŲ per Liepos 
mėnesį pagaminta 220,321, su
lyg pranešimo CPA. Tas su
daro 78,008 automobilių dau
giau negu padaryta Birželio m. 

Automobilių pirkimas dabar 
eina juodos rinkos biznio pa
vyzdžiu : nežiūrint nustatytos 
kainos, automobilių pardavė
jai duoda naujai gaunamus au
tomobilius tik tiems kurie su
tinka mokėti dar $300, $400 
ar daugiau paslaptomis virš 

kudikius. Amerikos kariuo
menė dideliais skaičiais bu
vo apgyvendinta Australi
joje ruošiantis Japonus iš
stumti iš Pacifiko salų, ir 
ten Amerikiečiai apsivedė. 

das ir stengiasi pasiduoti 
Amerikonams. Tokių įvy
kių, dedasi kasdien. 

Detroit, Mich., del sto
kos reikmenų turėjo užsi
daryti savaitei laiko Chry
sler automobiliu dirbtuvė. 
Kitos automobilių išdirbv-
stės susidurė su tuo pačiu 
trukumu, vis del įvairių 
streikų kurie trukdo auto 

Floridoje, Miami uostan 
atplaukė mažu laivu 18 Es-
tonų pabėgėlių, kurie neno
ri gryžti sovietų okupuo-
ton tėvynėn. Amerikos val
džia sprendžia ką -su jais 
daryti, įsileisti ar ne. 

Graikijoje Rug. 24«susi-
kovinie policiios su kairiai
siais banditais užmušta 47 

mobiliams dalių dirbimą. 1 banditai ir policininkai. 

nuotaku, kitos atsivežė ir | oflciales kainos. kitaip. 
- mobilio dabar negalima įsigyti. 

JUODOS rinkos biznis eina 
ir naudotų automobilių srity
je. Kas turi seną automobilį 
ir nori pirkti naują, jis turi 
savo seną automobilį pirmiau 
atiduoti automobilių pardavė
jui už OPA nustatytą kainą. 
Tada, jeigu sutinka mokėti ke
lis šimtus daugiau už užsakytą, 
naują automobilį, jį gaus. 

Jo seną automobilį pardavė
jas vėl parduoda kitam juodos 
rinkos budu, paimdamas kelis 
šimtus daugiau. 

Automobilių pardavėjai ne
sutinka prižadėti naujo auto
mobilio jeigu negauna senojo 
iš savo kostumerio, nes kostu-
ris nupirkęs naują automobilį, 
galėtų savo senąjį parduoti sa
vo draugui už aukštesnę kainą 
negu OPA nustatyta, ir atgau
tų savo pinigus ką permoka už 
naują. Bet tada automobilių 
pardavėjai negalėtų daryti to
kių dvigubų pelnų. 

KOMUNISTAI Ameriko
je nutarė įsisprausti į ge
ležinkelių unijas tikslu jas 
"suvienyti", užvaldymu^ jų 
Maskvai reikalingam tiks
lui, kad galėtų sabotažuoti 
gelžkelius jei ištiktų karas 
prieš Rusiją. 

Bedarbiams veteranams 
atlyginimų iki Liepos mė
nesio valdžia išmokėjo jau 
virš $1,000,000,000. 

Tarp OPA ir Agrikultū
ros departmento vadų eina 
tąsynė už gyvų galvijų kai
nų kontrolę. Ginčas gal 
bus pavestas pačiam Prez. 
Trumanui išspręsti. 
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Detroit, Mich., Naujienės 
PITTSBURGH 

DIRBA KOMUNISTIŠKA 
TVARKA 

CIO vadai, apkraudami eks
tra mokesčiais savo unijų na
rius, kelia didelius fondus sa
vo Politiškos Akcijos Komite
tui, ir rengiasi šio rudens rin
kimams tikėdami nugalėti vi
sus kandidatus kurie nėra CIO 
užtvirtinti. 

Pittsburghe CIO-PAC pradė
jo savo politišką vajų su gau
siais pinigais, visai komunis
tišku budu: j ieškodami bal
suotojus ir pasamdytais busais 
veždami užsiregistravimui, kad 
piliečiai galėtų balsuoti Lapk. 
5 rinkimų dieną, ir, žinoma, 
balsuotų už CIO remiamus ir 
rekomenduojamus kandidatus. 

CIO pasamdo busus, paski
ria apmokamus savo agentus 
gaišuoti per dienas j ieškant 
galinčių balsuoti," kurie nepa
siskubina eiti užsiregistruoti 
arba dalyvauti kandidatų no
minacijose. 

Skaitome kaip Lietuvoje ko
munistai vertė žmonės eiti bal
suoti už vienintelius bolševikų 
pastatytus kandidatus, net grą-
sindami neinantiems. 

Čia Amerikoje CIO dar ne
gali grasinti tai išgalvojo bū
dą paveikti ant žmonių silpno 
protavimo — nuvežti juos iš 
namų į balsavimų vietą ir su
grąžinti atgal, ir taip padaryti 
juos savo šalininkais. 

P AC savo ta jų pradėjo Ar
lington Heights valdžios išsta
tytų namų gyventojų tarpe, 
kur nu jautį; yra daugiau nebal
suojančių. 
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SMARKI POLITIŠKA 
AGITACIJA 

Pennsylvanijoje eina smar
kus pasiruošimas- šio rudens 
rinkimams tarp Btepublikonų ir 
Demokratų, kurie ir vieni ir 
kiti pranašauja laimėjimą. 

Senatorius Joseph F. Fuf-
fey ^tikisi vėl buti išrinktas, ir 
jį remia CIO. Jis yra Demo
kratas, sau j pagalbą kviečia 
net Prez. Trumarią. 

Gubernatorius Martin pra
šau ja kad Repūblikonai laimės 
ir jis deda tam dideles pastan
gas. 

IŠ ARGENTINOS 
PADANGĖS 

IMTIKAS. Primo Camera, se
niau buvęs kumštininkas, da
bar sugryžo iš Italijos .į Ame
riką ir čia užsiima imtynėmis. 
Jis yra 6 pėdų 6 colių aukš
čio, sveria 250 svarų. Vaizde 
matoma jis laiko rankose iškė
lęs du normalaus dydžio vyrus. 

PHILADELPHIA 
PRADĖJO DARYTI PINIGUS 

Federalės valdžios pinigų 
kalimo dirbtuvėje Philadelphi-
joje prasidėjo darbingumas. 

Šalyje pradėjo apmažėti me
taliniai pinigai, ir 2,200 darbi
ninkų šioje dirbtuvėje pradėjo 
darbą 24 valandas paroje. 

štai kaip daug per dieną pa
daroma metalinių pinigų: 

4,085,700 centų, 
614,200 nikelių, 
893,300 dešimtukų, 
456,900 kvoterių, 
83,300 pusdolarių. 

MILIJONAS DOLARIŲ 
LAUKIA SAVININKŲ 

-Per pastarus penkis metu? 
Pennsylvanijos bankuose buvc 
palikta ir užmiršta milijonas 
dolarių, kurie pinigai perduota 
valstijos . iždui, ir jie laikomi 
Harrisburge, iki kada savinin
kai atsišauks. 

Jei per šešis metus taupymu 
ir čekių sąskaitos bankuose j u 
savininkų neišimamos, bankai 
nenori ilgiau tas sąskaitas var
talioti ir pinigus perveda val
stijos iždui. Atsiimti gali ir 
įpėdiniai jeigu įrodys kad pi
nigų savininkai jau mirę. MAYORAS Už JAUNESNI 

AMŽIŲ BALSUOTOJAMS 
Pittsburgho mayoras David j v«rT a o 

L. Lawrence, pastaru laiku kai-j AI LEISTAS KAS\KLAS 
bedamas jaunu Demokratu at-1 Pennsylvania išdirbo plati 
stovu suvažiavime, pasireiškė j programą uždarymo ir užmuri 
už sumažinimą legalio balsavi-! nimo visiškai apleistų anglie? 
mo amžiaus iki 18 metų, vie
toje 21 metų, kaip yra dabar. 

Georgia valstijoje 1943 me
tais įvesta balsavimo amžius 
18 metų. 

Tas butu kenksminga Ame
rikai, kadangi jaunimas čia 
nesubręsta ilgai ir mažai inte
resuojasi politika. Tuo galė
tų pasinaudoti kenksmingi ele
mentai, kaip komunistai, kurie 
prisiplaktų prie jaunimo ir pa
kreiptų juos į savo pusę. 

B ALF PIRMININKAS 
GRYŽTA 

kasyklų skylių, tikslu apšva
rinti savo vandens upelius ii 
upes. Uždarius tas kasykla' 
iš jų netekėtų nuodingos iš
matos j upelius ir upes. 

Amsterdam, N. Y. 

BALF raštinė iš New Yorko 
praneša kad BALF pirminin-

SUSIRGO ONA BILIUTĖ 
LVS 16-to skyriaus sekreto

rė p-lė Ona Biliutė, centro iž
do globėja, Liepos mėnesį iš 
paprastos slogos gana rimta: 
buvo susirgus, kad ir dabar dar 
randasi ligoninėje, bet jau vi
sai sveiksta ir tuoj gryą į sa
vo darbus ir užsiėmimus. 

Prie jos susirgimo prisidėjo 
jos persidirbimas, nes įvykus 
TOS viPMAtiTlin hrnlin \tdgI ii 

kutinę Lietuviu pabėgėlių ben-,sten ėsi ap(,ir,)ti ir nuį 
clruomenę -Vokietijoje, Ravens-; Iatinį darb sekretoriavima 
l.ursto Lietuvius. Į Ravens- liesto ofise, ir draugijose kur 

ji užima valdybose vietas, na 
o prie to dar ir dirba namuose, 
kadangi jos motina yra neko
kios sveikatos. 

LSV skyriaus nariai jai iš
reiškė užuojautą, suteikė do
vanėlių, ir aplankė ligoninėje. 

Kiek mums žinoma, p-lė O. 
Biliutė ir jos draugės p-lės 
Kadžiutės varė ir varo platų 
Lietuvos reikalais darbą. Jos 
seka, skaito Dirvą ir kitus Lie
tuviškus laikraščius, platina 
ir skleidžia tarp Amerikiečiu 
įvairius musų tautos atsišauki
mus, pranešimus, ir knygas, 
geresniam Lietuvos bylos iškė
limui Amerikonų tarpe. Ame-

burga jis atvyko kartu su BA 
LF įgaliotiniu Anglų ir Ame
rikiečių zonoms Austrijoje in
žinierium K. Vokietaičiu. 

BALF 'rengiasi savo seimui, 
kuris galutinai nustatytas Spa-
lių-October 18-19, New Yorke. 
Seimo posėdžiai bus Hotel Mc-
Alpin. Seime tikima bus par
vykęs ir BALF pirmininkas 
iš Europos. 
r N 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 

Raše Vladas Veselauskas. 
ŠIŲ METŲ Birželio 23 d., 

Argentinos Lietuvių kolonijai 
skaitė paskaitą tik ką iš Pary
žiaus atvykęs Prof. Dr. Hen
rikas Lukoševičius. Jis pergy
veno abi Lietuvos okupacijas. 
Patieksiu kai kurias jo skaity
tos paskaitos vietas. 

Prancūzijoje Lietuviai gyve
na labai skurdžiai. Nėra Lie
tuvio kuris valgytų daugiau 
kaip vieną kartą per dieną. 
Vyrai dirba fabrikuose, o mo
terys tarnauja. ; 

Vokietijoje Lietuviai pabė
gėliai gyvena labai draugingai. 
Profesorius žaidžia kortomis 
su paprastu darbininku, o bu
vusio ministerio, ar kito aukš
to valdininko žmona išplauja ir 
sulopo buvusio dvaro samdinio 
suplyšusias kelnes. 

Ekonominiai jie gyvena skur
džiai. Visais turimais daiktais, 
net ir drabužiais, dalijasi. 

Bolševikų primetamas naziz-
mo vardas Lietuviams pabėgę 
liams yra neteisingas. Prikai
šiojimas kad bėgo į Vokietiją 
neturi jokio pagrindo, nes kur 
gi kitur buvo galima bėgti? 

RUGPJUČIO 14 d. gavau lai
šką iš Vokietijos nuo Romual
do Veselausko. Jis nėra mano 
giminietis, net ir nepažysta
mas. Susirašinėjimas įvyko 
3el pavardžių vienodumo. Pa
tiekiu Dirvos skaitytojams kai 
kurias jo laiško ištraukas. 

"Gimiau 1918 m. Latvijoje, 
nes musų likis po pirmo Pašau 
linio Karo, darant sieną tarp 
Lietuvos ir Latvijos, liko Lat
vijos pusėje. Latvijoje bai 
?iau Rygos Lietuvių gimnazi
ją ir studijavau teisės moks
lus. Persikėlus Lietuvon gy
venti, studijavau toliau Vilniu
je. Baigęs vaidybos studijas, 
dirbau aktorium Vilniaus Mie 
sto Teatre. 

"šiuo metu dirbu aktorium 
Lietuvių teatre Vokietijoje. 
Anksčiau buvau Augs b u r g e 
(Amerikiečių vald6ino j e zono
je), dabar naujai įsteigtame 
Lietuvių Teatre "Aitvaras' 
Detmolde, Anglų valdomoje zo 
no j e. 

"Bendrai musų išeivijoje tu 
rime daug pajiegių žmonių te 
atro darbui, bet neturint nuo 
3avo pastato ir reikalingos pa 
ramos, sąlygos Teatrui egzis 
tuoti yra labai sunkios. Dide 
Iš kliūtis yra Įvairiausi suvar 
tymai. Mes negalime laisva 
^u savo spektakliais aplankyt 
savo tautiečių išeivijoje. 

"Aš asmeniškai dar bendra 
darbiau ju Lietuviškuose laik 
raščiuose. Didžiausias musi 
laikraštis žiburiai. Rašau ii 
piešiu jiems, nes esu ir daili
ninkas." 

AFIE Rugsėjo 15 laukianu 
atvykstant į Argentiną Vysk 
Pranciškaus Bučio. Taip pal 
laukiame atvykstant į Buenos 
Aires miestą iš Japonijos inži 
nieriaus Ramanausko. 

Aš Vladas Veselauskas no
gėčiau susirašinėti su Jonu Iva
nausku (John Evanoski). Pir
miau jis gyveno Boston, Mass., 
o vėliau Akron, Ohio, studija
vo teises. Su juo lankiau kar
tu Ukmergės gimnaziją. Ma
no adresas: Vladas Veselaus
kas, c. Acancaqua 520, 

Banfield Buenos Aires 
Rep. Argentina. 

1945 METAIS miškų gais
ruose šioje šalyje žuvo medžių 
tiek kad reikėtų mokėti penkis 
milijonus dolarių perkant iš jų 
darytą medžiagą namams sta
tyti. 

LIETUVAITĖ PIRMAME 
PUSLAPYJE 

Rugpjučio 21 d. Lietuviai tu
rėjo didelį surprizą kai pamatė 
dienraštyje Detroit News, mu
sų veikėjos Lietuvaitės Helen 
Rauby, pašto tarnautojos atvai
zdą. Su ponia Rauby buvo ii* 
viena Wave,, kuri iš p. Rauby 
paėmė aplikaciją paskutiniam 
apmokėjimui už tarnybą; tai 
Miss Jean Wesolowski, kuri iš
tarnavus 23 mėnesius, pagaliau 
pasiliuosuoja iš tarnybos. 

Poni Helen Rauby tarnauja 
pašte ilgas laikas, taigi jai bu
vo suteikta pirmenybė ir garbė 
patekti spaudoje. Jos atvaiz
das tilpo irt kituose dienraščiuo
se, Detroit Free Press ir Det
roit Times.-

Mums yra dideliu pasigerėji
mu kad ši Lietuvaitė pagerbta 
ir Amerikiečių už jos ištikimą 
darbavimąši, nes karo metu ji 
buvo liusųore Warden viršinin
ke, karo bbnų pardavėja ir Lie
tuvių skyrius vedėja. Lietuvių 
tarpe ji irgi daug pasidarbavo 
ir vis nenuilstama* darbuojasi: 
ji veikia šv. Jurgio parapijoje, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 6-
me skyriuje ir yra LVS centro 
iždo globėja, ši čiagimė Lietu
vaitė jau patiekė nuo savęs net 
kelis affidavitus Lietuviams pa
bėgėliams, kurie jai nėra nei gi
minės, net nei pažystami. Ji 
būdama pati teisinga, pasitikė
jo ir kitų užtikrinimu, kurie apie 
tuos žmones gerai žino kaip 
padorius Lietuvius, vertus gel
bėjimo, jiems atsidurus nelai
mėje ir likus be tėvynės del 
agresorių užpuolimo. Nereikė
jo p. Heleną Rauby maldauti 
affidavitus išduoti, ji pati pa
siūlė savo pagalbą. 

Daugeliš iš musų Lietuviu 
kurie atvažiavę iš Lietuvos ir 
ten palikę savo gimines, tėvus, 
brolius ir kaimynus, turėtų pa
imti pavyzdį iš šios Lietuvai
tės ir daryti taip kaip ji daro. 
Ji yra kafšta Lietuvė, už Lie
tuvą dirbai viešai ir pasiryžu
siai ir užtį| -# ir Amerikiečii. 
gerbiama. 

GRYŽTA fš LIETUVOS 
PAKETęHM ; , 

Pareitą . pavasarį Amerikos 
naštas paskelbė priima, sulyg 
.utarimu $u Rusija, paketėliuf-

Lietuvą, su dadėjimu raidžii. 
JSSR. Daugelis Lietuvių tuo., 
m ė siųsti savo giminėms pa-

;etėlius, jįgaildydami visus nu
odytus'reikalavimus jų siun 
imui. I ' 

Dabar tie paketėliai iš Lie-
uvos gryžta atgal. Kai kurit 

ių gryžta Čieli, tik išžiūrėti ii 
ižra^ai išbraukyti, kiti gi pa-
cetėliai išvogti. Mat, Rusa 
legali savo nosį išlaikyti šva-

•ią ir kas geresnio išsiima. Ko
lei paketėliai gryžta tuo tarpu 
įežinia. M. Sims. 

Detroito Lietuviai 
klausykit Amerikos Lietuvių 
Balso radio programą 
nuo 7:30 iki 8 vak. slKrtffc 

šeštadieniais WJLB 
' 1400 kilocycles. 
Lietuviškos Liaudies dainos, 

ir muzika oro bangomis. 
Programą veda Harry A. Kapres. 

choro vedėjas Jonas Valiukas. 

' , , Ą ; 

praeitam seime, Detroit, Mich., 
buvo padauginta centro valdy
ba geresniam veikimui, bet ar 
visi skyriai veikia su centru, 
nežinia. Vyt. Markuzas. 

Waterbury, Conn. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie sakuotus Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

ŠELPIAME BET NĖ 
ORGANIZUOTAI 

Mes matom vienur-kitur ren-
tamas aukas Lietuvos pabėgė-
ių paramai, bet mes nematon 

jų laiškus, ar jie atsišaukia ; 
visus Lietuvius, ar tik į save 
pažystamus ar gimines. Man 
rodos, kelio nors gaunamas lai
škas nuo gerų Lietuvių turėtu 
buti persiųstas į Centrą patik
rinimui ir pašalpos nustatymui. 

Centras gavęs prašymą pa
galbos, praneš visuomenei. Ii 
tik tada aukos bus galima rin
kti ir bus pasekmingas darbas 

Amerikos Lietuviai gali len
gvai išlaikyti Lietuvos pabė
gėlius, mažus ir senus. Bet 
reikalinga pranešti apie tai vi
suomenei, Let ne kaip iki šiolei 
veikiama, kas g&vęs- laišką ii 
prašinėja aukų,centrui visai 
nepranešęs. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

S0 puslapių knygelę, prisiųsim vi- ~ 
•ai Dovanai tiems kurie užsirašys i ^koniską spaudą sekdamos, 
lietuvių Naujienas dviem metams j radusios^ joje prielankių straip-
srba gaus du metinius skaitytojus i snV;,

1 ^Ple Lietuvą, pasiunčia i 
Ir prisius (2. 00 su nurodymu kam I ^dakcijoms padėkos laiškus ir [ 

m -i w :• s 

?*# h/ 

REMKIME MUSŲ DRAUGUS 
Dabar kada eina rinkimai 

valstijų viršininkų, gubernato 
rių, senatorių ir kitų žymesnių 
valstijos pareigūnų, kaip kitos 
tautos taip ir Lietuviai turėtų 
remti savo draugus. 

Pav., Conn, valstijos Kon-
gresmanas Joseph E. Talbot 
yra nominuotas į gubernato
rius. Kongresmanas Talbot yra 
nuoširdus Lietuvių rėmėjas. Jis 
yra American Friends of Lith
uania garbės riarys, jis visuo
met dalyvauja Lietuvių paren
gimuose, aukoja pinigus. Jisai 
gina Lietuvos nepriklausomy
bės reikalus. Jis nekartą vie
šai yra pasmerkęs tuos kurie 
agresijos budu užgrobė Lietu
vą ir kitas Pabaltijo valstybes. 
Taipgi jis nekartą yra pasakęs 
kad negali buti pastovios tai
kos pakol šių šalių laisvė nebus 
pilnai sugrąžinta. T'albot ge
rai pažysta Lietuvius ir žino 
jų problemas, ir prie kiekvie
nos progos jis Lietuvius užta
ria. Iš šio atžvilgio musų už-
luotis yra parodyti savo nuo
širdumą, remti jį kada jam 
musų pagalba yra reikalinga, 
ir pilnai tikiu jis bus musų rė
mėju kada mums pagalbos pri
reiks. Todėl §tO,kime visi kaip 
Vienste ir jšriftki&ie Joseph E. 
Talbot Connecticut gubernato
rium. 

PASKUTINIS SEZONO 
PIKNIKAS 

Linksmas ir paskutinis šios 
vasaros piknikas įvyks sekma
dienį, Rugsėjo (Sept.) 15 d., 
Linden Park, Union City, Conn. 
Pradžia 12 vai. dienos, iki 9 v. 
vrakare; rengia Lietuvai Va
duoti Sąjungos 9 skyrius. 

Dienos programas bus' įdo
mus: kalbės LVS centro pir
mininkas Inž. P. J. žiuris, iš 
Cleveland, Ohio, ir dabartinis 
kandidatas į Conn, gubernato
rius, Kongres. Joseph E. Tal-
'oot, ir kiti įžymus svečiai. 

Dainų programą išpildys bro-
iai Vasiliauskai iš Brooklyn, 

N. Y., šokiams gros Victor 
^embruski radio orkestras. At
vykę į pikniką svečiai gaus vi
sokių išslgėrimų ir įvairių ska
nių užkandžių. Taipgi skiria
ma įžangos dovanos, kurie pir-
ksite įžangos tikietą išanksto 
turėsit progą laimėti gerą do
vana, Bet kas svarbiausia, šio 
pikniko pelnas skiriamas šelpi
mui Lietuvių pabėgėlių užsie
niuose. 

LANKĖSI SVEČIAI 
Rugp. 24 atsilankė čia ponas j 

ir ponia G. Gaurilius ir jų su- j 
n us Gietis, atvykę iš Romos 
Rugp. 19 d. Su p. Gaurilais į 
Waterbury atvažiavo p. Anice
tas Simutis, Lietuvos konsula
to narys New Yorke. Jie ap
lankė Dr. M. J. Colney, Dr. P. 
Vileišius, ir vėliau keliavo į 
Marianapolio Kolegiją, Thomp
son, Conn. Svečiai gėrėjosi 
gražia Conn, gamta, o ypatin
gai puikiais ūkių derliais. 

Dr. M. J. Colney. 

MTOINAg ,Bruno, pusamžis, 
mirė Rugp. 2, Chicago, 111. 
Zarasų api, fidžijj p. Pru-
čių k.) 

GENDROLIENĖ Marė, 59 m., 
mirė Liepos 28, Collinsville, 
111. (Tauragės ap. Pipalių k.) 

.Amerikoj išgyveno 40 m. 
BARTUšKIENĖ Ona, mirė 

Rugp. mėn., Detroit, Mich. 
ŠAPINSKAS Juozas, 66 metų, 

mirė Rugpjučio 7, Chicago j. 
(Šiaulių aps. Klovainių par. 
Beržynų k.) Amerikoj išgy
veno 38 metus; 

PIKTUŽIENĖ Barbora, mirė 5 
Rugp., Warrior Run, P!a. 

ANDRULĄITIS Kazys, pusam
žis, mirė Rugp. 8, Chicago j. 
(Tauragės ap. Eržvilko p. 
Telvekių k.) Amerikoj išgy-< 
veno 30 metų. 

ALELIUNAS Jomas, 54 metų, 
mirė Rugp. 2, Chicago j. (Pa
nevėžio ap. Ramygalos par. 
Šiligalių k.) Amerikoj išgy
veno 36 m. . 

MEDVASKAS Jonas, 76 metų, 
mirė Rugpjučio 4, Norwood, 
Mass. 

MAKAUSKIUTĖ A., 22 metų, 
mirė Liepos 23, Montreal, 
Kanadoj. 

STRAVINSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Rugp. 9, Chica
go j. (Tauragės aps. Gaurės 
par. Baudžiu k.) 

JASAITIENĖ Amilija, pusam
žė, mirė Rugp. 10, Chicagoj. 
(Kauno ap.) 

KONCEVIČIUS Juozas, pus
amžis, mirė Rugp. 9, Chica
goj. (Raseinių ap. Kražių p.) 
Amerikoj išgyveno 46 m. 

PETUŠKIUTĖ Geraldina, mi
rė Rugp. mėn., Shenandoah, 
Pa. 

PACEVIČIUS Juozas, pusam
žis, mirė Rugp. 11, Chicagoj. 
(Raseinių m.) Amerikoj i^-

• • " gyveno 45 metus: ± ^s }< s 

BUOŽIENĖ Anelė (žigaitukė), 
pusamžė, mirė Rugp. 6, Chi
cagoj. (Tauragės ap. • Žvin
gių p. Buka venų k.) Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

ŠULMISTRAS Andrius, 61 m., 
mirė Rugp. 6, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Batakių par. 
Dugnų k.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

ALEKNAVIČIUS Antanas, 54 
m., mirė Rugp. 5, Brooklyn, 
N. Y. 

ŽIČKUS Pranas, 52 m,, mirė 
Liepos 19, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Batakių p.) Ame
rikoj išgyveno 33 metus. 

MONTVILIENĖ Domicėlė, 64 
m., mirė Rugp. 7, So. Bos
ton, Mass. (Daugų p.) Ame
rikoj išgyveno 47 metus. 

KL1MIENĖ Anelė, 42 m., mi
rė Rugp. 12, South Boston, 

'Mass. (Darsūniškio parap.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

HOOSAC tunelis, po ftoo#«c 
kalnu, Mass. valstijoje, 25,000 
pėdų ilgio, vienas iš įžymiau
sių pasaulyje geležinkelių tu
nelių, iškasti truko 24 metus. 
Jis užbaigtas 1874 metais, kaš
tavo 20 milijonų dolarių ir dar
be žuvo 195 darbininkai. 

PAJIEŠKOJIMAS 
Edvardas Kersnauskas, sū

nūs Marijos Teofilėe Vitkaus-
kaitės-Kersnauskienės jieško: 

Dėdės: Antano Mikalausko. 
Į Lietuvą buv'o atvykęs pasku
tinį kartą 1929 m. pas seserį 
Oną Mikalauskaitę - Kvederavi-
čienę. 

Tetų ir dėdės: Stefanijos, 
Izabelės ir Aleksandro Vitkau
skų, gimusių Igliaukoje ir £il-
bavote. Jų tėvas Andrius Vit
kauskas, motina Elena Mika-
lauskaitė-Vitkauskienė. 

Pusbrolio: Juozo ' Gegužins-
ko, sunaus Elenos Vitkauskai-
tės-Gegužinskienės. 

' Mrs. A. Daniels 
1876 E. 85th St. Cleveland, O. 

NEPAPRASTA NAUiiSNII 

Vyksta Labdaros Vajus 
SKIRIAMOS DIDELĖS DOVANOS: $7,200 pinigais; $4,300 
daiktais (naujas automobilis, pečius, moteriški kailinukai ir 
tt). Kiekvienas gauna nuo-knygelės $2.50 atlyginimo. Kny
gelė turi 25 bilietus, kiekvienas bilietas kaštuoja 50 centų. 
PASKIRTOS 45 DOVANOS: pirma dovana — $2,003 pinigais, 
antra — automobilis; trečia — $1,000 pinigais; ketvirta — 
$500 pinigais, ir taip toliau. Ir dar šalia to platintojams ski
riama $5,550.00 atlyginimo,^neskaitant atlyginimo po $2.50 
nuo kiekvienos knygelės. 
VAJAUS knygeles galite gauti šv. KRYŽIAUS Parapijos kle
bonijoje, 4537 So. Wood St., Chicago, 111. Telef. Yards 1810. 

Platinkite vajaus knygeles!!! 

^llli;illlllllil!l|{|lt!IIII!IICIfilillllIltlllllllllllll!lllli:i:ill!llllllllllillllllllllll!llll!lllll'J 

] Wilkeiis Funeral Home |  

I PILNAS LAIDOTUVIU I 
| PATARNAVIMAS | 
5 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 1 
"»miii)ii>niiiiiMmiwiiiiM;int»iiitimminiuiiiniimiiitMiiiiiiiinmuiiuiiiĮiiinim" 

Jaknhs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ' ENdicott 1763 

Timeless Lithuania 3 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa* 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
S32 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

daugiau informacijų bei kny 
gų apie Lietuvą. 

Adv. V. Kristinaitis, LVS 
16-to skyriaus pirmininkas, ir 
io žmona susilaukė sunaus. 
Motina ir kūdikis sveiki. 

Petras Lalas. 
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KVIEČIŲ TVORA. Michigan ir Ohio i'armeriai sukrovę 
visą krūvą maišų su kviečiais," kaip kokią tvorą. Tūlas Per
ry Mayden, iš Tecumseh, Mich., prieš šešis metus pradėjo iš 
vieno kubiško colio kviečių auginti kviečiu^, ir juos išdauginO^ 
taip kad dabar tų kviečių derlius apėmė 2,660 akrų plotą, • 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tų(jij gausit sava knygas. 
(Knygos didumo viršelio , .1 
piešinys, bet viršelis spau- ; &os knygos pelnas eina Lietuvoš vądavimo reikalams. 
gdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGĄ 
ar daugiau knygų, po $3.00. vQOrk e • A m 1 ja • 

-"Siųskit savo užsakymą! 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
"H*<'<'•••• 
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D I R V A  

Tegul meile Lietuvai 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 

LAIŠKAS IŠ TEN KUR GYVENA 
BE NAMŲ 

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.) 
(kuris tekalbėjo tik Prancūziš
kai), gis pastebėjo kad ir jo 
žiniomis ten dėjosi dar baises
nių istorijų. 

savaitei, žinoma, iš tų normų 
gyventi negalima; ir čia atei
na pagalbon BALF'o prisiųsti 
maisto priedai. 

BESIKALBANT, Įriedėjome 
pavakariop į Tiubingeną. Jau 
žinojau kad Tiubingene esama 
didelės Lietuvių kolonijos. Tat 
nieko nelaukdamas pasileidau 
jieškoti musų tautiečių. Prieš 
tai dar užsimeldavau Prancūzų 
spaudos skyriuje, kad galėčiau 
viešbutyje gauti vietą ir mai
stą. 

Kai parodžiau pabėgėlių sky
riaus viršininkui (kuriuo buvo 
moteris) savo dokumentus, ji 
nieko nelaukdama ėmė pamok
slauti .... ir aiškinti man kas 
tai per kolonija.... Sako, Lie
tuvių kolonijoje esama labai 
inteligentiškų žmonių, bet kaž 
kodėl jų daugumas yra nusi
statę prieš Prancūziją. 

Nei jos kalbos tonas, nei sti
lius man nepatiko ir iškarto 
pajutau kad čia turiu reikalą 
su kokia nors Elzasiete. Jos iš
vaizda taipgi rodė kad ji ge
riau tinka reprezentuoti Ru
benso moterų tipą: nesvietiš
kai drūta, sustumta j krūvą, 
be jokios judesių elegancijos ir 
su stipria doza vulgariškumo, 
išsivaizdavimo ir visko žinoji
mo..... 

Paaiškinau kad aš tik dabar 
teįvažiavau į Tiubingeną, dar 
nemačiau nei vieno Lietuvio, su 
niekuo dar nesikalbėjau ir to
dėl negaliu — mano didžiau
siam apgailestavimui — jokiais 
faktais atsakyti į jos pastabas. 
Bet pareiškiau nusistebėjimą 
kad Lietuviai galėtų buti prieš 
Prancūziją, kuri nuo pirmos 
musų mokyklinės dienos yra 
išlikus musų sąmonėje kaip 
aukštos tolerancijos, kulturos, 
ir žmogaus teisių gerbimo kra
štas. 

Kad užbaigčiau tą pasikalbė
jimą, reikėtų čia pasakyti jog 
vėliau patyriau iš atskirų Lie
tuvių kad Tiubingeno Prancū
zų administracijoje yra susida
rius nelabai gera nuomonė apie 
Lietuvių koloniją tik del to kad 
asmuo ėjęs Tiubingene Lietu
vių konsulo pareigas, savo "ne
tinkamu elgesiu" iššaukęs kai 
kurių Prancūzų nepalankumą. 

Visuotinai kolonijoje pasa
kojama kad konsulas vis mė
ginąs apeiti vietinę Prancūzų 
administraciją, ir todėl jis ne
turįs pasitikėjimo joje. 

Iš pasikalbėjimo su pačiu 
konsulu vėliau patyriau kad iš-
dalies tai teisybė, bet tokiam 
apėjimui jis esąs verčiamas pa
čios vietinės administracijos, 
nes ji neatkreipianti pakanka
mai dėmesio j Lietuvių prašy
mus. 

LIETUVIU ŽURNA
LISTŲ TALKA 

NETEKO ilgai vaikščioti ga
tvėmis ir jieškoti Lietuvio. Ant 
kiekvieno žingsnio sutinki Lie
t u v i š k a i  k a l b a n č i u s ,  s u t i n k i  
veidus prieš du metu matytus. 
Ir nespėji nei atsibučiuoti — 
vis naujas ir naujas tautietis, 
vis kitas pažystamas, vis ki
tas senas draugas.... Ir visi 
pilni žingeidumo, pilni visokių 
klausimų, rūpesčių, svajonių, 
išgyvenimų ir nežinios.... Sta
čiai negali net ir suvokti jų 
žingeidumo pagrindinio taško: 
tų klausimų tiek daug ir taip 
įvairių kad sunku man dabar 
pasakyti kas jiems svarbu ir 
kokie reikalai jiems sudaro pa
grindinį rūpestį. Tik daug vė
liau gal aš aiškiau suprasiu vi
sas sunkiasias išvietintų Lie
tuvių problemas. 

Dalinuos su visais ir viso
kiais įspūdžiais ir po kiek lai
ko patiriu kad Tiubingene ran
dasi apįe 600 Lietuvių, iš ku
rių apie 200 studentų. Visi 
gyvena skyrium ir — reikia pa-
o butuose, kuriuos Prancūzų 
administracija parinko ir re
kvizavo. Ta aplinkybė kad 
gyvena skyrium ir — reik-a pai 
sakyti — gyvena pakenčiamuo
se butuose, prisideda prie iš
vietintų nuotaikos, kuri Tiubin
gene nėra blogiausia. Visi yra 
UNRRA maitinami ir globoja
mi. Kas nori, eina valgyti į 
UNRRA valgyklą, o kas'maiti
nasi namie tas gauna maistą 
nustatytomis normomis. Ank
sčiau maistas buvęs geresnis, 
bet dabar labai pablogėjęs. 

Pasirodo kad jų dabartinės 
maisto normos esančios tokios 
pačios kaip Prancūzijoje: duo
nos — 300 gramų dienai, rie
balų bei sviesto — 600 gramų 
mėnesiui; cukraus — 500 gra
mų mėnesiui; mėsos —• 300 gr. 

NORĖDAMAS patirti kaip 
v a l g o m a  v a l g y k l o j e ,  n u ė j a u  
pats pavakarieniauti. Dviejo
se didelėse salėse ištiesti dažy
ti stalai, o prie jų apgulę jauni 
vyrai ir mergaitės valgo.... 
Šie beveik visi viengungiai. 

Pasiimu lėkštę ir stoju į ei
lę gauti vakarienės.... Vienas 
pažystamas sutinka padaryti 
man protekciją pas valgyklos 
yirėją kad šis neatsisakytų pa
valgydinti mane. Po ilgo aiš
kinimosi, virėjas Italas įsako 
man pripilti sriubos lėkštę ir 
pakiša duonos šmotą. Paėmęs 
į rankas matau kad sriuba be 
jokio riebalo ir taškosi lyg van 
denėlis. 

Dėkodamas virėjui už jo ge
raširdiškumą, pakišu jam ma
no žurnalistinę kortelę, kurio 
j e pažymėta kad esu siunčia
mas susipažinti su Lietuvių pa 
bėgėlių maitinimu ir kitais 
klausimais. Virėjas kiek su
mišta, lyg norėtų atimti iš ma
nęs tą sriubos lėkštę, bet aš 
dar sykį padėkoju ir čia pat 
primenu kad sunku man bus 
parašyti jog Tiubingene UNR 
RA valgykloje duodama gerai 
valgyti ir verdama su skoniu 

Gauruotas ir mėgstąs rė 
kauti Italas parodo savo bal 
tus dantis, o aš prisėdęs prie 
st&lo paragauju iš lėkštės sriu
bos ir užkandu duonos. Duona 
kaip duona — pusjuodė, bet 
valgytina. Gi sriuba — tegul 
ją Dievas myli: ir be druskos, 
ir pažiūrėti kaž kokia makaly
nė.... springsta gerklėje. Nei 
nuryti nei išspjauti. 

Mandagiai pastumiu lėkštę į 
stalo vidurį ir paklausiu šalia 
sėdinčio jaunikaičio ar kiek
vieną dieną jiems duodama to
kia sriuba. Atsakymas: taip, 
jau antrą savaitę kai ypatin
gai ji pablogėjus. Matau kaip 
virėjas seka akim mano panie
kos žvilgsnį, nukreiptą į lėkštę. 

Ir tuo metu lyg kraujas man 
prasimuša į galvą, nagą įsmei
giu į dantis, užmerkiu akis ir 
perleidžiu per galvą žodžius: 
"Už ką tau, Lietuvi, lemta mal
dauti nevalgomos sriubos lėkš
tę?...." 

NEŽINAU aš kaip tokia 
sriuba galima gyventi.... Ir 
kaip galima dirbti. O dirbti 
juk reikia, nes kitaip ištirps 
smegenys, sunyks moralė ir 
veltui bus padovanotas bran
gus laikas. Studentai tat ir 
dirba kiek jie gali. O su to
kiu maistu joks paukštis ne
galėtų pakilti nuo žemes, tat 
kaip galės pakilti žmogus.... 

Netikėdamas kad tikrai taip 
maitina UNRRA, kitą dieną— 
o tai buvo sekmadienis — vėl 
atsiradau toje pačioje valgyk
loje. Virėjui jau nebesirodžiau 
ir "išmaldos" iš jo nebepra
šiau. šį kartą buvo duodama 
pietus ir sausas davinys. Pie
tus susidėjo iš keletos bulvių 
su kaž kokiu tamsiu sosu, ke
li gabaliukai dešros, ir arba
tos. Sausas davinys: iš kokio 
50 gramų sūrio, sviesto pusės 
nykščio didumo ir duonos ke
paliuko. Tai davinys visai sa
vaitei pusryčiams.... Sakoma 
kad ubago tarba verkia kai iš 
jos valgoma. Tikrai, reikia ver
kti valgant iš UNRRA tar-
bos. 

Visi Tiubigeno Lietuviai su 
dėkingumu mini Bendro Ame
rikos Lietuvių Fondo teikiamą 
pagalbą maistu ir drabužiais. 

Kai aš paklausiau kokį įspū
dį sudarė BALF'o pirmininkas 
Kun. Dr. Končius, visi vienin
gai atsakinėjo: blogą.... Bet 
kai jis atsilankęs jau antrą 
kartą, jis jau buvęs pakenčia
mas. 

Tiubingeno Lietuviai sakosi 
neradę jame širdies, negirdėję 
iš jo šilto žodžio, nejautę kad 
jis priklauso Lietuviškai gimi
n e i . . . .  

Pasirodo kad laikraštyje Vie
nybėje (Brooklyn, N. Y.) pa
skelbti laiškai iš Švedijos ir 
kiti priekaištai BALF'o pirmi
ninkui gal ir turi šiokį-tokį pa
grindą. Bandžiau paaiškinti 
keistą Dr. Končiaus elgesį jo 
charakterio savumais. Į visus 
įpėginimus buvo atsakoma ka4 
tokiu atveju butų buvę geriau 
jam nesilankyti. 

(Bus daugiau) 

Lietuvos Įgaliotam Ministrui 
Wasbingtone prisiųstas toks 
laiškas: 

"Lietuvos žurnalistai, esanti 
šiuo metu kaip karo tremtiniai 
Vokietijoje, Lietuvių žurnalis
tų Sąjungos narių visuotiname 
susirinkime nutarė pasveikin
ti Jus ir palinkėti Jums sėk
mės dirbant Lietuvos valsty 

bes atstovavimo ir išlaisvini
mo darbą. 

"šiądien, kai Lietuva net 
trečią kartą tokiu trumpu lai
ku okupuota ir gyvena teroro 
ir imperialistinio smurto die
nas, Jųs, ponai įgaliotieji Lie
tuvos ministerial užsienyje be-
likote vieninteliai atstovai ne
priklausomos Lietuvos, kuri 
Jus oficialiai yra paskyrus Lie
tuvos respublikai atstovauti ir 
jos reikalus ginti. 

"Mes tikime kad ir šiądien 
Jus apginsite laisvos Lietuvos 

respublikos reikalą tarptauti
niame forume. Mes iš savo 
pusės pažadame Jums visokia-
riopą paramą. Musų plunks
nos bus Jusų darbui paspirtis 
visur ir visuomet. . 

Dr. J. Pajaujis, Pirmininkas 
K. Obolėnas, Sekretorius." 

ciuose 
*'Lietuva Tironų Pan-

išleista šiame 
numeryje, "vel tęsis se
kančiame numeryje. 

SKAITYKIT KAS APAČIOJE SAKOMĄ 
Štai jums proga lengviausiu budu, be rūpesčio ir be 

galvosūkio pagelbėti savo pabėgėliams giminėms, kaip 
čia telpantis skelbimas paaiškina. Tai yra Amerikos val
džios globojama organizacija, kuri pristatys jusų nuro
dytu adresu šį didelį maisto rinkinį tik už $15 į visas ša
lis kurios tik nėra bolševikų užimtos. 

Skubiai pasinaudokit, su pilnu pasitikėjimu, greitu 
pristatymu ir gausiu kiekiu už tą mažą kainą. Būtinai 
parašykit aiškius savo ir priėmėjo alresus. 

Pasilikit CARE adresą kitam sykiui, išsikirpę iš šio 
' n ir naudok it ju<* dažnai. -flpdarni savuosius. I H i J t !  

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

— ta* 

TUOJ SIŲSKITESĮ DU! MAISTO BARGENĄ 
SAVO DRAUGAM IR GIMIMEM EUROPOJE 

• Be Pelno 
• Valdžios Užgirtaa 
• Pristatymas užtikrintas 

arba pinigai atgal 

CAKE PLANAS 

DIDŽIULIS 40,000 KALORIJŲ MAISTO RYSULYS 

& 

GREIT PRISTOMA l§ EUROPINIU SANDĖLIU 

DINNER 
UNA* 

JAM, CM*®; 
& PUDDING 

A BISCUITS 
HPS 

.OGARETtES 

COCOA 

Sveikas, Tikras Maistas! Šiame CARE siuntinyje yra: gryna mėsa, skanus šutiniai ir kapo
tos mėsos mišiniai; grudų valgiai ir džiovin iai; uogienė ir pudingas; darovės, cukrus ir 
caldainiai; kakao, kava ir milteliai gėrimams; išgaruodintas pienas; apsaugotas sviestas. 
IR DAR: cigaretai, muilas ir kt. Tame didžiuliame 49 svarų ryšulyje yra 29 svarai mai
stingų valgių. 

J. V. VALDŽIA UŽGIRI A. Prezidentas Truman įteikia užsaky
mą 100 CARE maisto ryšulių Leit. Generolui Haskell, Vykdoma
jam CARE Direktoriui. CARE yra bepelnė organizacija iš 25 
Amerikinių labdarybės, darbininkų, kooperatyvų ir religinių įs
taigų teikiančių pašalpą užsieniuose. CARE PLANAS užgirtas 
Valstybės Departmento, Agrikultūros Departmento, UNRRA ir 
Karinių Nuosavybių Administracijos. 

Giminėms, Draugams ar Grupėms 
Siųskit CARE ryšulius savo giminėms bei 
draugams. Arba pasirinkite ligoninę, mo
kyklą, našlaičių prieglaudą arba savo pro
fesijos ar religijos grupę, kad jie pasi
džiaugtų jusų puikiais pirkiniais. Arba pa-
žymėkit "General Distribution" ir šalį kur 

* norite jusų CARE ryšulį pasiųsti. 

Kaip CARE Gali Padėt Organizacijoms! 
Pilietiniai klubai, religinės grupės, darbo 
unijos, kooperatyvai ir kitos organizacijos 
yra kviečiamos pasinaudoti skaitlingais 
CARE PLANO gerumais, šiądien rašyki
te atsiųsti jums aplinkraščius ir užsaky
mo blankas: CARE, 50 Broad St., New 
York 4, N. Y. 

I 
SIŲSKITE MAISTĄ Į ŠIUOS KRAŠTUS 

Austrija Čekoslovakija Francija Holandija Norvegija 
Belgija Suomija Graikija Italija ' Lenkija 
Vokietija (Amerikonų ir Anglų Sritys ir Amerikss, Anglų ir Francuzų Berlyno dalys) 

CAlll 
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JOKIS KITAS MAISTO 
SIUNTINYS NEDUODA VISŲ 

ŠIŲ IŠIMTINŲ CARE 
PATOGUMŲ 

j TIEK DAUG! Vienintelis ryšulys pristatąs 
tiek daug balansuoto maisto į Europą už 
$15. Suteikia 4-rių šeimai po ekstra pa
valgį kasdien per 2 savaites. Be taksų ir 
muitų. Be pelno. Be komiso.. 

2 Taip Saugu! Pristatymas užtikrintas arba 
pinigai grąžinami. Jųs gaunate 2 kvitas: 
vieną už jusų čekį ar money order; kitą, 
po pristatymo, nuo asmens kuriam jųs 
siunčiate tą ryšulį. 

J Taip greit! Jusų maisto užsakymas per
siunčiamas oru į Europą. Be sugaišties. 
Be ceremonijų! Be įsikišimų. , 

Ą Taip Gera! Greitas pristatymas jusų gimi-
minėms ar draugams iš sandelių, esamų 11 
šalių Europoj. Aukštos rūšies maistas, su-

• dėtas pagal J. V. Armijos patvarkymus. 

Taip Apsaugotas! Maistas apsaugotas sti
priais, nepermerkiamais, nepraimamais su-
pakavimais. 

TAIP LENGVA ... 
Darykit šitaip! 

Naudokite kuponą čia žemiau arba, jei būna
te savo banke, paprašykite CARE Food Pack
age Order. Įrašykite savo vardą ir adresą, ir 
vardą ir adresą giminės ar draugo kurį jųs 
norite pamaitinti. Arba pažymėkite "General 
Distribution" bent kuriai iš 11 šalių, surašy
tų čia po kairės. Pasiųskite su čekiu ar mo
ney orderiu $15 į CARE, 50 Broad Street, 
New York 4, N. Y. Kada jusų užsakymas 
bus gautas, jis bus oro paštu pasiųstas į Eu
ropą, kur CARE atstovas pasirūpins greitu 
pristatymo. 

UŽTIKRINTAS 
PRISTATYMAS 

gaunate 2 kvitas: viena nuo CARE su ju
sų dovanos pripažinimu; paskui kvitą nuo as
mens gaunančia tą maistą. Pristatymas už
tikrintas arba jųs gaunate savo pinigus! 

<] "TAIP KITIEMS DARYKITE..." TUOJ PASIŲSKITE §1 KUPONĄ 
No. 104 

Cooperative for American Remittances to Europe, Inc. 
(A Noji-Profis Organization) 

Lt. General William N. Haskell, Executive Director 
E. G. Burland, Deputy Executive Director 

50 Broad Street, New York 4, N. Y. 
MIMIII AOINCIIS 

American Christian Committee for Refugees, Inc. • American Friends Service Committee • American 
JlMish Joint Distribution Committee, Inc. • American Relief for Czechoslovakia, Inc. • American Relief 
for France, Inc. • American Relief for Norway, Inc. • American Relief for Poland, Inc. • Church Com
mittee on Overseas Relief and Reconstruction • Committee on Christian Science Wartime Activities of 
the Mother Church . Congregational Christian Service Committee • Cooperative League of the U.S.A. 
Greek War Relief Association, Inc. • International Rescue and Relief Committee, Inc. . Labor League 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—tSditor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

TAS ULTIMATUMAS JUGOSLAVIJAI 

TRUMPĄ bet reikšmingą sakinį užtinkame viename 
* Amerikoniškame dienraštyje, sąryšyje su Amerikos 

ultimatumu Jugoslavijai: ' 
"Pasiuntęs notas Rusijai Dardanelų klausimu, notas 

Lenkijai del politiškos tiranijos ir ultimatumą Jugosla
vijai, U. S. State Departmentas padarė rekordinę savai
tę, kuri galėtų buti pervišyta jeigu jis turėtų reikalin
gos drąsos visa tai paremti." 

Nėra abejonės, jeigu Amerika butų privesta prie 
kantrybės galo, savo notas ir ultimatumus paremtų di-
'dele jiega kuriai ne tik Jugoslavija bet nėi Sovietų Są
junga negalėtų pasilyginti. 

Tačiau visa bėda kad Amerikos kantrybė duodasi 
nepaprastai ilgai tempti, na o tą žinodama Maskva iki 
šiol puikiai pasinaudojo — pasinaudojo iki tiek kad da
bar jau visa rytų ir pietų rytų Europa yra Kremliaus 
valdovų naguose, ir pačioje Paryžiaus taikos konferenci
joje Molotovas ne vienas šneka ir pinkles rezgia Vakarų 
sąjungininkams: su Molotovu išvien dirba ir Ukrainos, 
ir Lenkijos, ir Rumanijos, ir Bulgarijos, ir Jugoslavijos 
ir tulų kitų šalių atstovai, visi j vieną dudą pūsdami ir 
naujus įtarimus vakariečiams iškeldami, vietoje daryti 
Europoje taiką. Paryžiun atvežti ir Lietuvos, Latvijos, 
ir Estijos kvislingai, kuriuos irgi kokiam pasalingam 
tikslui Molotovas ten prilaiko. 

Už šaudymą Amerikos lėktuvų ir už laikymą nelais 

Susekta Nauja Gauja 
Maskvos 

Kanados komisija tyrinėjan
ti sovietų šnipų veikimą Otta-
woj, Kanadoj, paskelbs suse
kus šnipų gaują kurios slap
tas lizdas randasi New Yorke 
ir kurių agentai taipgi veikia 
ir Washingtone. 

šitą sovietų šnipiį gati^ ne
tikėtai išdavė tula Lietuvoje 
gimus žydelkaitė, Germina Ra-
binowitch, kuri gyvena Kana
doje ir norėjo įgyti Su v. Val
stijų pilietybę. 

New Yorke šnipų lizdas bu
vo Helbein Watch Co. įtaigo
je, per kur buvo siunčiama pi«-
nigai iš Amerikos į Šveicariją 
komunistų veiklai remti toje 
šalyje. Ta Rabinavičiutė ap
kaltinta tarpininkavimu sovie
tų agentams Europoje. 

Kai ji išsyk buvo įtarta ta
me darbe, ji pastiro ir nutilo, 
bet paskui kai parodyta doku
mentai kuriuos Kanadiečiai ty-

vėje U. S. lakūnų State Departmentas įteikę ultimata- j^VurTs^uvo 
mą, kurį is vienos puses Tito patenkina, bet is kitos pu
sės iškelia apkaltinimus pačiai Amerikai: esą, kam Ame
rika laiko paėmus Dunojaus upės laivus, kurie prieš tris 
mėnesius ten buvo sulaikyti, susekus varant didelę šmu 
gelystę. 

Del Amerikos lėktuvų skridimo virš Jugoslavų sri
ties Triesto zonoje, Amerika kaltinama buk tie lėktuvai 
skraidę sekti Jugoslavų įsitvirtinimus. Tuomi Tito iš
sidavė kad jis už savo geležinės sienos įrengė tvirtoves, 
sulyg Maskvos įsakymų, ir tai ne kam kitam bet karui 
prieš savo geradarius ir šelpėjus. Juk Amerika ir An
glija savo gausia parama ginklais pastatė Tito Jugosla
vijos valdovu; iš Amerikos išgauta už šimtus milijonų 
dolarių maisto ir šelpimo reikmenų Jugoslavijai. 

Dabar Tito už visa tai atsilygina. Žinovai tikrina 
kad Jugoslavai užpuldinėjo Amerikos lėktuvus iš pačios 
Amerikos gautais karo lėktuvais. 

JITO atsakė Amerikai kaltinimais į kaltinimus. Ir šie 
kaltinimai ir užmetimai Amerikai ir Anglijai surišti 

su eile visų kitų kaltinimų. Jeigu Amerika ir Anglija 
nepritaria Maskvos užsimojimui užimti iš Turkijos Dar
danelus, Sovietai iškelia Amerikai kaltinimą del kontro
lės Panamos Kanalo, Anglijai del kontrolės Suezo Ka
nalo. United Nations Saugumo Taryboje Graikija kal
tinama esant pavojum taikai Balkanuose, del to kad ta 
viena šalis Balkanuose liko kur neįvesta komunistų val
džia. 

Ilgą laiką Maskvai vyko muilinti Amerikos vadams 
akis kaltinimais Ispanijos valdytojo Gen. Franco kaip 
pavojingo taikai. Amerika laiku susigriebė ir liovėsi 
rėmus Maskvos planą išversti Gen. Franco vyriausybę. 
Išvertimas Gen. Franco vyriausybės Ispanijoje duotų 
galimybę ten įstatyti komunistų vadovaujamą vyriau
sybę, ir Maskvai butų užtikrinta pasisekimas paversti 
visą Europą komunistų vargais. 

Sąryšyje su Ispanija, aną dieną daryta krata Švei
carijos komunistų partijos įstaigoje atskleidė slaptus 
Maskvos dokumentus pagrobimui visos Europos Rusų 
kontrolėn. Negana to, tuose planuose užtikta ir tas kad 
Europa butų panaudojama operacijoms pagrobimtii į 
komunistų kontrolę S. Valstijų ir viso Vakarų Pasaulio. 

Šių planų Maskva negali įvykdyti ir Stalinas nega
li pagrobti Europos Į savo kontrolę iki Ispaniją valdys 
Franco ar kuris kitas komunizmo priešas. 

Stalinas be abejo pasitenkinančiai nusišypsojo kai 
State Departmentas savo ultimatume pagrasino kreip
sis į United Nations Saugumo Tarybą, jeigu atsitikime 
Jugoslavija neišpildys ultimatumo reikalavimų. 

United Nations vra tai Įstaiga kurioje galima la
biau sugaišinti ir taip jau iki šiolei gaišinama laiką, kad 
Maskvos grobikai ir toliau galėtų dirbti nekliudomi. 

Ar ne tarybos, posėdžiavimai su Stalinu privedė 
Roosevelta ir Čhurchillį prie prakišimo to ką sovietai 
užgrobė iki karo pabaigos? Ar ne tarybos Potsdame 
Trumano su Stalinu davė daugiau laiko ir galimybių 
bolševikams daugiau plėstis, Amerikai ir Anglijai tik ai
manuojant kad Rusai "nesupranta" jų taikos troškimų. ̂  

yiSI su Maskva padaryti susipratimai, sutartys, At
lanto čarteris ir viskas kita buvo bolševikų paneig

ta, atmesta, išniekinta, ir Maskvos plėšikiški planai vyk 
dyta — daug didesni negu nušovimas ir suėmimas kelių 
Amerikos lakūnų Jugoslavijoje. Eilės valstybių kurioms 
Amerika pažadėjo laisvę ir nepriklausomybę po karo 
pabaigos, šimtai milijonų žmonių pavergta — ir nei vie 
no ultimatumo del to Amerika nei Anglija Maskvai ne
įteikė. Pasaulio didelė dalis komunistų įsiviešpatavimu 
nustumta į didžiausią desperaciją kokią kada žmonija 
pažino, milijonai dorų žmonių išžudyta, bet sovietai ir 
toliau netramdomi ta desperaciją, ir žudymus tęsia. 

Negana to, dar Paryžiaus taikos konferencijoje tu 
ri klausyti ir įvairių apkaltinimų — ir tas viskas sueina 
j vieną išvadą: Paryžiaus taikos konferencja nėra tai
kos konferencija, o tik Kremliaus razbaininkų tardy
mas ir teisimas Amerikos ir Anglijos už tai ką jos dar 
jki šiol tiems razbaininkams neatidavė. 

\ Kada _ įr ar bent kada —• Amerika ir Anglija pa-

iššmugeliuota $10,000 iš šios 
šalies komunistams į Šveicari
ją. 

Kas tie fcgentai Washingto
ne dar laikoma paslaptyje. 

Butų įdomu patirti ar ši Ra
binavičiutė nėra kokia giminie-
tč Henriko Rabinavičiaus, ku
ris tarnavo Lietuvos pasiunti
nybėse sekretorium ir pasku
tiniais laikais, prieš karą, bū
damas Londone, rodė didelio 
palinkimo Maskvai. Kiek teko 
girdėti, p. Balutis, Lietuvos 
ministras Londone, turėjo H. 
Rabinavičiaus atsikratyti. 

H. Rabinavičius prieš karą 
atvyko į Ameriką ir gyvena 
New Yorke. 

LONDONE paskutini# 
lis gaisras buvo 1666 metais, 
neskaitant gaisrų kurie ištiko 
šio karo metu orlaivių užpuo
limais. 
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Amerika Atiikanddl 
LT• • • • Isjnijoje 

Amerikos siuntimas savo at
stovų į Kiniją tikshi sutaikyti 
tautinę Kinų vyriausybę su 
Kinų komunistais pasikėsinu
siais Kiniją užkariauti, nedavg 
pasekmįų, nežiūrint kad tam 
praleista cteug laiko ir padėta 
pastangų. 

šitos Washingtono gaiviu pa
stangos sutaikyti Kinus komu
nistus su Gėn. Kai-šeko val
džia, įjungiant komunistų ar
mijas į nacionalę armiją, paro
dė tik kaip'mažai Washingtone 
žinoma apie tikrus komunistų 
tikslus, ne tik Kinijoje bet ir 
visur kitu*. 

Kuomet Kinijos komunistai, 
Maskvos remiami ir ginkluo
jami, nuskirti užkariauti Aziją 
komunizmui, Washingtono gal
vos samprotauja: jeigu Kini
joje komunistai kariauja tai 
jie turi kokį nors nesusiprati
mą ir nepasitenkinimą tautine 
vyriausybe. Jeigu Gen. Kai-
Šek kiek nusileis, priims į vy
riausybę komunistus, ir komu
nistų armijas inkorporuos į 
reguliarę kariuomenę, tuo ko
munistai bus patenkinti ir pa
liaus kariavę. Išskirstyti tarp 
didesnių skaičių nactonalės ar
mijos, komunistai kareiviai ne
ras sau pritarėjų ir tylės. 

Už tokią pastangą Washing
tono galvos sulaukė" ko neti
kėjo: Kinijos komunistai ap
kaltino Ameriką kišimusi į Ki
nijos reikalus, kurstymą prie 
karo prieš komunistus, ir viso
je Amerikoje komunistai ke
lia protestus reikalaudami A-
meriką pasitraukti iš Kinijos, 
kur dar randasi Amerikos ka
riuomenės dalys. 

Azijos užkariavimas komu-
nimui turi tęstis toliau, Kinai 
komunistai nuo to nesusilaikys, 
o Amerikiečiai ten yra tik už-
mauda komunistų tikslams. 

Pakeliui į Mirtį VOKIEČIU KALEJ1MUOSE 
Rašo Balys Gaidžiunas 

ii pereitd nr.) 

^ Oficialus Landsbergo kalėjimo dienos 
maisto davinys, sunkų darbą dirbančiam 
kaliniui, buvo apie 900 kolorijų. Bet tai 
buvo oficialus davinys. Iš jo turėjo gy
venti kalėjimo administraciją kaliniai pa
tarnautojai. Iš kaliniams skirto davinio 
prižiūrėtojai vogė ne tik sau bet ir savo 
šeimoms. Todėl nuolatinis alkis vis labiau 
ir labiau mus kankino. Dieną kaliniai tik 
ir šnekėdavo apie maistą. Būdavo, pradė
si kokią temą, o vis sugryši prie maisto 
klausimo. Naktį visi sapnavo duoną, ją 
valgė, ir pabudę nebaigę valgyti, pykdavo 
kad nei sapnuose negali pasisotinti. 

Rudenį, kada jau buvo kasamos bul
vės ir vežamos į miestą, grubiu netaisytu 
akmenų grindiniu, jų pribyrėdavo. Kali
niai, eidami ar gryždami iš darbo, tas bul
ves rinko ir žalias tuoj valgė. Prižiūrėto
jai siuto ir rinkti neleido. Jie vis prieš vi-, 
suomenę vaidino kad kaliniai sotus. Pa
sitaikius progai ir kuriam nutvėrus paša
rinį runkelį, kiti pavydėjo kad sučiupo to
kį didelį laimikį. Runkelis, kaip ir bulvės, 
buvo valgoma be jokio nulupimo. Nutver
ta morka ar sietinis buvo laikoma ypatin
gais skanėstais. Už juos buvo galima len
gvai rizikuoti ir keistis į prižiūrėtojų mu
šimą. 

štras iltotf nftSj#. ftfes Kkome vieni. 
Po 10-15 minutų gryžo ir mane pasišaukė. 
Nuskubėjom. Prie vienų namų sienos sto
vėjo mano žmona. Pirmą kartą po tiek 
įvairių išgyvenimų, galėjom pasisveikin
ti kaip žmogus su žmogum. Jaučiau kaip 
ji drebėjo visu kunu, ir mačiau per jos vei
dą riedančias ašaras. Kalbėjomės apie vis
ką. Ji dar turėjo vilčių ištraukti mane pa
pirkimais. Pradžia jau buvo padaryta, ji 
sakė. Man pačiam atrodė kad tai nieko 
nepadės, kad mes esame įsukti J labai su
painiotą ratą. Tos savo nuomonės nenorė
jau ryškiai pasakyti, bet tik priminiau kad 
del manęs neatiduotų ir paskutinius daik
tus, kad nesiduotų išnaudojami. 

D^l bėgimo, priėjom aiškios išvados 
kad reikia gerai pasiruošti, ir ryžtis. Blo
gai pasiruošus buvo tolygu savižudystei. 
Ilgesniam pasikalbėjimui ir čia neturėjom 
ramybės. Bendrabučio policija, — o Vo
kietijoje civiliai žmonės ir buvo beveik tik 
policijos pareigūnai, — matydama kad pro 
vartus inėjo jiems nepažystami žmonės, 
susiinteresavo. Meistras pranešė kad rei
kia pasikalbėjimą baigti. Turėjom atsi
sveikinti. Tai buvo vėl griaudi scena. Žmo
na nuėjo, vis atsigręždama, o mes trys ka
liniai traukėme vežimėlį atgal į fabriko ra
joną. Po to žmoną dar kelis kartus ma
čiau gatvėje. Ji vis mane palydėdavo iš
varant mus į darbą ir vėl gryžtant į kalė
jimą. Vieną dieną ji man gatvėje kaž ką 

TTJRKIįpJE, 17-me šimtme
tyje, už .fukymą buvo įvesta 
mirties bausmė. Dabar Turkai 
yra dideli rūkytojai augin
tojai gero tabako. 

šVEDljk turėjo pirkti1 ii ki
tų šalių 700,000 tonų anglies ir 
koksu iki vidurvasario šymet. 

statys Maskvai ultimatumą grąžinti pasauliui ramų gy
venimą, leidžiant kiekvienai valstybei, didelei ir mažai, 
išsirinkti savo valdžias sulyg savo norų, iškraustant iš 
jų ribų raudonasias teroristų gaujas? 

Be šito — visos Amerikos ir Anglijos taikos pastan
gos yra tuščias, bevertis ir pražūtingas darbas. 

TREMTINIO KELIAS 
Einu nuosekliu ir tiesiu aš keliu, 
Kurs veda į Lietuvą mielą, 
Į šalį kur šaukia balsu neramiu 
Ir jaudina verkiančią sielą. 

Argi aš galiu prisišlieti prie jų 
Kur vagia ir skriaudžia tautietį? 
Nepaiso varguolių sunkiųjų minčių, 
Ugniakalnyj šoka ir kliedi. 

"Pro forma" sielojas Tėvynės vargais, 
Bet kelt iš skausmų jos nemano; 
Tik žvalgos aplinkui, palikę vergais, 
Prieš auksą netekdami žado. 

Aplinkui jie sėja intrigas, pavydą, 
Ir šiukšlina širdį ne vieną, 
Nors jaučia, bjaurybės,, tą nuodėmę 

didžią, 
Bet meldžias, žegnojas kasdieną*. 

Su šiais veidmainiais negaliu susidėt, 
Nors tektų ir kaip nukentėti; 
Man lemta Tėvynę ir brolius mylėt, 
Jiems dirbti ir kovą laimėti. 

Aplinkui tamsu, dangų raižo žaibgį 
Kelyj mųs erškėčiai, ne rožės! 
Bet vėl gims teisybė, saulėti laikai, 
Pakils Lietuva iš vergovės. 

Tetrukštu jiegų, patvaros ir ryžfcuifto 
Man tekusiai naštai pakelti, 
Dorųjų draugų paramos, nuoširdumo, 
lietuviškam vardui iškelti. 

Andrius Vilkaviškietis. 
Moudon, 1946.I&4 

• Šveicarija,.. . 4 ^ ... 

Vieną kartą aš ir mano draugai smar-
kiai užligavome ant dviejų Prancūzų. Dar- J""f- TL 

bovietėje jiem padėjome sugauti sužeistą iau neb na&r^r tai buvo m? katiną. Tą katiną jie tuoj užmušė ir,_ ei- flleną J0S Jau nebemačiau. Ir tai buvo mu-
dami pietų, nusinešė J budą, kur mes visus 
šešis mėnesius valgydavom. Esant žmo-
niškesniam prižiūrėtojui, ten kūrendavosi 
ugnis. Jie katinui tuoj nunėrė kailį ir jį 
įgrūdo į ugnį. Palaikę 15 minutų, išsitrau
kė ir suvalgė. Visi kurie padėjom katiną 
gaudyti, tikėjomės gausią nors paragauti. 
Musų galvojimu, tai buvo didelis skanės
tas. Tos jų kiaulystės mes negalėjome la
bai ilgą laiką užmiršti. Dabar ji man ryš
kiai primena iki kokio laipsnio mes tada 
buvome alkani. Tada maistas vis blogėjo 
ir blogėjo. Kaskart mažėjo ir musų^ pakir
stos jiegos. Gi einančios dienos nešė sun
kesnius ir sunkesnius reikalavimus. Jei 
laisvėje gyvenantiems neišvengiamai turė
jo mažinti maisto davinį tai ką bekalbėti 
apie kalinį, kuriam pirmiausia ir daugiau
sia nukerpa 

20. Mes girdime artėjančius ir artėjančius 
karo šuvius 

iuvo jau 1945 metų Sausio mėnuo. Tai 
pats bjauriausias mėnuo Pomeranijos pro
vincijoje. Vėjas, šaltis ir sniegas buvo 
kasdieniniai musų nelaimės palydovai. O 

4nes vis kalėme ir kalėme plaktais bei kly
nais įšalusią žemę. Mes dirbom slėptuves 
fabriko valdžiai, tarnautojams ir darbinin
kams. 

Viertą dieną vėl sulaukiau savo žmo
nos. Iš gauto jos laiško susidariau įspū
dį kad musų byloje oficialiu keliu nieko 
negalima padaryti. Ji rašė kad bandoma 
papirkti Gestapo žmones. O jei ir tai ne
pavyktų tada reikia man ruoštis pabėgi
mui. Tas reikalas musų jau anksčiau ap
tartas. Laimingu atveju gal ir buvo ga
lima pabėgti, bet buvo ir labai daug pro
centų už tai kad tuo gali buti sunaikintas. 

Laiške žmona pranešė kad tvarkomi 
man reikalingi dokumentai. Atvežti ir rū
bai į Landsbergą. Paprašiau meistrą ar 
negalėtų man sudaryti galimybę pasima
tyti su žmona. Panašiu prašymu nedavė 
jam ramybės ir mano žmona. 

Meistras pradžioje atsikalbinėjo, nes 
ir jo sekimas buvo padidėjęs nuo tada kai 
firmos atstovas-vergų pirklys buvo užti
kęs Dr. D. besikalbantį su inž. Z., atvažia
vusiu iš Berlyno. Tada buvo sukeltas ne
mažas skandalas. Vienok nemalonumų bu
vo išvengta. Tik budrumas buvo padidin
tas. Bet mano prašymą meistras išpildė. 
Pasimatymą suorganizavo, palyginti, daug 
geriau ir saugiau negu kad anksčiau bu
vo suorganizavęs. _ . 

I pasimatymą paėmė mane, Dr. D. ir 
vieną kalinį-Vokietį. Apie tą kahm mes 
buvome labai blogos nuomonės. Jis jau 
buvo ne viena įskundęs. Meistras, bijoda
mas kad ir su iuo kiauliškai nepasielgtų 
minėtam Vokiečiui visada duodavo duo
nos ir lengvesnį darbą skirdavo. Ir siuo 
atveju aš buvau įpareigotas jam duoti da
lį gaunamo maistu, Jleikėjo gi užkišti is* 
davikui burną. • v. ... . 

Mus tris įkinkė į lengvą vezimelį n 
liepė iį vežti. Pervažiavom gal dviejų ki
lometrų fabriko rajoną ir įsukom Į P^tą* 
Po to pasukom į darbininkams skirto ben
drabučio kiemą. Pravažiavom ir jį. v MU3 
iiuvedė j patį pakraštį, k u r  stovejo išeinu 
jnajai vietai skirta lentine buda. JĮ DUVO 
prie žemės stipriai prisalus. Reike.10 kir-
tomis iškirsti ir ant vezimėho uzdeti. Mei-

sų atsisveikinimas vėl labai ilgam laikui. 
Kaliniai paleido žinią kad raudonieji 

pradėjo didelį puolimą ir daugelyje vietų 
frontas įiu sulaužytas. Klausėme meis
trą. Apie puolimą patvirtino, bet apie su
laužymą fronto jis nieko nežinąs. Jis patsy 

tikįs, sakė, kad Vokiečiai dar ilgai laiky
sis. 

Fabriko rajone dirbanti Prancūzai ir 
iš kitų kraštų prievarta suvaryti darbinin
kai mums pranešė kad frontas nuo Lands
bergo tėra už 80 kilometrų. f 

Mus atėjo prižiūrėti pats bjauriausiai 
prižiūrėtojas. Darbovietėje tiesiog siuto. 
Kaliniai prie darbo buvo tiesiog prirakin
ti. Už kiekvieną smulkmeną mušė be ato
dairos. Ypatingai saugojo jis kad nei vie
nas kalinys negautų progos pasikalbėti su 
darbininkais* ar karo belaisviais. Jauną 
Ukrainietį-kalinį, užkalbinusį pravažiuo
jantį vežiką, taip mušė ir kojom spardė 
jog šis į kalėjimą be kitų pagalbos jau ne
galėjo sugryžti. Į jo šonus ir kojas sudau
žė rankos storumo lazdą. 

Vieną pavakarę, prižiūrėtojui nuėjus 
į budą kratyti musų paliktų paltų, nepa
stebimai dingo trys kaliniai Lenkai. Iš 
budos išlindęs prižiūrėtojas tuoj pastebė
jo kad kelių kalinių jau nėra. Ūžaliarma-
vo fabriko policiją ir aplink dirbančius Vo
kiečius darbininkus. Mus suvarė į budą 
ir užrakino, o prižiūrėtojas su meistru nu
skubėjo organizuoti gaudymą. 

Praėjo dvi valandos, ir niekur nieko. 
Atėjo laikas mums gryžti į kalėjimą1. At
sirado tas bjaurusis prižurėtojas perpykęs 
iki pamėlynavimo. Mes ėjom klusnus ir 
drebėdami. Koridoriuje mus iškrėtė, bet 
tai buvo visiškai bereikalingas kratymas. 
Tą vakarą tikrai niekas nedryso nieko neš
tis, o jei kas ir turėjo ką tai darbo vietoj# 
paliko. 

Gryžę į celę džiaugėmės kad pavyko 
tiems Lenkams pabėgti, bet vėlai naktį ap
gailestavome kad prižiūrėtojai, mušdanai, 
vieną iš pabėgėlių parvarė į kalėjimą. Ki
tų dviejų taip ir nepagavo. Gi pagautasis 
tikrai atsiėmė baisaus keršto smugius. 

Už kelių dienų jį pamačiau kalėjimo 
kieme pjaustant malkas. Jo veidas nuo 
mušimo buvo mėlynas ir sutinęs. Pasirodė 
kad jį j celę kasdien eidavo mušti tas bjau
rus prižiūrėtojas Bergeris. ^ O kai ̂  kada 
pasiimdavo dar ir kitą talkininką, iš pa
žiūros beveik džentelmeną, bet taip pat 
sadistą, Lenskį. 

Ta savaitė po pabėgimo Lenkų mums 
buvo tikrai panašį į pragarą. Kaip besi
elgsi, ką bedarysi, vis buvo blogai ir blo
gai. Darbo vietoje negalėjom nei akių pa
kelti nuo skeliamos žemės skeveldrų. Mes 
buvom prirakinti kaip^ darbo arkliai į ku
liamos mašinos maniežą. O mušimui ne
buvo jokiu ribų. Tą savaitę mušti gavom 
beveik visi. Tai buvo kaž kas daugiau ne
gu žiauru. Tai buvo žodžiais neatkuria
mas kalinių terorizavimas. 

(Bus daugiau) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kainai su prisiuntimu tik $1.0# 
(Galima siųsti pašto ženklaiš po 5c) 

Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie- buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 
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YOUNGSTOWN 

MIRĖ Aleksandras Nof^fl&s 
Staiga mirtim. Buvo 45 metų 
staiga mirtim. Buvo 45 metų 
amžiaus. Jis buvo nevedęs ir 
gyveno prie savo našlio tėvo. 
Aleksandras mėgo išsigerti ir 
su niekuo nedraugavo, todėl ir 
Beturėjo priešų. Velionis mi
re Rugp. 11, palaidotas 13 d., 

su bažnytinėmis apeigomis. 

VEDYlBOS. Juozas Ross ir 
Josephine Orville (mokytoja) 
Rugp. 10 tapo surišti moterys
tės ryšiu Lietuvių bažnyčioje; 
apeigas atliko klebonas Kun. 
Sofranec. Tai pavyzdinga Lie
tuvių pora; linkime jų gyve
nime laimės. 

DU Lietuvių fraternalių or
ganizacijų seimai praėjo ir iš 

abiejų vietinių kuopų nebuvo^ 
pasiųsta delegatų. LRKSA sei
me Clevelande dalyvavo Marė 
Pajaujienė, kuri čia buvo atvy
kus iš Chicagos, su savo su-
num ir marčia; ji parsivežė iš 
seimo gerą įspūdį. 

JAUNESNI Lietuviai tariam 
si organizuoti politišką Lietu
vių klubą, kur galės visi įsira
šyti. Butų smagu kad tas įsi
kūnytų. Rep. 
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Ai ways Uniform! 

Antanas A. Olis yra 
Republikonų kandidatas Sani
tarinio Distrikto Trustee vietai 
šio rudens rinkimuose . Parė
mimui jo rinkimų vajaus susi
daręs komitetas rengia didelį 
i š v a ž i a v i m ą  E v e r g r e e n  G o l f  
Club, 92nd ir S. Western Ave., 
trečiadienį, Rugsėjo 11. 

Visi Adv. Olio cft-augai ir 
prieteliai kviečiami nusipirkti 
tikieta tam išvažiavimui ir tuo-

mi tapti rėmėju Lietuvio kan
didato Adv. A. Olis vajaus į 
Sanitary District Trustee. Ti-
kietas $5, už tai dalyvaujan
tieji gaus vakarienę, galės pa-
sikortuoti, pagolfuoti, ir laimė
ti dovanas. Nežiūrint ar loši 
golfą ar ne, bet štai yra proga 
kiekvienam Chicagiečiui pagel
bėti iškelti Lietuvių vardą A-
merikos politikoje. Komitetas 
prašo visus užtikrinti Olis Day 
pasekmingumą įsigyjant tikie-
tus tuojau. Komiteto ofisas 
6755 So. Western ave., Margu
čio redakcijoje. 

Komitetas: Dr. &. Biežis, 
Adv. A. Lapinskas, Adv. J. J. 
Grish, William Duoba, A. Va
lančius, Paul Barsheak. 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarai# 

VYRAMS ir VAIKINAMS 
MAUDYMOSI KELNAITĖS 

Su viduje įsiūtais prilaikytejais 
$1.95 - $2.95 - $3.95 

Šiaudine* Skrybėlės 
Visokių pavidalų! 
Visokių Spalvų! 

Nupiginta kaina! 

Vyrams 
Odiniai Diržai 

daugybė pasirinkimui 
$1.00 ir $1.50 

VAIKŲ POLO MARŠKINIAI 
Ar^yle Pat trrns $1.15  

JAUNI BANDITAI 
Chicagoje Jsisiautė jaunų 

banditų gauja, kurioje veikia 
ir Lietuvis, Antanas Kapsis, 
17 metų amžiaus, Policija pa
siryžo juos sugauti, gyvus ar 
nušautus, ir sulaikyti jų kri-

minališką veikimą. Jie nužudė 
ir vieną karo veteranu Rugp. 8 
apiplėšdami jį. 

VEDYBŲ šioje šalyje per 
pirmus tris mėnesius buvo be
veik 50 nuoš. daugiau negu per 
tokį pat laikotarpį 1945 m. 

ARMIJOS 
VETERANAI! 
PAVERSKITE SAVO *MOS f RĄ UtSIEMIMĄ 

DABAR MOKA NAUJAS AUKŠTESNES ALGAS 

iMfu j|s turėjote vieną iš tm .• 
tikrų Armijos Military Occupa

tional Specialties, tai galite da
bar Įstoti į naująją Reguliarę 
Armiją su laipsniu atitinkamu 
UBŲ gabumui ir patyrimui, jei 
įstosite trims metams ir pas-
kirtu laiku po paskutinės pa
kankamai g«Wft karini* aavo 
tarnybos. 

(•Military Occupational Specialties) 

1268 Ontario Street 

Proga pakilimui, geras, nuola
tinis užsiėmimas. Gaukite Ti
sus faktus artimiausioje juflMi 
X. V. Armijos Rekrutavimo Sto
tyje. 

A GOOD J O B  F O R  Y O U  

U. S. Army 
C H O O S E  TM J S 

F I N E  P R O F E S S I O N  N O W !  

Cleveland, Ohio 

Karštas Vanduo 
kiek 
kada 

tiktai reikia! 

jums reikia! 

Jeigu kasdieniniai nesmagumai del netikusio ir nūsenu-
sio vandens šildytojo vargina jusų namus, patyrinėkite 
kokius patogumus ir ekonomiją teikia automatinis, apa
čioje kūrenamas, insuliuotas vandens šildyto jas teikia. 

Šis modernis Gaso šildyto jas sutaupo vien tik gaso dau
giau negu pakankamai kad apsimokėtų jo įsigijimas. Jis 
užtikrina karšto vandens tiek kiek reikia . . visu laiku. 

Jusų gaso padargų pardavėjas ar pluroberis dabar jau 
turi išstatęs daug automatiškų, apačioje kūrinamų, in-
suliuotų šildytojų. Apsilankykit pas jį tuoj.. . . ir pa
darykit galą ant visados, savo namuose, tam trukdan
čiam ir neatsakančiam karšto vandens ištekliui. 

M>f. 
m .  

the east o m e  g a s  C O M P A N Y  

iv!*1"'" 

Kodėl vienas 
/j Iš siu vaikinų uždirbs 

$24,000 daugiau negu antrasis? 
ĮSAKYMAS Į ŠĮ KLAUSIMĄ yra labai svarbus kiekvienam mokyklinio amžiaus berniukui ir 
mergaitei. Jaunieji kurie baigia high school uždirba vidutiniai $24,000 daugiau per savo darbo 
amžių. Tie jaunuoliai kurie meta mokslą prieš baigiant nutraukia sau tą $24,000. Pinigai nėra 
viskas, tai tiesa—bet baigę high school su dides-viskas, tai tiesa—bet baigę high school su didės 
*hl uždarbiu gali turėti geresnius dalykus gyvenime kurių neįgyja tie kurie nebaiga mokslo. 

ŠIS PRANEŠIMAS high school amžiaus berniukams ir 
mergaitėms buvo paskelbtas The Illuminating Company, 
pirmą savaitę Rugsėjo pernai... ir vėl skelbiamas su-
lyg prašymo įvairių mokytoju, tėvų įr kitų susirupinusių 
jaunimo auklšjimu. . 

m: ŠERNIUKAI IR MERGAITĖS .,. ypač tie kurie dir
bo bėgyje praeitos vasaros, ir vaikinai paleisti iš milita-
rises tarnybos... šiuo raginami: Gryžkit į high school 
jeigu galit—jusų pačių gerovei ir jusų šalies gerovei. 
Jusų high school, jusų mokytojos ir jusų mokiniai drau
gai mielai jus sutiks. Stokit į mokslą tą pačią dieną kai 
n$>kyfda j^dar$|4 

Į •; | į - '*:(• . . •', • • •.•/. " • ' 

Kožnam Studentui Reikalinga 
Sight-Saving Lempa 

Atlikimui namų užduočių len
gviau ... pažingėjimui moky
kloje .... apsaugojimui akių 
—kožnam studentui reikalin-
Sight-Saving Study Lempa. 

Skaitymas, raštas ir skai
čiavimas lengvas k&da akys 
naudojasi patogumu moderni

nės Sight-Saving Lempos. 
Regėjimas neįkai

nuojamas, šviesa pi
gi—ir juo daugiau-
eUktros naudoji tuo 
ji darosi pigesni. 

A L W A Y S  A T  Y O U R  
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Lietuvis Nužudė Savo SVEČIAVIMAISI " 

Lithuanian Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO 

1 Mlį 1 

PHONE: ENdicott 4486 

Švogerį Kitatautį 
Juozas Salčiunas, 38 metų 

amžiaus, nuo 1378 E. 66 st., 
Rugp. 27 po pietų šautuvu nu
šovė savo švogerį, Burt Wal
ters, 46 m., kuris įsigėrusį Sal-
Čiuną norėjo nuraminti. 

Juozo sesuo ir švogeris tik 
ką buvo sugryžę iš atostogų 
Kanadoje, ir parvažiavę rado 
jį gerai girtaujantį, už ką no
rėjo pabarti. Kada Walters 
nuėja pas jį į kambarį, Salčiu
nas pradėjo jam grąsinti šau
tuvu, kurių jis turėjo tris sa
vo kamaraitėje. Kartu suėju
sios moterys nuramino Salčiu-
ną, bet vėliau pasigirdus viršu
je bildesiui, Walters vėl lipo į 
viršų pažiūrėti kame dalykas. 

Salčiunas tada pasirodė laip
tų viršuje su šautuvu ir pradė
jo šaudyt Į Walters, ir jį nu
šovė . Atvykus policija Juozą 
nuginklavo ir veik nešte išnešė 
į vežimą. Policijos nuovadoje 
Salčiunas gavo širdies atak% 
ir patalpintas kalėjimo ligoni
nėje. 

NAUJOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS 

Šį sekmadienį, Rugsėjo 1 d., 
rengiamas smagus metinis pik-
nigas parapijos sode, 18022 
Neff Road, šiais metais tai 
pirmas ir paskutinis piknikas. 
Bus geras orkestras šokiams. 
Nuoširdžiai visi kviečiami da
lyvauti, pradžia 1 vai. po pietų. 

Rengėjai. 

DRIVERS LICENSE 
Gub. Lausche paskyrė Oną 

Karpienę pardavinėti automo
bilistams Drivers License — 
tas prasidės pirmadienį, Rug
sėjo 9, ir ofisas bus Dirvos įs
taigoje. 

Rugp. 22 d., Dirvos redakci*-
joje apsilankė tolimi svečiai, iš 
Omaha, Nebr., Bronius ir Juo
zas Miller-Miliai. Bronius yra 
ilgametis Dirvos skaitytojas, 
čia jie viešėjo pas Antaną ir 
ponią Kutkus, taipgi pas Chas. 
Bracišką, savo draugus, ku
riems dėkoja už svetingumą. 

Čia viešėdami svečiai aplan
kė Lietuvių Darželį, kuris laį, 
bai patiko. 

Jiedu kelionę atliko automo
biliu, gryžo iš Kearny, N. J., 
kur dalyvavo savo brolio Anta
no Miller vestuvėse. Kitas jų 
brolis, Petras filler, gyvena 
Bronx, N. Y. ! 

Po vestuvių, jie nuvažiavo į 
Worcester, Mass., aplankyti ki
tus savo gimines ir draugus, o 
iš Worcesterio dar apsilankė 
Bostone, ir gryždami į Omaha 
sustojo Clevelande. 

Omaha yra nemaža Lietuvių 
kolonija, sako turi apie 200 
Lietuvių šeimų, be pavienių. 
Lietuviai turi savo bažnyčią 
ir kleboną, Kun. Juozą Jesevi-
čių, turi ir kelias draugijas ir 
Susivienijimų kuopas. 

Pas A. Zdanius, Bedford, O., 
lankėsi iš Dayton Dirvos skai
tytojo dukterys, Helen ir Jo
sephine Žilinskaitės, ir jų drau
gė Ruth Daugėla. Jos atosto-
gaudamos važinėjo Detroite ir 
iš ten atvyko į Clevelandą ke
letui dienų. 

Dirvos ilgametis skaitytojas 
Pranas Aksenavičius Rugp. 30 
laivu išvyksta į Detroitą,- ten 
aplankyti savo brolį, Joną Ake-
no, 8990 N. Clarendon ave., ir 
pasimatyti su kitais savo drau
gais ir pažystamais. Gryš at
gal lėktuvu, pirmadienį. 

B. Zelvis su žmona išvažia
vo į Floridą apsigyventi. 

M I R I M A I  

BALF 68 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

BALF 68 skyriaus susirin
kimas bus laikomas Dirvos re
dakcijoje, ateinantį penktadie
nį, Rugsėjo 6, nuo 8 yal. . va
kare. šio skyriaus nariai-pra
šomi dalyvauti. 

P. J. žiuris, pirm. 
Visų trijų vietos BALF sky

rių komiteto pereito vajaus iž
dininkas V. Amšiejus pasiuntė 
į centrą likusius to vajaus pi
nigus, pelną ir gautas aukas, 
ir šiomis dienomis iš centro 
gavo paliudymą ir padėkos lai
šką. 

REIKIA MERGINŲ 
Prekių Egzaminavimui 
Mokestis 60c valandai. 

IMPERIAL KNITWEAR CO. 
2104 Superior Ave. 

'IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYN.'S 
Užkviečiame savo draiw-

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Telef. CEdar 9527 

GRYŽO iš karo tarnybos Al
fonsas Krugis, nuo 7705 Wade 
Park ave., tėvai sulaukę su-
naus labai linksmi. Alfonsas 
parvyko iš Japonijos, kur iš
buvo kelis mėnesius. Išviso jis 
ištarnavo 32 mėnesius, kariavo 
Iwo Jima saloje prieš Japonus, 
bet laimingai išliko gyvas. 

PARSIDUODA 2 ŠEIMŲ NAMAS 
1263 Webb Road, Lakewood, po 5 
kambarius, 2 šildytuvai; be įvažiavi
mo, bet galima padaryti. Rendos 
$64.50 mėnesiui. Arti prie visko. 
Geri nuomininkai. Apvertinta $11.-
000. Paskola galima gauti $6,600 
iki $7,000. Geram pirkėjui daug pi
giau, be agento. (35) 
S. LUKASSUS, 1429 Wayne ave. 

Lakewood. 

T H E  P E R I S C O P E  
By ŠARŪNAS. 

JUSTINAS BERUSAITIS, 61 
m., nuo 1625 E. 50th Place, 

mirė Rugp. 26, palaidotas 29 
d., Kalvarijos kapinėse; pamal
dos atsibuvo Šv. Jurgio bažny
čioje. 

Liko žmona, Magdalena. 

ELENA KVEDERIENĖ, 67 m. 
našlė, nuo 1538 E. 32 st., mi

rė Rugp. 23, palaidota 26 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčio
je. 

Liko duktė Adele, du sunai, 
Juozas ir Petras. , 

JUZĖ SENDZIKIENĖ, 66 m., 
našlė, nuo 2445 W. 6th st., 

mirė Rugp. 24, palaidota 28 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčio
je 

Liko dukterys, Mrs. Anna 
Coleman, Mrs. Helen Hefferon, 
sunai William ir Charles Kat-
cher; seserys M. Maksimavi-
čienė, Mrs. A. Savchuk. 

Šių trijų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del-
ja Jakubs. 

MORTA LUKAS (Krasnickai-
tė), 52 m., nuo 6303 Utica 

ave., mirė Rugp. 24, palaidota 
27 d., Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo Šv. Jurgio baž
nyčioje. , « 

Liko vyras, Adomas, trys 
dukterys, Bertha, Edith, Ade
le, sunus Albertas, taipgi pali
ko seserį Radauskienę. 

Paėjo iš Ūdrijos par., Cibi-
lėkų k., Amerikoj išgyveno 84 
metus. 

BURT WALTERS, 46 metų, 
nuo 1378 E. 66 street, mirė 

Rugp. 27, laidojamas Rugp. 31, 
Kalvarijos kapinėse; laidotuvių 
pamaldos atsibus 1 vai. dienos, 
Wilkelis Funeral Home. 

Velionis gimęs W. Va., pali
ko žmon, Salčiunaitę, taipgi 
du sunus, Raymond ir Joseph. 

Šių dviejų laidojimu pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 

REIKALINGI 
VYRAI DARBININKAI 
Spaude j ai ir Molderiai 

mažoms misingio dalims. 
Gera mokestis nuo valan-
dti, 6 dienos, 48 valandos 

savaitėje. 
Proof Machine and 

Brass Foundry 
936 E 72nd Street 

PADĖKA 
Mirus musų žmonai ir moti

nai, Mortai Lukas, šiuomi rei
škiame savo širdingą padėką 
visiems musų draugams ir gi
minėms už dalyvavimą šerme
nyse, pamaldose ir palydėjime 
į kapines; už gėles ir už mi
šias; taipgi dėkojame visiems 
trims šv. Jurgio parapijos ku
nigams, Vilkutaičiui, Petrikui 
ir Ivanauskui, už jų paskutinį 
pasitarnavimą, ačiu grabne-
šiams, ir Aldonnai Wilkelis už 
jos prielankų patarnavimą lai
dojime. • 

Vyras Adomas Lukas 
ir šeima. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

PARSIDUODA GERAS 
PHILCO RADIO ir graži ko-
modė su trimis veidrodžiais. 
Parduoda Lietuviai. Klauskite 
telefonu EXpress 3738. (35) 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

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

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

"DEMOCRACY and thfc covet
ing of foreign lands are two 
mutually exclusive conception", 
said the delegate of Yugosla
via, Mr. Kardelj, to the Paris 
Peace Conference. His coun
try, as every one knows, is 
now a puppet ,of Soviet Russia, 
and Russia, as every one also 
knows, is a country which, 
more than any other, covets 
foreign lands, as its recent note 
to Turkey shows. We wonder 
if Stalin approved the words 
of the Yugoslav delegate, re
membering the Russian rape 
of Lithuania and other Baltic 
republics ? It seems that to 
the bolsheviks, words have dif
ferent meanings than the do 
to the rest of the world. 

• 
MR. LA GUARDIA, who is 

Director General of the UNR-
RA has stated that he would 
urge Congress to permit the 
emergency entry of 100,000 dis
placed persons to the United 
States. Other countries could 
absorb the rest. 

This recalls the scheme of 
former Sec'y of the Interior, 
Mr. Ickes, to open up Alaska 
for such persons. There are 
over 50,000 Lithuanians among 
the displaced persons, and their 
relatives would gladly welcome 
them here. A few hundred of 
them are coming in under the 
present quota system, but this 
system will never be able to 
take care of them all without 
special emergency legislation by 
Congress. A good plan would 
be to apportion part of the 
German and Russian quotas to 
them. 

, • 
"THE Story of Lithuania" 

by Father Thomas J. Chase 
has six parts entitled: The For
mation of the Lithuanian State, 
The Early Lithuanian Grand 
Dukes, Lithuania of the Middle 
Ages, The Polish-Lithuanian Re
public, The Regeneration ^ of 
Lithuania, The Republic of Lith
uania. The price is $5.50. The 
book is now on sale at all the 
Lithuanian newspaper offices. 

RECENTLY arrived Baltic 
refugees in Sweden tell that the 
ancient city of Vilnius is fast 
becoming an outpost of Asia. 
Vilnius, the capital of Lithua
nia, was a city of many chur
ches and an age-old university. 
Now the churches are closed, 
the Lithuanian and Polish in
habitants deported to Siberia, 
and their place is taken by im
ported Mongolians and Siberian 
Russians. 

• 
THE death of H. G. Well, 

reminds the Lithuanians that 
two of his books were trans
lated into Lithuanian. One of 
them was the "History of the 
World" which appeared in three 
volumes in 1924-26, published 
by the Lithuanian American 
Patriots Association whose ac
tive president then is now the 
editor of the Dirva. The oth-| 
er translation was of the War ( 
of the Worlds. This was pub-! 
lished in Klaipėda. | 

THE St. George C.W.V. Post 613 
Softball League has completed its 
first half with Lasnik's Cafe be
ing on top, undeafeted. They clin
ched the first half title, Monday 
nite when they beat Cramer's 9—3 
in a playoff of, a previous tie game. 

Just to prove that anything can 
happen, Tree's Bar, which had lost 
four straight, last week trounced 
Paul's Tavern in a near shutout 8-1. 
Tuesday nite, in the first game of 
the second half, Tree's five run 
rally in the last of the 7th, beat 
Paul's 7—6. Bennie Patrick of 
Tree's is socking the pill for a .667 
average — that's real hitting. 

The League had its first casual
ty last week. Charlie Guzauskas 
was the victim. During the prac
tice session before the Lasnik-Spade 
game last Tuesday, he caught a 
line drive on the end of his finger. 
His broken digit will be in a cast 
for several weeks. He will now 
manage Lasnik's from the bench. 

Joe Prankas has been picked as 
the local Pat Seerey. His paunchy 
middle and his ability to strike out 
gallantly qualify him for the job 
easily. 

The final standings for the first 
half of 1946 season are: 

Team W- - L 
Lasnik's Cafe 5 0 
Spade's 4 1 
Cramer's 3 2 
Tree's Bar 14 
Paul's Tavern 1 4 
Michic's Cafe 1 4 

The schedule for Hie week of 
Sept. 3rd: - - . 

Tueg. Lasnik's vs. Cramer's. 
Wed. Michic's vs. Tree's Bar. 
Thurs. Spade's vs. Paul's Tavern. 
The games start at 6 P. M. and 

are played at St. George's School 
vard. 

WINDING up a season in which 
they gleaned 11 victories and no 
defeats, Leimons Bros.' Cafes shut 
out the White City Cafes, 1—0, at 
Gordon, thereby emerging as top 
•earn in the Municipal B Softball 
League. 

The winning run was driven in 
bv Second Baseman Bill Boyd in 
the first inning. Boyd, who has a 
batting average of .710 hit a double 
with two men on base. 

Pitcher Ray Schaab, whose spe
cialty is hurling speedballs, struck 
out 11 and walked three men. 
In 84 innings Schaab' has allowed 
but 18 runs, has 10 victories to his 
credit and has averaged nine strike
out a game. 

Leimons played an exhibition game 
in Akron last Sunday, and, after 
scoring IS runs in the first two 
innings, sent in a few spectators 
to play and still won by a score 
of 15—11. 

Now that the Leimons have roll
ed up such an impressive record, 
they will remain idle while eight 
of the 11 runners-up battle it out 
for the honor of playing them for 

I the Municipal Class B softball cham
pionship three weeks hence. 

THE C.W.V. Post 613 is organiz
ing a handicap bowling league. 
The teams will bowl Sunday after
noons at Omarlo Recreation. The 
Vets invite anyone interested to 
attend a meeting of prospective 
bowlers Sunday at one o'clock at 
St. George's Auditorium. 

THE Veterans' picnic at Neura's 
Farm, announced by this column to 
be on Sept. 1st, has been Dostponed 
till a later date which will be an
nounced here. 

1 IN LINE with our efforts^ 
to bring you "What's New*Y 
we would like to suggest a'-
place to spend a pleasant even
ing. The place — Twilight.; 
Gardens. This column realizes , 
that the Gardens are a familiar 
spot to the younger set, but , 
m|py of the returning veterans 
have not paid them a visit 
since their return home and,t 
we think that they are miss-* 
ing something. ' 

The new management is re
ally making every effort to 
make the Gardens the best 
nite spot around these parts-

Excellent music is provided 
for dancing on Fridays, Satur
days, and Sundays. 

The Lounge Room features 
"Franz" at the console of the 
Hammond Organ every nite ex
cept Monday. This column can 
personally assure you of a real 
treat when you hear his musics 
It is excellent; just as is eve*y*| 
thing else at the Gardens. 

Take a ride out some even
ing — and on weekends go ear
ly — its out along the lake on 
Route 283 at Chagrin Harbor, 
you can't miss it. If you don't 
enjoy yourself, we assure you, 
it'll be your own fault, since 
everything out there is geared 
to the idea of supplying you 
with enjoyment and relaxation. 

TICKETS are still available (or 
the C. Y. O. dan ce on Aug. 31st. 
Music will be furnished by the 
Range Riders. Remember — Sat., 
Aug. 31st at St. George's Auditorium 
— E. 67th and Superior Ave. at 
8 P. M. 

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

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

AKINIAI 
grali ma gauti pas 

D-RĄ MATULAITJ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

JONAS G. 
POSTER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavotojas, 
Popieriuotoja-: 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

4f5 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 
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Į P J. KERSIS Į 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio S 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. §j 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- E į 
E kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu jvai- =! 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. E 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas E 
E garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. E 
=tiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiit!iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii3 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra ' 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

T H E  B A N K  

FOR 
ALL 
THE 

PEOPLE 
«oumo£ 

The May Co's 
BASEMENTE 

/ 

jbulelel MieA&l! 

LUCKY PENNY" POLKA 

TAŠKAIS RAYON FRENCH 

CREPE SUKNIOS 

Style A. 

Telefonu ir Paštu 

Užsakymai Style B. 'f 
Išpildomi 

Šaukit 

CHerry 3000 

Šios suknios yra žyi-
mios už savo kainą! 
Geros rūšies r a y o n 
French crepe visad po
puliariais polka taš
kais. Labai patogios 
dėvėjimui dabar — per 
visa Rudeni. Mieros 
moterims. 38 iki 44. 

STYLE A. 
G u z i kuotu priešakiu 
coat dresses su klasiš
ka apykakle ir dviem 
kišeniais. Nftvy, ru-
dpė ir .rožinės. 

STYLE B. 
Plytuotu frontu dresė 
su sutrauktais pečiais 
ir tos pat medžiagos 
apvadais. Gražios V-
apykaklės. Navy, ru
dos arba maroon. 

Mieros 38 iki 44. 
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