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pastari įvykiai rodo. 
ne visai laisva, ir dar 
mas į Maskvą gali buti at. 
tas atgal, tačiau dabar Prane 
zijos kryptis yra reikšminga, 
didėjant nesusipratimui tarp 
grobuoniškos Rusijos ir vaka
rų pasaulio. 

Pereitą metą, sovietams pa
naudojus spaudimą į Prancūzi
ją ir Prancūzams bijant Vokie
tijos atsipeikėjimo, Prancūzija 
padarė sutartį su Rusija, kaip 
galingiausia pasaulyje sausže-
mio valstybe Europoje. 

Jei Prancūzija ir dabar lai
kytųsi su Maskva, Europa var
gu galėtų išlikti nuo Sovietų 
užvaldymo Viduržemio; Italija 
ir Austrija lengvai patektų so
vietų įtakon. 

MASKVA RUOŠIASI 
ŠIENAUTI 

Pakenks Demokra
tams Rinkimuose 

šių dienų pasaulinė suirutė 
gundyte gundo Maskvos raudo
nus carus naudotis padėtimi, 
nors ir pati Rusija nualinta ir 
pusbadė. Rusija pasiryžus, aki
vaizdoje Europoje siaučiančio 
badavimo ir suiručių, šienauti, 
šią žiemą sakoma suirutės ir 
alkis pasieks aukščiausio laip
snio, na o skurdas yra komuni
stų darbui geriausia dirba. 

Artimuose Rytuose taip pat 
jiems atsidarė geri dirvonai 
darbui, kur sukurstyti žmonės 
laukia bolševikiškos "laisvės" 
ir Rusų "išlaisvinimo". Ten 
sukelta neapykanta ir nepasi
tikėjimas Britais ir neapkenti-
mas savo vetinių valdovų. 

Gal pats didžiausias pavojus 
yra Stalino pražūtinga dogma 
kad tarp sovietų ir vakarų pa
saulio turi įvykti lemiamas ka
ras, kitaip komunizmas nesi
jaus ramus kapitalizmo apsup
tas. 

Maskva pasiryžus tęsti sa
vo dabartinį nepaskelbtą karą 
prieš vakarų pasaulį, išvengiant 
kiek galima šaudomo karo, ta
čiau tas yra mažos reikšmės, 
nes mes vistiek turim buti pa
siruošę ir labiau ruoštis šaudo
mam karui. Kuo tas baigsis 
priklausys nuo • tolesnio musų 
sugebėjimo Maskvos carukus 
suvaldyti. 
IP* < 

VOKIETIJOJE Amerikos ka
riams užkirsta proga vesti vi
sokį juodos rinkos biznį, kurį 
jie taip plačiai išvystė, uždrau-
džiant jiems vartoti Vokiškas 
markes pinigų vietoje. Ame
rikos kariai dabar negali pirkti 
iš Amerikos militariškų krau
tuvių nieko už Vokiškas mar
kes arba markes paversti į do-
larius. Tuo budu kariai nega 
lės pardavinėti Vokiečiams sa
vo gaunamus cigaretus. Iki 
to uždraudimo, Amerikiečiai ir 
kiti sąjungininkai kariai par
siuntė į Ameriką milijonus do-
larių po karo pabaigos. 

Dabar už markes galės pirk
ti tik iš Vokiečių, kurie mažai 
patys turi ką parduoti. 

PROF. ROGER ADAMS, Illi
nois Universiteto, gavo 1946 
metų aukščiausią premiją už 
atsižymėjimus chemijos tyri
nėjimuose. 

RUSIJOJE SIAUČIA 
VISOKĮ NERIMAI 

Vladivostoko uoste sprogo 
laivas su sovietų amunicija, 
ir tas sako yra vienas iš ei
lės apsireiškiančių pokari
nių nuotikių įrodančių kad 
visoje šalyje kas negero ei
nasi. .Vladivostokas užpil
dytas MVD (NKVD įpėdi
niais), sekimui kur linkui 
dalykai krypsta. 

Gryžę kareiviai sudaro 
naujų nerimų, ir sako Uk
rainoje kyla judėjimas at
siplėšti nuo sovietų. 

Visoje šalyje siautė ūkių 
komisarų žulikystės ir suk* 
tybės, pradėta juos likvi
duoti. Stalinas visokį su
bruzdimą moka numalšinti 
žudymais, ir gal but šis ne
ramumas kaštuos Rusijos 
vergams kelis šimtus tūks
tančių gyvybių. Bet ką rei
škia rieznikams tai. 

Britai įsakė šaudyti Žy
dus demonstrantus Palesti
noje, kurie atvirai kovoja 
prieš Britus. Žydai tūks
tančiais iš Europos veržiasi 
j Palestiną, nežiūrint Britų 
pastangų juos sulaikyti. Iš 
Haifa Britai deportavo 900 
žydų kurie slaptai įsigavo į 
Palestiną. 

PARTIJOS VADAI REIKALAUJA SU
SPENDUOTI OPA 

Po Wallace skandalo, ku-|del to kad išdirbėjai, mėsos 
;is sugalvojo perkeisti ša- gamintojai ir kiti didieji 

Uostų darbininkams bai
gus streiką, Atlantiko ir 
Pacifiko uostuose laivų ju
dėjimas prasidėjo. Bet iš
kilo kitas streiko pavojus— 
nutarė streikuoti laivų in
žinieriai norėdami gauti 35 
nuoš. mokesties daugiau. 

Apie 30,000 Western Uni
on telegrafo tarnautojų sa
ko gali sustreikuoti jeigu 
nebus pakelta algos. 

lies^ užsienio politiką ant 
bolševikiško kurpalio, kuo 
jis Demokratų partijai ir 
pačiam prezidentui paken
kė, kitas Demokratų parti
jai kenksmingas skandalas 
yra administracijos vary-
masis palaikyti OPA, kas 
mėsą nuvarė j juodąją rin
ką, ir mėsos klausimas iš
sikišo į priekį kaip kita di
delė kliūtis Demokratų par
tijai laimėti rinkimus, ku
rie įvyks šį rudenį, tik už 
penkių savaičių. 

Demokratų kandid a t a i 
patyrę kas su mėsa nutiko 
po grąžinimo OPA kontro
lės ant jos, pradėjo reika
lauti prezidentą kad butų 
panaikinta kainų kontrolė 
mėsai skiriamų gyvulių. 

Visi Demokratai kongre
so kandidatai susiduria su 
pavojum nelaimėti, ir esan
tieji kongresmanai kurie 
vėl kandidatuoja, jaučiasi 
gali pralaimėti Lapkričio 5 
rinkimus. 

Atstovų Rumų didumos 
vadas Kongr. McCormack 
pareikalavo kad butų su
spenduota mėsos ir kitų 
sunkiai gaunamų reikmenų 
kontrolė 60 dienų, tai yra 
rinkimų laikotarpiui. 

Jei Demokratai mano ši
taip visuomenę apgauti, o 
paskui vėl sugrąžinti OPA 
ir vėl atiduoti mėsą ir ki
tas reikmenis juodos rin
kos raketieriams, tai visuo
menė privalo prieš tai ap
sisaugoti ir tuos apgaudi
nėtojus šluoti laukan iš val
džios. 

Biznio žmonės tikriausia 
apskaičiavo kad tiktai lei
džiant dirbtuvėms reikme
nis netrukdomai gaminti ir 
patiekiant žmonėms tų rei
kmenų ir maisto pakanka
mai jų kainos savaime nu
sistovės ir kainos nupuls. 

Platina melagystes 
Kaip tuli Demokratų va

dai mažai nusimano apie 
dalykus parodo paties De
mokratų partijos nacionalio 
pirmininko Hannegan's pa
darytas pareiškimas: Esą, 
visko trūksta, kainos kyla 

industrialistai tyčiomis su
laiko reikmenis iš rinkų. 

Ta yra viena is melagys
čių kurią platina ir CIO va
dai, kurie nesenai buvo ap
kaltinę skerdyklas del mė
sos trukumo. ) 

Kurie turi akis visi aiš
kiai mato kad skerdyklų 
žardai visi tušti, juose ne
laikomi gyvi galvijai ir gy
vuliai, ues tikrenybėje far-
meriai atsisako siųsti savo 
gyvulius į skerdyklas už 
OPA nustatytas kainas. 

Iždo Sekretorius Snvder 
nuo savęs paskelbė, nežino
damas kitų savo sandraugų 
politiškų šposų, kad jo pa
tyrimu jokie išdirbėjai ne
užlaiko gatavų gaminių iš 
rinkų iki jokio alarmingo 
saiko. 

Tačiau Hannegan negali 
už tuos trukumus ir siau-
raregystę kaltinti adminis
traciją, kurios nariu jis 
pats yra ir kam tikrai kal
tė priklauso. ^ 

PIRMAS KVISLNGAS 
GAVO KALBĖTI 

Paryžiaus konferencijoje 
sovietų atstovai rado pro
gą ir laiką duoti kalbėti 
vienam iš trijų Pabaltijo 
šalių atvežtam kvislingui: 
Estijos užsienių reikalų mi
nistras Krouous buvo leis
tas pasakyti oficialę kalbą, 
kurioje jis garbino sovietų 
valdymą Estijos, Lietuvos 

Jis sulyg įsa-

i 
Ekonomika 

MISS AMERICA 1946 METAIS. Viduryje stovi šių metų lai
mėtoja MMiss America of 1946" titulo. Jos vardas, Marilyn 
Buferd, 21 metų, iš Los Angeles, kur ji laimėjo "Miss Califor
nia" titulą prieš vykstant j Atlantic City, N. J. šalia jos sto
vi keturios kitos pripažintos gražiausios po jos. Reikia pažy
mėti kad šių metų "Mr. America" titulą laimėjo Chicagietis 
Lietuvis, Allan Stephen (Steponaitis). 

WALLACE PALEI
STAS 

Rugs. 22, Prez. Truman 
nustebino visą šalį paskelb
damas paleidimą Wallace 
iš Komercijos Departmen-
to Sekretoriaus pareigų. 

Tą Truman padarė po to 
kai jis buvo pasimatęs su 
Wallace pereitą savaitę ir 
kai paskelbė kad Wallace 
lieka savo vietoje, tik dau
giau politiškų kalbų nesa
kys iki tęsis Paryžiaus tai
kos konferencija. 

Tačiau šis prezidento pa
sielgimas matomai dar la
biau įpykdė Valstybės Sek
retorių Byrnes ir jo padė
jus Senato atstovus Van-
denbergą ir Connally, ir 
prezidentui neliko kito pa
sirinkimo kaip tik priversti 
Wallace rezignuoti. 

Prezidentas greitomis ra
do kitą kandidatą į tas par
eigas, dabartinį ambasado-

Londone, W. Averell 
kapitalistą, bet 

FRANCUZIJON užsakyta 45 
tūkstančiai Amerikoje dirba
mų automobilių — taigi tiek 
mažiau teks Amerikiečiams pa
tiems ir vis ilgiau reiks laukti 
naujų automobilių. 

Prez. Truman sako paro
dė palinkimo neįleisti ko
munistus į valdiškus dar
bus. Bus paskirta^ komisi
ja susekimui ir išmetimui 
komunistų ir kitų priešgi
nų iš valdžios įstaigų. Tas 
pasako kad komunistų yra 
pilna valdiškose įstaigose. 

# 

ir Latvijos. 
kymo iš Kremliaus, nupa
sakojo pasigerėjančiai buk 
Estiios žmonės po sovietų JįU 
valdžia galėjo padaryti di- į Harnman Kapitalistą Det 
delį ekonominį ir kulturinį taip pat draugingą Mask-
progresą. Žinoma, nepami
nėjo tų šalių žmonių išve
žimą į Sibirą ir kitaip per
sekiojimą dar likusiųjų. 

Maskva pasiūlė planą iš
vežti 30,000 Vengrijos dar
bininkų į Rusiją ir Jugo
slaviją dirbti kaip dalį ka
ro atlyginimų. / v . 

Tam Vengrija griežtai 
protestuoja 

DRAUDŽIA U. S. KIŠ
TIS I EUROPĄ 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: John J. Karalaitis, Joseph A. Kibort, Joseph M. Judickas, 
Commander; Frank T. Pumputis, Retiring Commander; William G. Burns, John E. Urbas, 
John E. Viscount ir Lawrence F. Gubista. Nuotrauka iš Chicagos Darius-Girenas Post No. 
271 vadovybės instaliacijos, (žiūrėkit aprašymą ant 2-ro pušl.) į 

vai. Jis yra buvęs amba
sadorium Maskvoje, Roose-
velto paskirtas, vėliau per
keltas į Londoną. 

Harriman pastaru laiku 
buvo priskirtas prie Pary
žiaus konferencijos delega
cijos. Jo paskyrimą mato
mai rekomendavo ir ųžgy-
rė pats Byrnes. 

Truman užtikrino Byrnes 
kad jo vedama politika Pa 
ryžiuje užgiriama, ir Har
riman taip pat pasiskelbė 
pilnai Byrnes politiką rems. 

Wallace, išeidamas iš sa
vo vietos, pasiskelbė kovo
siąs prieš dabartinę Ameri
kos užsienio politiką, reiš
kia, ir toliau skelbs nuoląn-
kavimą Maskvai. 

Išsyk paskilbo kad gali 
atsirasti ir trečia partija, 
kurią užgyrė ir gelžkeliečių 
trukšmadaris vadas Whit
ney. Jis pasiūlė ir kandida
tus: į prezidentus Wallace, 
j vice prezidentus Senato
rių Pepper, taipgi aklą už-
sidegėlį sovietų garbinto
ju 

Oro paštas šioje šalyje 

Lake Success, N. Y., UN 
saugumo tarybos konferen-
cioje, Sovietų delegatas už-
atakavo Amerikos kišimąsi 
į Europos reikalus, nes U. 
S. yra vienatinė ne-Europi-
nė valstybė, kuri norinti 
Europoj šeimininkauti, kas 
sovietų atstovų manymu 
turi buti užkirsta. 

U. S. atstovas pareiškė 
kad ši šalis yra viena iš Vo
kietiją ir Austriją okupuo
jančių valstybių ir yra na
rys Aliantų Kontrolės Ta
rybos, todėl turi teisę daly
vauti Europos ekonominių 
reikalų tvarkyme. 

Sovietų atstovo reikala
vimą suteikti UN tarybai 
žinias kuriose draugiškose 
šalyse kiek laikoma Ameri
kos kariuomenių. Kinų at
stovas griežtai atkirto kad 
tai yra Amerikos biznis. 

Gromyko reikalavimas iš 
konferencijos išmestas. 

Kiek anksčiau atmestas 
Ukrainos atstovo skundas 
prieš Graikiją buk ji esan
ti pavojum taikai. 

RUSIJA, kaip išrodo, bus 
pirmutinė valstybė kuri pa
darys prekybos sutartį su 
Ispanija, nežiūrint iki šiol 
trukšmavimo ir reikalavi
mo išversti Gen. Franco iš 
valdžios. Ispanų diploma
tai užsieniuose daro bandy
mus tartis su sovietų at
stovais. 

BELGIJOS lėktuvo ne
laimėje pereitą savaitę, ku
ris nukrito šiapus Atlanti
ko, Labradoro girių gilu
moje, žuvo 27 žmonės. Ke
liolika išgelbėta gyvų. Žu
vusieji ir bus palaidoti ne
laimės vietoje. 

Trokų darbininkų strei
kas New Yorke srityje pa
darė 400 milijonų dolarių 
nuostolių. Ir dabar dalis jų 
dar streikuoja. 

Graikai veda karą su ko
munistų gaujomis. Pasta
ru laiku vėl užmušta 17 ko
munistų banditų, veikančių su Spalių 1 d. nupiginamas, munistų banditų, veik 

laiškai bus siunčiami po 5c. į ii Jugoslavijos pusės. 

Ryžių ir Bulvių 
Derlius .Gerai 

PASAULINIS maisto klau
simas kiek palengvėjo šį metą 
padaugėjimu 10 nuošimčių ry
žių derliui ir bulvių derlium 
kuris yra didžiausias nuo 1942 
metų, kaip praneša Agrikultū
ros Departmentas. 

Ryžiai, pagrindinis maistas 
Azijoje, užderėjo taip kad šy-
met gaunama 2,300,000,000 bu
šelių, arba apie 600,000,000 bu
šelių daugiau negu gauta 1945 
metais, tačiau apie 10 nuoš. 
mažiau negu būdavo surenka
ma prieš kax%. 

BULVIŲ derlius visame pa
saulyje apskaičiuojamas apie 
7,283,000,000 bušelių, arba 13 
nuoš. daugiau negu pernai, ta
čiau vis apie milijonu bušelių 
mažiau negu būdavo vidutiniai 
gkunama kas metą prieš karą. 

Europoje šymet bulvių gau
nama 4,462,000,000 bušelių, ly
ginant su 3,874,000,000 pernai. 

Bulvių derlius geras pasiro
dė Holandijoje, Prancūzijoje, 
Ispanijoje, Belgijoje, Portuga
lijoje, Italijoje, Vokietijoje ir 
Austrijoje. Sovietuose bulvių 
tikima bus tiek kiek pernai, 
16 nuoš. mažiau negu prieška
riniais metais. 

VIENAS juodas plėtmas ap
sireiškė derliuje tai linų sėme
nų, kurių šymet bus mažiausia 
nuo 1944 metų. Kadangi sė
menų aliėjus užima svarbią da
lį maiste ir industrijoje tai tas 
yra prastas ženklas. Visame 
pasaulyje riebalų ir aliejų tru
kumas vra didžiausias negu 
kitose kuriose maisto rušvse. 

CUKRAUS VIS TRUKS 

ŽINIOS iš Washingtono pa
kartoja kad 1946 metais cuk
raus trukumas nepagerės, iki 
nepradės į rinką patekti kitų 
metų derlius dideliais saikais. 

Jeigu tada matysis galimy
bės padauginti cukraus tieki
mą suvartojimui, tas priklau
sys nuo to kiek jo daugiau ra
sis. 

Agrikultūros Department a s 
tikisi kad kitą metą cukraus 
produkcija bus žymiai didesnė. 

Dabartiniu laiku, racionuoto 
cukraus šioje šalyje sunaudo
jama 5,600,000 tonų metuose. 
Kada cukrus bus paliuosuotas, 
jo sunaudojimas sieks iki apie 
8,500,000 tonų. 

ir 

FILIPINŲ, Java ir Formosa 
salose Japonams per karą su
naikinus daug cukraus lendrių 
auginimo laukų ir cukraus pa
ruošimo įmonių, ten ir 1947 
metais cukraus gamybos atsi-
gaiveliojimas bus menkas. 

Prieš karą labai daug cuk
raus buvo gaunama iš Filipi
nų salų. 

AMERIKOS valdžios agea-
tai pradėjo tyrinėti 300 korpo» 
racijų ir paskirų asmenų kurie 
nužiurėti varyme juodos rinkos 
biznio tekstilės produktais. 

Tie juodos rinkos biznieriai 
sakoma yra kaltininkai dabar 
apsireiškusio trukumo marški
nių, moteriškų roMf ir 
audimo daiktų. 
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PITTSBURGH 

Elektros Streikas Pitts-
burghe Pradėtas 

Rugsėjo 24 pradėtas Pitts-
burghe elektros unijos darbi
ninkų streikas, kurio išvengti 
nepavyko, po didžiausių padė
tų pastangų per 8 mėnesius. 

Jau nuo Vasario 21 unija 
pradėjo grasinti streiku, ku
riam tada laiką nustatė Vasa
rio 25. Po to vis streiko gra
sinimą pakartojo, iki dabar iš
šaukiant Duquesne Light Co. 
darbininkus j streiką sulaikė 
elektros tiekimą ir suparaližia-
vo didele dalį miesto ir apielin-
kių biznio ir darbų, ši elek
tros kompanija aptarnauja 817 
ketvirtainių mylių plotą kuria
me gyvena 1,500,000 žmonių. 

Kadangi unijos vadas Geor
ge L. Mueller ignoravo teismo 
nuosprendi nesulaikyti viešuo
menei reikalingo patarnavimo, 
Už jo pasipriešinimą teismui ir 
streiko pradėjimą jis tapo su
imtas ir patalpintas kalėj iman 
be užstato. 

Elektros šviesa nebuvo sulai
kyta namams ir įstaigoms, bet 
namu gyventojai pradėta ra-
jfinti naudoti ją kuomažiausia 
kad elektros užtektų būtinoms 
Įstaigoms kaip ligoninės. 

šis streikas neša miesto gy
ventojams po lOmilijonų dola-
rių Į dieną, nedarbu, biznių su
laikymu ir tt. 

SUSIJUNGĖ BANKAI 
The Union Trust Company 

of Pittsburgh ir Mellon Natio
nal Bank susijungė ir pradėję 
bizni vienu bendru vardu. Mel
lon National Bank and Trust 
Company. 

Naujo banko bendras kapita
las ir perviršiai sudaro $150,: 

100,000. Tai yra didžiausias 
bankų susijungimas šioje šaly
je nuo 1930 metų, ir 53-čias 
1946 metais. 

DEMOKRATAI APLEIDŽIA 
GUFFEY 

# Tarp Demokratų Pennsylva-
nijoje apsireiškia nepasitenki
nimas U. S. Senatorium Joseph 
F. Guffev, kuris priėmė komu
nistų vadovaujamo CIO —P AC 
parama šio rudens vajuje. Da
bar vėl vienas buvęs Kongreso 
narvs, Joseph Gray, išėjo prieš 
Guffey ir stojo dirbti už dabar
tinio gubernatoriaus Edward 
Martin kandidatūrą j U. S. Se-
nata. 

VĖL SKRAIDO. Howard Hu
ghes, filmų vaizdų gamintojas, 
ir lėktuvų budavotojas, iš Cul
ver City, Cal., parodoma vėl 
išskrenda bomberiu į New Yor-
ką, po pasveikimo nuo pavo
jingo susižeidimo pereitą pa
vasarį lėktuvo sudužime. 

NEWARK, N. J. 
LIETUVIAI VETERANAI 

ORGANIZUOJASI 
Nevvarko Lietuviai karo ve

teranai laikė savo organizatyvį 
susirinkimą, kuriame išrinkta 
viršininkais šie: 

Commander, Joseph Lewis; 
Senior Vice Commander, An
thony V. Washkewich; Junior 
Vice Commander, Mathis Bart 
nikas; Finance Officer, 

NEW YORK, N. Y. 

PRIĖMfi ATVYKUSIUS 
NAŠLAIČIUS 

Bronx Lietuviai labai mato
mai sutiko atvykusius Lietu
vius pabėgėlius našlaičius at
vykusius iš Vokietijos. Prieš 
porą savaičių atgal, Priėmimo 
entre Europos vaikams, tarpe 
daueglio kitų tautų vaikučių 
radosi ir 7 Lietuviai, jų tarpe 
keturi berniukai ir trys mer
gaitės, kurių pavardes čia su
minėsiu. 

Berniukai: Jonas Martinkus, 
iš Luokės; Stasys Siutilas, iš 
Naujamiesčio, Tauragės apsk.; 
Arvidas Šimonis, iš Kauno, ir 
Jonas Kružinauskas, iš Alvito. 

Mergaitės: Anelė Stumbrytė, 
Vilkaviškio ap. (tuo tarpu bu
vus mokykloje, bet Alvito pa
rapijos, žvangučių k.) ; Danutė 
Vasiliauskaitė, iš Kauno, ir Al
bina Raulinaite, iš. pat Vilka 
viškio. 

Bronxo Lietuviai patys suži
nojo apie šiuos vaikučius ir 
labai dažnai juos lankė. 

Vieną sekmadienį P. P. Bo
rus nusivežė tuos jaunus sve 
čius į Lietuvišką New Yorko 
Vilniaus Aušros Vartų bažny^ 
čią ir ten perstatė klebonui 
Kun. Gurinskui, kuris savu ke
liu jų vardus paskelbė iš sa
kyklos. Po pamaldų, išėjus iš 
bažnyčios, juos Lietuviai svei
kino, kalbino ir dar pinigų su
metė jiems pasidalinti. 

Taipgi pažymėtina šios šei
mos kurios pasirūpino Lietu-

ward Kidzius; Adjutant*,' Rteh- viukus našlaičius pasikviesti į 

TURI DAUG SVIESTO 
Sviesto reikalas Pennsylva-

nijoje pagerėjo taip kad dabar 
Rugsėjo 1 sviesto sandėliuose 
radosi 4,953,000 svarų, palygi
nus su mažiau negu 1 milijonu 
svaru pereitą Gegužės 1 d 

ard Lallasher; Service Officer, 
Al Ponelis; Sergeant-at-Arnis, 
Gene Lewis; Chaplain, John 
Arloff; Trustees, John Arloff, 
Albert York, Anthony Wins-
kas; Historian, John Beck. 
Executive Board: Peter Mitch
ell, Gene Morris, Anthony Ado
maitis^ Frank Stąngaitis. 

Publicity Committee, Jack J. 
Stukas. 

Constitution Committee (pir
mininkas) Anthony V. Wash-
kewich, John J. Beck, Richard 
Lallasher, William Lewis, Ed
ward E. Kidzius. 

Susirinkimas nutarė: Kadan
gi visi Lietuviai New Jersey 
valstijoje gali buti nariais, to
dėl yisi tie kurie įsirašys pirm 
Spalių 29, 1946, skaitysis Char-
teriniais nariais. 

Nutarta surengti balius šeš
tadienio vak., Sausio 11, 1947, 
Šv. Jurgio salėje. 

Reguliariai mėnesiniai susi
rinkimai bus laikomi antradie
nio vakarais kas mėnesį, šv. 
Jurgio saleje, 180 New York 
ave. Visi Lietuviai, ir iš Lie
tuvių kilusieji, kurie tarnavo 
kariuomenėje abiejuose karuo
se arba bent U. S. karuose, ga
li buti nariais. 

ši veteranų organizacija yra 
vienatinė tos • rūšies Lietuviu Tačiau, kadangi sviestas da

bar parduodamas po 70c, 80c, • organizacija New Jersey vals-
90c, ir $1 svarui, žmonės ban-! tijoje, ir mes tikime kad kiek-
do apsieiti be jo ir mažiau per- į vienas Lietuvis veteranas no-
ka. Sviesto kaina pakilo kaiirės tapti jos nariu. A. V. W. 
pašalinta OPA kontrolė. At- • 
sirario sviesto pakankamai, bet; NEW YORKE sugauta klas-
brangus Jeigu butų OPAkcm:|ti popierinių pinigų dirbę-
trole ant sviesto, nors oficiaie i . . . , . . 
kaina butų pigesnė, bet sviesto J. ' Rinitą vienu sykiu jų po-
ta kaina niekas negautų pirkti, Į Porinių naujai padirbtų pini-
o black market kaina visvien siuntinus $110,000 sumoje, 
buna aukštesnė. Susekta ir spaustuvė Newark, 

N. J., kur sako tie popieriniai 
NEGAUNA MĖSOS, 
ATSISAKO DIRBTI 

Pittsburgho srityje angliaka-'"" 
siu tarpe plinta nusistatymas ^ 
jei negalima gauti mėsos vai- lil^r 

giui, jie nedirbs. Angliakash: T" 
unijos vadas sako, darbininka 
negaudami mėsos neštis i ka 
syklas sau pietums, užmiršti 
eiti i darba. 

$20 buvo spausdinami 

savo namus pavaišinti: pp. Bo 
rus, Kraučiunai, ir Kavaliaus
kai. Jie ne tik pavaišino juos 
bet ir apdovanojo reikalingais 
drabužiais, batukais ir kitais 
reikmenimis. Taipgi p. Svei-
katienė nupirko suknelę vienai 
mergaites, o ypač A. Stankevi
čius gausiai pinigiškai visus 
vaikučius apdovanojo, ypatin
gai jauniausiai iš jų, Albinai 
Raulinaitytei, labai daug gra
žių dovanų pripirko ilgam at
siminimui. 

Nekurie iš musų norėjome 
apsigyvendinti mergaites pas 
save ir leisti jas mokyklon iki 
galės dirbti, nes jau dvi mer-
gučės po 17 metų amžiaus. Ta
čiau BALF, kurios rupesniu 
buvo parvežti tie našlaičiai į 
Ameriką, išskirstė juos sulyg 
savo tvarkos, vienus į Maria-
napolio Kolegiją, kitus kitur. 

Iš pačių vaikučių išsireiški
mo, jiems reikalinga tik Anglų 
kalba ir amatas. Bendro mok
slo jie turi, kaip sako Jonas 
Kružinauskutis. "Mes nejieš 
kome lengvo darbelio; dar dvy
likos metų būdamas patekau j  
Vokietiją ir gavau žagrę ir jau
čius — ariau 

Anelė Stumbrytė sako pen
kis metus lankė Vilkaviškio 
gimnaziją. Vienas iš šių jau
nų ateivių yra piešėjas. Pa
stebėtina kad jis yra sunus pa
žymaus Lietuvos dailininko K. 
Šimonio. Arvydas Šimonis lai
mingas kad susirado savo tikrą 
dėdę, J. Šimonį, Brooklyne. 

Visi vaikučiai ačiuoja Bronx 
Lietuviams už tokią morališką 
paramą ir džiaugiasi pirmu 
kartu sutikę Amerikos Lietu
vius. K. B. Kraučiunas 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

DIRBA DAUGIAU 
Philadelphijoje darbai dirb- . ^ * & 

tuvėse pakilo vienu nuošimčiu £-%į(ZLi 
nuo Liepos iki RugpjuČio mė- ----
nesio, tačiau dar vis yra vieni 
nuoš. mažiau negu dirbo per ii** 1 

rai tuo laiku. Raportai surin- HL 
kti iš 2800 dirbtuvių, apiman- ^ 
čių 1,088,000 darbininkus. 

Kas Daryti nuo Skausmo 

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

jJ niekad nenaudojot "Rosse Tabs" 
nuo arthritis, neuritis, rheurtiatizmo 
skausmo, bandykit jas musų rizika ^ 
Mes pasiųsim jums pilno dydžio pa- jį 
kelj iš kurio jųs sunaudokit 24 Tabs 1 
DYKAI. Jei nenusistebesit nuo pa- p 
lengvinimo kurj jis suteiks nuo jusų 
skausmo, grąžinkit pakelį ir nebūsit \ * 
mums nioko skolingas. Tai ištikrujų. %'' ' 
NESIŲSK PINIGŲ. Tik atsiųsk sa- WĖ' 
vo vardą ir adresą ir mes skubiai 
išsiųsim Tabs sekančiu paštu. 
ROŠSE PRODUCTS CO., Dept. 681, 
2708 Farwell Ave., Chicago 45, 111. 

&rmt 
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ATVYKO IS VOKIETIJOS 
VINCAS DUNČIA 

Ir vėl susilaukėme jauno 
energingo Lietuvio pabėgėlio, 
kuris atvyko čia pas savo dėdę 
ir dėdienę Verą ir Joną Ūso
rius. Nauias svečias, Adv. 
Vincas Dunčia, yra Amerikos 
pilietis ir todėl jam buvo len
gviau į Ameriką atvažiuoti, 
kaip į savo gimtinę, negu ku
riam šiaip Lietuviui pabėgėliui. 

Vokietijoje Vincas Dunčia 
buvo darbštus Lietuvis, suor
ganizavo laikraštį "Musų Ke
lias", kurį redagavo iki išvažia
vimo. čia pas savo gimines 
biznierius Usęrius svečias ilsi
si. Neabejoju kad p. Dunčia 
patekęs pas tokius nuoširdžius 
Lietuvius kaip Ūsoriai pažins 
Ameriką ir Amerikos Lietu
vius iš geresnes pusės ne kaip 
kurie seniau atvažiavę. 

Sveikiname naują Detroito 
gyventoją Adv. Vincą Dunčia, 
linkėdami jam laimės ir pasise
kimo. Mes senesnieji džiaugia
mės jo atvažiavimu, tikėdami 
sulaukti didelio indėlio jo dar
bais Lietuvių išeivijoje. 

ATVEŽĖ SVEIKINIMUS 
Svečias Vincas Dunčia atve

žė sveikinimus šių žodžių ra
šytojui nuo Lietuvių pabėgėlių 
žurnalistų ir nuo autoriaus vei
kalo "Lietuva Tironų Pančiuo
se", kuris dabar lankėsi Lietu
vių stovyklose Vokietijoje. 

Sveikinimai širdingai priim
ti. 

VIKTORAS PETRIKAS 
PASVEIKO 

LVS 6-to skyriaus viee pir
mininkas Viktoras Petrikas tu
rėjo operaciją Ann Arbor, 
Mich., ligoninėje; po operaci
jos pagijo ir jaučiasi gerai. 

Nors V,. Petrikas ruošiasi 
apleisti Detroitą, bet mes tiki
mės kad iki išvažiavimo jis 
dar su mumis darbuotis. Sun
ku yra Petrikams apleisti mu
sų miestą, kur ilgiausią gyve
nimo dalį praleido, kur daug 
laimės ir džiaugsmo patirta, 
kur ir nemąžai nepasisekimų ir 
nesmagumų susilaukta. Bet 
mes visi Sąjungiečiai sveikina
me p. Petriką gryžusį iš ligo
ninės ir linkime jam dar ilgai 
ir laimingai gyventi. 

GRYžO IS ATOSTO(*Ų 
Juozas Tamošiūnas, turėda

mas atostogas, jas leido sve
čiuodamasis pas savo sesutę ir 
gimines Waterbury, Conn. Ge
rokai pasilsėjęs, gryžo į Det
roitą prie savo darbo. 

Retai mes matome spaudoje 
Juozo Tamošiūno vardą, gal 
tik tuomet kada jis aukoja Lie
tuvos reikalams. Nes Juozas 
Tamošiūnas yra vienas iš tų 
Lietuvių kuriam nesvarbu ar 
kas žino ir mato kad jis dirba 
gerą Lietuvos gelbėjimo darbą. 
Jis dirba todėl kad jam tai ru
pi ir reikalinga, štai jis jau 
paruošė, savo tykiu ir ramiu 
oudu, net septynis affidavitus 
Lietuviams pabėgėliams į Ame
riką atvažiuoti. Tai nemažai 
triūso, išlaidų ir geros valios. 
Ir nuo aukojimo Lietuviškiems 
reikalams jis niekada neatsisu-
<ca, bet atvirkščiai, visada au
koja stambesnes sumas. 

DETROITIEČIO ŽODYNAS 
ŠVEDIJOJE 

Dr. Jonas Sims gavo laišką 
iš Švedijos, nuo jauno Lietuvio 
Domo Vailokaičio, kuriame pra
nešama kad siųstas Lietuviš-
kas-Angliškas žodynas per BA 
LF patekęs jam ir jis žodynu 
labai džiaugiasi, žodynas pa
siekė Švediją labai greitai, į po
rą mėnesių. 

žodynai labai reikalingi Lie
tuviams moksleiviams visose 
Europos šalyse, ypač tiems ku
rie ruošiasi atvykti į Ameriką. 
Jie nori' kuoskubiausia išmok
ti Angliškos kalbos. Vertėtų 
kiekvienam Lietuviui pagalvo
ti ir kada tik randa kišeniuje 
atliekamus $3 užsakyti (per 
Darbininko administraciją) į 
BALF Lietuviškai Anglišką žo
dyną. Jie įrašę aukotojo pa
vardę ir antrašą išsiųs žodyno 
reikalautojams. 

LVS 6-tas skyrius ir nariai 
yra siuntę žodynų Lietuviams 
į Prancūziją ir visi pasiekė as
menis kuriems jie biivo taiky
ti. 

"y. 
Detroito Lietuviai 

klausykit Amerikos Lietuj 
Balso radio programų 
ntro 7:30 iki 8 vak. stotis 
šeštadieniais WJLB 

1400 kilocycles. 
Lietuviškos Liaudies dailios 

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

Choro vedėjas Jonas Valiukas. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykaiy 

AUTO DARBININKAI 
GRYžO DIRBTI 

Virš 50,000 automobilių in
dustrijos darbininkų Detroite, 
kurie pereitą savaitę del reik
menų tiekimo dirbtuvių strei
ko turėjo nedirbti, šios savai
tės pradžioje buvo pašaukti at
gal į darbus. 

Kad ne vienokia tai kitokia 
kliūtis tramdo automobilių dar
bus ir trukdo šalies biznį. 

VAIKAS PAVOGĖ $49,000 
NAMIE SLĖPTŲ PINIGŲ 

Joseph Munir, 13 metų ber
niukas, prisipažino pavogęs sa
vo tėvų $49,000, kuriuos jie 
sutaupę namie laikė, paslėpę 
piano instrumente. Tėvai sa
ko buvo pasiruošę vykti į Ka
liforniją ir ten pirktis namą. 

Pavogęs pinigus, berniukas 
nunešė ir padavė paslėpti dvi
račių taisymo dirbtuvės savi
ninkui. Policija tą savininką 
areštavo, surado tų pinigų dar 
$46,180. Vaikas sako tas žmo
gus jį prikalbino pinigus pa
imti, gi jis teisinasi kad vaikas 
atnešęs pinigus ir padavęs jam 
palaikyti iki gaus nupirkti jam 
motorciklį. 

24 PATEKO 1 KALĖJIMĄ 
Detroite, šiomis dienomis Fe-

deralis teismas nuteisė kalėji-
man 24 asmenis surastus kal
tais laužyme valdžios nustaty
tų kainų naudotiems automobi
liams, kurių jie pardavė už su-
virš tris milijonus dolarių per
eitais metais ir pereitą žiemą. 

Jie buvo suimti pereitą Ge
gužės mėnesį kaip nariai di
džiausios šalyje juodos rinkos 
biznio senų automobilių srityje. 

MONTREAL 
KANADA 

18 PRANCŪZIJOS atvyko į 
Montreal} Jėzuitas Kun. Kul-
bis, ir laikinai apsigyveno pas 
kleboną Kun. Bobiną. Yra vil
čių kad jo ordinas leis jam 
darbuotis Lietuvių parapijoje, 
kuriai jaunas vikaras butų la
bai naudingas. 

SU Šveicarijos konsulu Ka
nadai atvyko čia Lietuvaitė 
pabėgėlė, p-lė Karvelytė, ku
rios brolis buvo žinomas advo
katas Kaune. Ji ragina visus 
kurie gali, gelbėti Lietuvius 
Vokietijoje, atkviečiant juos į 
Kanadą, Ameriką, Braziliją ar 
kitur. 

LIETUVIŲ parapijos choras 
turėjo linksmą pramogėję Rug
sėjo 22 d., parapijos salėje. 

TĖVAI čia susirupinę polio 
ligos epidemija, del kurios ir 
mokyklos buvo pora savaičių 
vėliau atidarytos. Ligonių skai
čius jau . siekia virš tūkstančio. 
Iš Lietuvių, regis, tik Nuobarų 
mergaitė sirgo. Ji dar ligoni
nėje. 
^ NEMAŽAS būrys- Kanadie
čių Lietuvių norėtų persikelti 
gyventi Suv. Valstijose. Dau
gelis jau turi padarę prašymus 
U. S. konsului. Tačiau, dides
nė dalis Lietuvių kvotos dabar 
duodama pabėgėliams Vokieti
joje, pagal Prez. Trumano įsa
kymą. Tokiu budu, Kanados 
Lietuviams teks tik trupiniai. 

Rep. 

VA L ANTIE JUS Mikolas, 66 
metų, mirė Kugp. 27, Chica
go j. (Gimęs Kaune.) 

MAžUKELIS Antanas, 62 m., 
mirė Rugpjučio 3, Brooklyn, 
N. Y. 

RAMANAUSKAS Tarnas, 61 
m., mirė Rugp. 2t, Brook
lyn, N. Y. 

KUTRINAVIČIENE Jieva, mi
rė Rugp. 20, Pittston, Pa. 

BALUTIS Benediktas, mirė 22 
Rugp., Wilkes-Barre, Pa. 

JANULEVIČIUS Jurgis, mirė 
Rugp. 25, Wilkes-Barre, Pa 

GALINIS Jonas, 68 m., mirė 
Rugp. 27, So. Boston, Mass. 
(Punsko par.) Amerikoj iš
gyveno 44 metus. 

DUSEVIČIENĖ Petronėlė (po 
tėvais Girdvainytė), 73 m., 
mirė Rugpj. 29, IVIattapan, 
Mass. (Luokės p.) Amerikoj 
išgyveno 6 metus. 

ASTRAVOKIENĖ Ma*6, mirė 
Rugp. mėn., Lawrence, Mass. 

BRIGAITIS Jonas, 39 m., mi 
rė Rugp. 23, Maspeth, N. Y. 

KISIELIUS Edvardas, 66 me
tų, mirė Rugp. 7, Montreal, 
Kanadoj. 

BENDINSKA3 Vincas, mirė 
Rugp. mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

BALAVIČIENĖ Blančė, mirė 
Rugp. mėn., Maizeville, Pa. 

KARPAVIČIŪTĖ Ona, 12 me
tų, mirė Rugp. mėn., Shenan
doah, Pa. 

MOCKUS Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 5, Chicagoje. 
(Batakių par.) 

ŠINERAITIENĖ Ona, mirė 27 
Rugp., Wilkes-Barrev Pa. 

VITKIENĖ Agnieška, mirė 27 
Rugp., Edwardsville, Pa. 

GAIGALAS Povilas, mirė 29 
Rugpj., Cambridge, Mass. 
(Rokiškio ap. Svedasq .par. 
Daujočių k.) 

GALINIS Jonas, 67 metų, mi
rė Rugpjučio 27, So. Boston, 

, Mass. (Amerikoje išgyvefio 
46 metus.) 

STANKEVIČIUS Jurgis, mirė 
Rugsėjo m., Mahanoy City, 
Pa. 

KUBILIENĖ M., mirė Rugsė
jo mėn., Shenandoah, Pa. 

MELENIS Antanas, 34 metų, 
mirė Rugsėjo 3, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs. 

POPIKIENĖ Marė, 62 metų, 
mirė Liepos 10, Los Angeles, 
Calif. (Vilkaviškio ap. Vir
balio par.) 

JERčIOKAS Petras, 65 metų, 
mirė Rugp. 3, Minden, W. Va. 
(Suvalkų rėd.) 

NAVICKAS Jonas, mirė Rug
sėjo mėn., Shenandoah, Pa. 

KAČERGIENĖ Juzė (Vitkaus
kaitė), seno am., mirė Rugp. 
24, Clevelande. (Kuciunų k. 
Radnikų p. Suvalkijos). A-
merikoj išgyveno 41 m. 

RUDZINSKAS Adomas, mirė 
ligoninėje, Rugs. 18, Cleve
land, Ohio. Buvo 54 m. amž. 
Liko žmona, duktė, brolis, ir 
dvi seserys. Buvo laisvų pa
žiūrų, palaidotas Knollwood 
kapinėse. 

BARANAUSKAS .Jurgis, 0T 
m., mirė Rugp. 29, Brooklyn, 
N. Y. 

LEIPIENĖ Antanina (Kuizai-
tė), pusamžė, mirė Rugsėjo 
6, Chicago j. (Seirijų miest.) 
Amerikoj išgyveno 45 me-

• tus. 

CHICAGO, ILL. 

DARIUS-GIRĖNAS POST N*. 
271 IŠKILMINGA VALDY

BOS INSTALIACIJA 
Darius-Girėnas Post No. 271, 

The American Legion, Rūgėjo 
21 turėjo naujos Posto admi
nistracijos instaliaciją, Posto 
patalpose. Be Posto narių, ku
rie, su Junior ir Moterų Auxi
liary, yra apie 1,000, instalia
cijos iškilmėse dalyvavo dar 
visa eilė žymių Amerikos Le
giono pareigūnų Cook apskri
tyje ir Illinois valstijoje, ir 
šiaip daug svečių, Lietuvių, vi
suomenės veikėjų. 

Naują Posto administraciją 
1947 metams sudaro šie: Jo
seph M. Judickas, Commander; 
John J. Karalaitis, Sr., Vice 
Commander; Lawrence F. Gu-
bista, Jr., Vice Commander; 
John E. Viscount, Adjutant; 
Anthony H. Kasper, Finance 
Officer; Peter Samkus, Finan
ce Secretary; Joseph A. Kibort, 
Chaplain; Judge John T. Zu-
ris, Judge Advocate; Dr. Ste
phen Biezis, Medical Officer; 
Adam M. Macarus, Historian; 
Mathew Massey, Service Offi
cer1; John E. Urbas, Ass't Ser
vice Officer; Frank P. Zelvis, 
Sergeant-at-Arms. 

Instaliacijos vedėjo pareigas 
atliko William G. Burns, Past 
Com'der, Cook County Council. 

Moterų Auxiliary valdyba 
1947 m. sudaro: Stella Karalai
tis, president; Mary Miksis, 
1st vice president; Almeda 
Krueger, 2nd vice pres.; Fran
ces Cibulskis, secretary; Stel
la Vitas, treasurer; Helen Ja
kubauskas, Chaplain; Ann Ka
zin, Historian; Patricia Mickus, 
Sergeant-at-Arms. 

Instaliacijos vedėja buvo He
len Zuris, Fourth District Di
rector, Past Treasurer of Cook 
County. (Žiur. paveikslą ant 1 
pusk) J. M. Mickeliunas, 

Spaudos pirm. 

I IiTSLUK^IlO jauni piliečiai protesto ženklan prieš elek-
tros streiką pasirodė gatvėje su tokiais užrašais. Elektros 
darbininkų streikas vistiek iškilo. 

DALYVAVO KONFEREN
CIJOJE 

Dr. Jonas Sims buvo išvykęs 
optometristų konferencijon, ku
ri įvyko Traverse City, Mich., 
Rugsėjo 22, 23 ir 24 d. 

M. Sims. 

Ii ESTŲ pabėgėlių kariuos 
nepriėmė Amerika, atplauku
sius mažu laivu per Atlantiką, 
priglaudė Dominica Respubli
ka, sala į pietus nuo Floridos. 
Jie pabėgo į Švediją kai bolše
vikai gryžo antru kartu į vaka
rus, atplaukė dabar į Ameriką, 
bet čia juos nepriėmė. Juos 

Kiti Etftai buto priimti Ar
gentinos. 

Platinkit Dirvą! 
Išsirašyta galima bent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1. 

NORINT 
PAKILTI 

Jeigu jaunas vym« nori fttkifc! 
Šiądien, jis turi turėti tam rei
kalingą talentą. Mokslas dar 
niekuomet nedavė aukštesnių 
dividendų kaip dabar — o nau
joji Reguliarė Armija yra; pa
siruošus įstatyti jus į kalią su 
savo puikia lavyba. 

Visų nirma. Armijos mokyk
los moko daugiau kaip 200 
amatų ir lavintų darbų. Jųs 
«u rite platų pasirinkimą. Jųs 
gĮirasite darbą kurį geriausia 
#Miekate. Ir jųs gausite algą 
už mokymąsi! 

Antra, Įstcfjirtias trejiems 
iįetams duoda jums teisę, po 

ftiuosavimo, gauti mokslą per 
mėnesius bent kurioje kole-

Ifijoje, biznio ar amatų mo
kykloje, kuriai jųs pasiruošę. 
Įj. S. Valdžia apmokės už jusų 
tAokslą, laboratorijų lėšas ir 

1268 Ontario Street 

lit. iki $500 per paprastus mo
kyklos metus ir dar po $65 pftr 
mėnesį pragyvenimui — $£& jei 
tutrite ką užlaikyti. 

Kilkite aukštyn su naujaja 
Reguliare Armija! {stodami į 
ją\ 1946 m. Spalių 5 d. ar pir
miau, jųs užsitikrinat sau nau
dą iš GI Bill of Rights. Nėfift 
geresnio % budo jusų karjerai 
pradėti. Nueikite į arčiausiu 
sau Armijos Rekrutavimo sto
tį del smulkmenų. 

U. S. Army 

Cleveland, ow» 

^iitiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiililiHiilTfnjiiiii •••••..įįI 
P J.v KERSIS ̂  

609*12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
OFISO TELEFONAS: MA in 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos, kreip- S 
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- = 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 

Sutaisau paskolas pirmo morgečlo. Patarnavimas ir išpildymas S 
j5 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. Š 
?tiimunmiimiiiiiiiiiinmiiiininiiniiiiniimiinniiiiniiuiiniim^u^»»iim,i 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —» 

Jungo Nevilkit 

LVS PIKNIKAS GERAI PAVYKO 
LVS Pirmininko Radio Kalba Waterburyje. Pik

nikas Sutraukė Didelę Minią, Davė apie $300 
Pelno Lietuvos Laisvinimo Reikalams 

WATERBURY, Conn.—Rug
sėjo 15 d. vietos LVS 9-to sky
riaus rengtas piknikas Linden 
Parke, Union City, visais at
žvilgiais gerai pavyko. 

Šia proga buvo surengtas ir 
radio programas iš vietos ra
dio stoties WATR, 11:30 vai. 
ryte. LVS centro pirmininkas 
P. J. žiuris, iš Cleveland, Ohio, 
pasakė labai įspūdingą Angliš
ką kalbą, kuri vėliau susilaukė 
gana prielankių komentarų. 

Radio programo dainų dalį 
išpildė broliai Aleksandras ir 
Albertas Vasilauskai, iš Brook
lyn, N. Y.; pianu skambino mu
zikos ir dramos mokytoja Har 
vard University, p-lė Amelia 
Tataronis, iš Cambridge, Mass. 

Vėliau, pikniko programe vė 
kalbėjo P. J. žiuris, kuris, gre
ta kito, ragino visus kiekvieno
je kolonijoje, kiekvieną drau 
giją būtinai siųsti griežtus rei
kalavimus į Amerikos valdžios 
pareigunus ir reikalauti kac 
tas musų neva alijantas Rusi
ja butų sulaikyta nuo kruvinų 
žmonių žudynių jų okupuotose 
šalyse, ir kad leistų Lietuvos 
žmonėms laisvai gryžti į savo 
tėvynę, prašalinus iš jos raudo
nus okupantus, ten ramiai ir 
savistoviai gyvento. 

Toliau kalbėjo Jonas Valai
tis, iš Brooklyn, N. Y., šalpos 
reikalais. Po jo kalbėjo Repu-
blikonų partijos centro pirmi
ninkas Richard Bennson. 

Dainų programą piknike iš
pildė broliai Vasiliauskai, pia
nu skambino p-lė Amelia Tata
ronis. 

Pikniko dalyviai buvo pilnai 
patenkinti visu programų; die
notvarkės vedėju buvo Dr. M. 
J. Colney. Buvo skiriami trys 
prizai įžangos ti kietų pirkė
jams kurie turėjo įsigiję tikie-
tus išanksto. Jie turėjo pro
gą laimėti sekančiai: 1) me
tams prenumeratą Dirvą, Ame
rikos Lietuvių Misija ir Jos 
Darbai, ir Baltic Review; 2) 
metams Vienybę ir dvi viršmi-
nėtas knygas; 3) Amerikos Lie
tuvį ir tas dvi knygas. Pirmą 
dovaną laimėjo p-lė Tina Vi 
sockis, Oakville, Conn.; antros 
laimėtojas No. 262 dar neatsi
šaukė; 3 laimėjo Benediktas 
Gvazdauskas, Waterbury. 

Komisija nuoširdžiai dėkoja 
visiems darbininkams, o ypa 
tingai gaspadinėms kurios taip 
sumaniai ir skaniai įvairius 
valgius pagamino; pikniko da 
lyviai stebėjosi pirmą kartą 
matydami piknike tiek daug 
skirtingo maisto. Garbė pri 
klauso sekančioms: A. Kušlie-
nei, J. Budzinskienei, P. Stepo
navičienei, S. Romanauskienei, 
E. Mataliunienei, L. Liunienei. 
Padėka šiems darbininkams ir 
darbininkams ką dirbo piknike: 
Albinas Kušlis, Stanley Sen
kus, Petras Steponavičius, Juo
zas Mikalauskas, Jonas .Budzi-
nauskas, Stasys Jaseliunas, P. 
Vasiliauskienė, Antanina Col
ney, Josefa Ambrozaitė-Jolkov 
ski, Marcella Digimas, Frances 
Leadeka, S. Senkienė, Juozas 
Mikėnas, I/. Pranskietis, St. 
Geonaitis, Juozas Sležis, Mat. 
Bogušas, Julius Vilčiauskas Sr., 
Charles Dapkus, Jonas Greb-
liunas, Adomas Grebliunas, Ed
ward Kuslis, p-lSs Lillian ir 
Alvera Kuslis. 

Taipgi komisija nuoširdžiai 
dėkoja Lietuviškai spaudai — 
Vienybei, Tėvynei Amerikos 
Lietuviui, Amerikai, Dirvai ku
rie nepageilėjo vietos ir laiko 
pagelbėti labdaringame darbe. 

Padėkos žodis priklauso ir 
tiems žmonėms kurie padova
nojo daug drabužių ir kitų da
lykų Lietuviams pabėgėliams; 
ačiu tiems kurie savo aukas, 

drabužius ir kitus dalykus pri
davė piknike; daugelis yra pa
žadėję duoti drabužių, bet ko
misija turės juos surinkti, ir 
caip tik visus surinksime, jie 
bus skubiai pasiųsti į BALF 
sandėlį. 

Pagaliau dėkojame publikai, 
kuri pasišventė atsilankyti į 
pikniką ir parėmė šį naudingą 
darbą. Jusų skaitlingas atsi
lankymas liudija jusų nuošir
dų pritarimą LVS veiklai. 

Ačiu visiems. 
Dr. M. J. Colney. 

Lietuva Tironų Pančiuose Bolševikų 
Viešpatavimai 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

JAPONŲ PRINCO mokytoja. 
Mrs. Elizabeth Vining, Phila-
delphijos mokytoja ir autorė, 
tapo State Departmento parin
kta mokyti ir auklėti Japoni
jos sosto įpėdinį Princą Kotaiši 
Akihito. Tuo budu jis bus iš
auklėtas Amerikoniškoje demo
kratinėje dvasioje. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

10.00 

AMERIKA REMIA 
TITO IR TOLIAU 

Antanas Valašimas, 
Detroit, Mich. 

Jonas Endziulis, 
Chicago, 111. 10.00 

J. A. Urbonas, Dayton* Ohio, 
nario mokestis 2.00 
Knygai "L. T. P." 3.00 

Jona Puskunigis 
Cleveland 5.00 

A. Namaksy, 
Boston, Mass. 5.00 

K. Demikis, 
New Britain, Conn. 5.00 

Vincent B. Archis, 
Los Angeles, Calif. 3.00 

F. Saukiavičius, 
Cleveland 5.00 

Joseph P. Mikelaitis, 
Baltimore,, narystės 2.00 
"L. T. P." 3.00 

Julius Klimitis, Pottsville, Pa. 
Nario mokestis 
LVS darbams 

Dr. V. Juodeika, 
Atchison, Kansas 

Juozas Skinder, 
Clinton, Ind. 

Andy Kudzius 
Detroit, Mich. 

Dr. M. J. Colney, 
Waterbury, Conn. 

Joseph DeVito 
Philadelphia 

Bronius Milius, 
Omaha, Neb r. 

Jurgis Savaitis, 
Chicago, 111. 

KAS DAUGIAU? 
Siųskit savo auką Lietuvos 

vadavimo akcijai remti. Rem-
kit U. S. Kongrese įneštų re
zoliucijų pravedimą Kongrese. 
Aukokit Lietuvai Vaduoti Są
jungai, kuri aktingai dirba Lie 
tuvos nepriklausomybės gyni
mo darbe. Aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

2.00 
3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

4.00 

1.00 

1.00 

1.00 

Iš Washingtono praneša kad 
U. S. vyriausybė laikysis savo 
tarptautinių pasižadėjimų ir 
toliau teiks Jugoslavijai mili
jonines pašalpas, iki UNRRA 
gyvuis. Kadangi ši šalis su
teikė 72 nuoš. visų UNRRA pa
šalpų, tai Jugoslavija gaus dar 
labai daug iš šios šalies. 

Tai yra toks pat atsilygini
mas už žudymą Amerikos lakū
nų, kaip buvo įvykę kuomet Ja
ponai bombardavo Amerikos 
karo laivą Panay šanghajuje 
šio karo pradžioje. Tada Ame
rika dar pradėjo daugiau vis
ko Japonijon gabenti, Japonų 
nuraminimui. 

Nežiūrint spaudos rašymo ir 
visuomenės vadų kalbų priešin
gai, Amerikos vyriausybė ir 
toliau lošia Kalėdų Dieduko ro
lę gangsteriams diktatoriams. 

U. S. valdžia pasiryžo paruo
šti $150,000,000 programą gel
bėjimui Austrijai atsistoti ant 
kojų. 

Pirma leido sovietams Aus
triją apiplėšti iki nuogos, da
bar stos ją gelbėti. 

VIENNOJE, Britų okupuo
toje Austrijos sostinės dalyje, 
Amerikietis civilinis nušovė 
Rusų kareivį, kuris bandė pa
vogti Amerikiečio automobilį. 

Pataria Visiems įsigyti 
Knygą "Lietuva Tironų 

Pančiuose" 

Reikalinga visiems lietu
viams įsigyti knygą "Lietuva 
Tironų Pančiuose", kurią pasi
ėmė išleisti LVS centras. 

Ta knyga, kaip skaitydami 
matome, yra parašyta musų 
brolių ir seserų ašaromis doku
mentas, įrodantis kaip Maskvos 
budeliai pasirengė, su mūsiškių 
judošių išgamų piagalba, paver
gti Lietuvą ir kokio likimo su
silaukė tie Lietuvos sunųs ir 
dukterys kurie stoja ginti sa
vo brangią tėvynę nuo pražū
ties. 

Ta knyga privalo rastis pas 
kiekvieną geros valios Lietu
vį, kaip tikras dokumentas įro
dantis ką Lietuvai atnešė 20-
to amžiaus tirono barbaro Sta
lino "malonės", kad geriau mo
kėtume kovoti prieš jo užma
čias visame pasaulyje. 

Dabar reikia siųsti prenume
ratas už tą knygą, $3.00, Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos cen
trui. J. A. Urbonas, 

įDayton, Ohio. 

AUSTRIJOS LIETU-
VIAI LEIDŽIA 

LAIKRAŠTĮ 

Nemaža Lietuvių pabėgėlių 
atsidūrė ir Austrijoje, ir jie 
ten, kaip ir visur kitur pakliu 
vę, savo reikalams svarstyti ir 
įvairiems klausimams aptarti 
leidžia savo laikraštį. 

Šiomis dienomis Dirvos re
dakciją pasiekė nnr. 37, 38-39, 
'TVIusų žinios", miimeografuoto 
laikraščio du egzemplioriai iš 
Liepos 20 ir Rugp. 3, 1946 m 
Laikraštis pažymėtas ant vir
šaus UNRRA raidėmis, mato
mai su UNRRA sutikimu lei
džiamas. 

"Musų žinios" pažymėtos se
kančiai : "Salzburgo - Glasenba-
cho Lietuvių Kolonijos Savaiti
nis Laikraštis". 

Kadangi mus pasiekė tik nr. 
37, 38-39, tas parodo kad laik
raštis eina jau iš 1945 metų, ir 
gal but jo leidėjai iš pat pir
mo stengėsi jį į Ameriką siųs 
ti, tik del pašto trukdymų iki 
šiol to laikraščio nebuvo gau
ta. Poroje numerių "Musų ži
nios" patiekia platesnį aprašy
mą apie LVS ir Amerikos Lie
tuvių Misijos žygius Washing-
tone ir San Francisco konfe
rencijoje. 

GIMTINĖS GARSAI — Lietu
vių Protestonų Sąjungos A-

merikoje organas, nr. 1, lei
džiamas 52 Frank St., Water
bury, Conn. Prenumerata me
tams *$2. Redaguoja Algirdas 
Devenis. i , 

Valdininkų gyvenimas 
Valdininkų padėtis bolševikų viešpatavimo laikais 

labai pasikeitė, palyginus ją su jų padėtimi Lietuvos lai-

Visų pirma, labai daug Lietuvos laikais buvusių val
dininkų turėjo apleisti tarnybas. Nekalbant jau apie 
aukštuosius valdininkus, kurių daugumas buvo beveik 
iš pat pradžių ne tik iš tarnybos atleisti, bet ir beveik vi
si suimti (ne už tai kad jie butų blogai savo pareigas at
likę, o kaip nepatikimi bolševikų tvarkai), pradėta atlei
dinėti iš tarnybų ir mažieji valdininkai. Tai nereiškia 
kad jie visi pasiliko be darbo. Daugelis iš jų paskiau 
buvo priimti į kitas tarnybas, kurių atsirado daug dau
giau negu pirma, nes, kaip sakyta, padidėjo biurokrati
ja, prisisteigė daug naujų įstaigų ir darbo atsirado tiek 
kad daugumui valdininkų jau nebeužtekdavo dienos — 
daugeliui tekdavo dirbti ir naktimis. Reikia pasakyti 
kad pas bolševikus yra labai madoje nakties darbas. Gi 
NKVD tai išviso daugiausia tik naktimis ir dirba.... 

Bet ne tai pakeitė valdininkų padėtį iš esmės. Svar
biausias pasikeitimas buvo tas kad jie iki tol buvo pri
pratę aiškiai žinoti kokios jų yra pareigos, kokie 
viniai, jie aiškiai žinodavo ką jie padaryti privalo, ir ką 
padaryti jie turi teisę. Dabar gi, prie bolševikų, valdi
ninkas atsidūrė kaip nepažystamame tankiame miške. 
Kiekvienam valdininkui atsirado labai daug įvairių vir
šininkų, tiek daug Įvairių įsakymų ir instrukcijų, kurie 
vieni kitiems nuolat prieštaravo, kad valdininkas, net ir 
norėdamas sąžiningiausia tarnauti naujajai tvarkai, ne
galėdavo susigaudyti ką ir kaip jis turi daryti. 

Pirmoje eilėje čia reikia pažymėti kad pradedant 
nuo Liaudies Komisarų, kurie dabar atsirado vietoje bu
vusių ministerių, visose aukštesnėse įstaigose ir įmonė
se šalia viršininkų, kuriais buvo skiriami^ daugiausia Lie
tuviai, atsirado padėjėjai. Tie padėjėjai visur buvo at
siųsti iš Maskvos, Rusai ar kitoki. Rusai aiškino kad šie 
padėjėjai turi pamokyti Lietuvos administraciją kaip 
reikia dirbti sovietiškai, parodyti jiems kaip reikia prisi
derinti prie naujos tvarkos. 

Iš to mokymo ir rodymo išėjo tas kad tikraisiais Lie
tuvos Liaudies Komisarais ir tikraisiais visų didesniųjų 
Lietuvos įstaigų ir visų Lietuvos fabrikų bei įmonių vir
šininkais buvo tie "padėjėjai" Rusai. Nei vienas įstai
gos viršininkas negalėjo nieko nuspręsti, nieko savo įmo
nėje patvarkyti be "padėjėjo" žinios ir sutikimo. Tuo 
tarpu viską ką "padėjėjas" pasakydavo, viršininkas tu
rėjo paklusniai vykdyti. Taigi įstaigų naujų viršininkų 
padėtis buvo gana keista ir nepatogi. Tiesa, daugelisiš 
tų viršininkų ir patys jautėsi ne savo vietoje. Nes paša
linus senuosius prityrusius įstaigų viršininkus bei sky
rių vedėjus, į jų vietas daugiausia buvo skiriami žmonės 
tam darbui visiškai nepasiruošę. Didelių įmonių virši
ninkais tyčia buvo skiriami visai tam uždaviniui netin
kami žmonės, vien tik tam kad prieš darbininkiją paro
dytų — žiūrėkite, dabar jusų valdžia. 

Pavyzdžiui, didelės skerdyklos direktorium paski
riamas iki tol buvęs svėrėjas, kuris sverdavo skersti va
romus galvijus..,. Arba, pavyzdžiui, vieno iš žymiau
sių tekstilės fabrikų direktorium buvo paskirtas to fab
riko vartų sargas.... Kiek išpustos prapagandos laik
raščiuose buvo privaryta del šitokių paskyrimų! Pama
nykite — vakar svėrėjas, vakar sargas, o šiądien direk
toriai! Šitokių paskyrimų buvo nepaprastai daug, ypač 
suvalstybintoje pramonėje. 

Tie kurie skyrimus darė puikiai žinojo kad tie "di
rektoriai" tik direktoriaus, bet fabriko nevaldys, nes tik
raisiais valdytojais buti bematant atvyko "padėjėjai" iš 
Maskvos. Tik ar tie buvo geriau tam darbui pasiruošę? 
Išdalies taip. Tai buvo daugiausia žmonės jau šiek-tiek 
dirbę toje srityje į kurią jie" buvo paskirti. Dirbę, žino
ma, mažesnį darbą, o dabar, komandiruojant į Lietuvą, 
gavę paaukštinimą. Jie ne visada nusimanydavo apie 
tą specialybę kuriai jie imdavosi vadovauti, bet jie tik
riausia nusimanydavo du dalykus: 1) VKP(b), tai yra, 
bolševikų partijos istoriją (o pas bolševikus tai yra mok
slas svarbesnis už visus kitus pasaulyje žinomus moks
lus!) ir 2) bolševikinės santvarkos papročius. 

Bet naujieji viršininkai, nors ir paklusnus savo "pa
dėjėjams", prieš žemesniuosius tarnautojus dažniausia 
norėdavo pasirodyti tikrais viršininkais, o ne taip sau 
iškamšomis. Taigi jie gana dažnai ir stengdavosi pasi
reikšti savo sumanymais ir savo įsakymais. Neiškęsda
vo jie nepadarę kokių nors patvarkymų ir savo "padė
jėjų" nepasiklausę. Bet padėjėjai labai pavydžiai sau
godavo savo iš Maskvos gautas teises. O gal jiems taip 
buvo ir liepta — atpratinti Lietuviškus viršininkus nuo 
savarankiškumo. Todėl, kai tik jie pastebėdavo ką nors 
darant be jų žinios tai visvien, nors tas darbas ir butų 
reikalingiausias, jie tuojau liepdavo sustabdyti. 

Pasitaikydavo kad ir koks nors buvęs nedidelis sky
riaus vedėjas, paskirtas fabriko direktorium, pažinda
mas iš seno esamas aplinkybes, kartais tikrai geriau nu
simanydavo kas kaip reikėtų fabrike tvarkyti negu toks 
iš Rusijos gilumos atsiųstas "padėjėjas", kuris ten irgi 
gal buvo kokiu nors skyriaus vedėju ar "brigadyrium" 
ir daugiau pasižymėjo agitacijos negu darbo srityje. Bet 
visvien, visikas kas būdavo padaroma tokio "padėjėjo" 
neatsiklausus, turėjo buti paskelbta esant kvaila ir ne
tinkama. Taigi jau vien tas visų įmonių vyresnybės dvi
lypumas žemesniesiems tarnautojams pridarydavo daug 
nereikalingo dvigubo darbo. Tarnautojams įsakymus 
duodavo Lietuviški viršininkai, bet tarnautojai nežino
davo ar tie viršininkai turi savo "padėjėjo" palaiminimą 
tam įsakymui ar ne. Taigi vykdydami bent kokį įsaky
mą tarnautojai niekad negalėjo buti tikri kad rytoj ar 
poryt tas įsakymas nebus atšauktas ir kad nereiks darbą 

pradėti išnaujo, kita tvarka:. # 
Tačiau ir įmonių vadovybės, su visais savo paaeje-

iais", buvo ne* geresnėje padėtyje. Jie taip pat turėjo 
labai daug viršininkų. Visoki įsakymai ėjo is daugelio 
vietų: iš komisariatų (buvusių ministerijų), ir tai ne is 
kurio vieno komisariato, o iš daugelio, kadangi į vieną 
įmonę kišdavosi įvairiais reikalais bent keli komisaria
tai * paskui — iš įvairių Maskvos centrų, kurie dažnai į 
didesnes įmones bei įstaigas kreipdavosi tiesiai su savo 
instrukcijomis ir įsakymais, visiškai aplenkdami nepri
klausomos" respublikos komisariatus; iš protesmių są
jungų centro ir ypač iš komunistų partijos, kuri kisosi 
absoliučiai visur, net į smulkiausius reikalus. Komuni
stų partijai pasiteisinti negalima buvo kad yra kitokį 
įsakymai iš komisariatų, nes partija yra aukščiau uz 
viską ir jai komisariatų įsakymai yra niekis. # # 

Taigi tarp daugybės viešpačių, įstaigų bei įmonių 
vadovybės dažniausia visiškai nežinodavo ko klausyti. 
Ir svarbiausias vadovaujančių tarnautojų rūpestis buvo 
ne tiek kaip vesti įstaigos ar įmonės reikalus, kad darbai 
duotų daugiau naudos, kiek tai kaip išsipainioti ^ is tų 
prieštaraujančiu įsakinėjimų tinklo, perdaug nei vienam 
įsakinėtojui nenusidėjus. Svarbiausia tai kad kiekvie
nas įsakinėtojas, jei tiktai nebus tuojau padaryta tai ko 
jis reikalauja, pradeda kalbėti apie sabotažą ir grąsyti 
prokuratura, kuri savo keliu irgi nuolat ir visur kisda-
vosi, nuolat keldavo tarnautojams bylas del "kontrre
voliucinio sabotažo". 

Kiekvienoje įstaigoje ir įmonėje buvo įsteigtas iki 
bolševiku visai nežinomas skyrius, taip vadinamas kadrų 
skyrius. * Tai reiškia, tarnautojų parinkinw skyrius. Įs
taigų viršininkai, priimdami naują asmenį į tarnybą, tu
rėjo gauti kadrų skyriaus sutikimą. Tuose kadrų sky
riuose buvo pasodinti vien tiktai komunistų partijai ži
nomi žmonės, kuriems jau ne komisariatai, ne kitos cen
trinės įstaigos, o tiesiai komunistų partija buvo pavedus 
prižiūrėti kad į tarnybas nepatektų "liaudies priešai'/, o 
taip pat kad ir iš esamų tarnautojų tarpo butų tie "liau
dies priešai" kaip galima greičiau likviduoti. Taigi čia 
buvo dar vienas šeimininkas įstaigoje.^ 

Reikia, pavyzdžiui, įstaigai mašininkės. Viršinin
kui paprastai pirmoje eilėje rupi kad gautų tarnauto ją 
mokančią gerai rašyti mašinėle ir nusimanančią raštines 
darbe. Jei viršininkas randa tokią kandidatę, jis įstai
gos labui mielai tokią tarnautoją samdytų. Bet kadrų 
skyriui ne tas svarbu ar ji moka įstaigai reikalingą dar
bą. Kadrų skyrius reikalauja užpildyti ilgiausią anke
tą. Toje anketoje klausia kas kandidatės tėvai, koks jų 
buvo užsiėmimas, kokį jie turėjo turtą, ką dirbo kandi
datė Lietuvos nepriklausomybės laikais, kokioms orga
nizacijoms priklausė; jeigu ji ištekėjus tai kas jos vyras, 
kokį turtą turėjo, kokioms organizacijoms priklausė, ir 
tt. Jeigu pasirodo kad kandidatės tėvas turėjo porą va
lakų (40 ha) žemės ir savo ūkyje turėdavo samdinių tai 
kandidatė jau yra "kulokų" šeimos ir ji jau netinka 
Jeigu pasirodys kad jos vyras yra buvęs Lietuvos ka
riuomenės karininkas tai jau apie tokios priėmimą į tar
nybą negali buti ir kalbos! Taip pat negali buti priim
ta į tarnybą ir tokia kandidatė kuri yra buvus, pavyz
džiui, šaulių moterų būrio valdyboje, o ką jau kalbėti 
apie tokią kuri butų turėjus ką nors bendro su tokiomis 
organizacijomis kaip tautininkų, Jaunalietuvių, Pavasa
rininkų, ir tt. 

Mašininkė kuri vos vienu pirštu mašinėle šiaip-taip 
rašo, jeigu ji minėtų kliūčių neturi, pro kadrų skyrių 
praeina lengvai ir įstaigos viršininkas turi pasirinkti ją, 
o ne tą kuri moka darbą, bet turėjo nelaimės turėti tėvu 
šiek-tiek pasiturinti ūkininką, arba vyrą kokį nors val
dininką ar karininką 

Kai šitaip renkami tarnautojai, galima įsivaizduoti 
kaip sklandžiai gali eiti įstaigų darbas. Žinoma, kadrų 
skyriai ne visur buvo vienodai griežti. Jie patys maty
davo kad negalima buti perdaug griežtiems, nes tada įs
taigos liks visai be tarnautojų. Bet šitokia tarnautojų 
priėmimo tvarka visvien į įstaigų darbą veikė kaip kokia 
karštligė. Nei vienas tarnautojas nebuvo tikras kad ryt 
poryt kadrų skyrius neišknis apie jį kokios nors jam ne
patinkamos žinelės ir neišvys jo lauk Pavyzdžiui* 
viena vaikų darželio mokytoja kartą, girdint kaž ko
kioms instruktorėms, juokais pasakė kad jos vyras tu
rįs du dvarus. Tai buvo visai netiesa, ji pajuokavo, bet 
tuojau ta naujiena pasiekė kadrų skyrių ir po trijų die
nų ta mokytoja buvo atleista iš pareigų 

(Bus daugiau) 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ 
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 
6820 Superior Av*. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą §iai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 
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LIETUVOS KOVOTOJŲ AIDAI 
AMERIKOJE 

Prez. Truman Daug 
Pasikenke 

p AR labiau ir skubiau Lietuvos bylą turime rūpintis 
padėti ant agendos todėl kad pagelbėsime išsilaikyti 

gyvais tiems dešimtims tūkstančių narsuolių kurie deda 
savo gyvybę už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, tuo 
metu kaf raudonosios galvažudžių gaujos juos medžio
ja ir gaudo ii' žudo! Koks bus jų likimas po meto^ po 
kito jeigu nieko Lietuvos nepriklausomybės klausimu 
niekur nebus padaryta? Juk juos bolševikai kada nors 
išgaudys ir išžudys. 

Tos žinios apie Lietuvos narsuolius partizanus pa
sako mums Amerikos Lietuviams kad mums ne laikas 
nuleisti rankas ir nustoti vilties Lietuvos išlaisvinimui! 
Jie ten nenustoja vilties — bet jie be musų prisidėjimo 
žus ir jų kraujo aukos ir didžiausios pastangos nueis 
niekais! 

Ten, Nemuno šalyje, musų didvyrių krašte, musų 
gimtinėje, tęsiama mirtina kova1. Mes čia laisvi būda
mi privalom tik daugiau ir narsiau kovoti už savo seno
sios tėvynės teises, ir daryti visa kad tie kovotojai kurie 
dar tebėra gyvi, išliktų gyvais musų tautai! 

"JIE Amerikos Lietuviai kurie nuo 1940 metų, kai Lie
tuva pateko bolševikams, paskui naziams, po to vėl 

ją užėmus raudoniesiems, aukojo dolarį-kitą, ar dešim
tinę ar ir šimtinę, kurie jau mano kad pavargo aukoję 
ir dirbę Lietuvos laisvės atgavimui, lai tik pamąsto apie 
tuos kovotojus-partizanus kuriems nei gyvybė nei svei
kata nėra brangesnė už tėvynės laisvę, ir lai susižadi
na didesne kovos dvasia! Lai įgauna naujo pasiryžimo 
tęsti musų tautos laisvės kovą, nes anų vienų jiegos bus 
pakirstos, ir jie atiduos paskutinį savo kraujo lašą žino
dami kad Amerikos Lietuviai, j kuriuos nukreiptos visų 
įietuvių akys, NEGANA DIRBO, neaukojo tiek kiek 
galėjo, netęsė kovos iki galo, nors Amerikoje jų gyvas
tims joks pavojus negrąso! 

Mums Amerikoje kov$ tgsti padrąsina tas State De-

P\U didieji Chicagos Amerikoniški dienraščiai — Chi-
cago Herald-American (Rugs. 11) ir Chicago Daily 

Tribune (Rugs. 14) — patalpino pranešimus apie dabar 
Lietuvoje partizanų laisvės kovotojų dar tebetęsiamą 
Itovą su raudonaisiais Lietuvos pavergėjais. Tuos straip
snius perspausdiname šiame Dirvos numeryje Angliška
me skyriuje. 

Abu tie laikraščiai pamini ir Lietuvos partizanų lei
džiamus slaptus laikraščius- ir paduoda iš jų ištraukas, 
kuriose tarp kitko pasakoma kad partizanų jiegos ne 
nyksta ar mažėja, bet auga! Partizanai savo viename 
rašinyje pabrėžia: 

"Kiekvienas kraujo lašas pralietas mmų kovose su 
bolševizmu yra ne tiktai musų auka už Lietuvos laisvą, 
bet taipgi už laisvę viso pasaulio/' 

Tie laisvės kovotojų dokumentai-laikraščiai šmuge
lio keliu išgabenti iš Lietuvos, perlaužiant ir geležinę 
sovietų sieną, ir patiekti civilizuotam Vakarų Pasau
liui. Tik, kaip vienas straipsnis sako, "ar pasaulis žino 
apie musų skurdą ir musų sunkią ir karžygišką kovą už 
teises ir laisvę ir žmoniškumą, kas yra tikri demokrati
jos idealai, atvirai paskelbti vakarų demokratijų didžių
jų vyrų?".... 

K4 šie musų narsių partizanų žodžiai pasako tau, lais
voje Amerikoje gyvenantis Lietuvi? 

Viena ką tu žinai — tai kad tuli didieji vakarų de
mokratijų vyrai savo žodį sulaužė ir Lietuvą bei daugelį 
kitu šalių pavedė ir atidavė sovietams žudyti ir naikin
ti, išvežant ju veikėjus ir vadus į Sibirą, pasmerkiant 
ten juos tikrai mirčiai. 

Kadangi Lietuvos žmonės iš savo tėvynės vežami 
po kelis tukstančius kas mėnesį į ištrėmimą, žinokime 
kad Lietuvoje tuoj neliks nei vieno Lietuvio! 

Vos Rugsėjo 10 š. m. rašytas U. S. State Depart
ment laiškas American Friends of Lithuania valdybai 
tarp kitko pažymi (kaip tilpo pereitame Dirvos nr. ant 
6-to pusi.): 

"As you know, the United States does not recognize 
the Incorporation of the Baltic States into the Union of 
Soviet Socialist Republics. The representatives of Es
tonia, Latvia and Lithuania accredited to this Govern
ment continue to be recognized." 

Kadangi šiuos pačius žodžius State Departmento 
valdininkai kartoja nuo 1940 metu Liepos mėnesio, LAI
KAS MUMS AMERIKOS LIETUVIAMS PADARYTI 
STIPRŲ PAREIŠKIMĄ KAD TIE ŽODŽIAI JAU BU
TŲ PAREMTI VEIKSMU! 

Jeigu State Departmentas laiko Lietuvą pripažinta 
po senovei, kodėl Lietuvos žmonių teises suvaržė iki to 
kad pabėgėlių stovyklose Vokietijoje Lietuviams uždrau
dė net laiškus rašyti Lietuviškai? 

Kodėl ir toliau leidžia bolševikams Lietuvių tautą 
naikinti ir visą Lietuvą svetimais laukiniais atėjūnais 
apgyvendinti ? 

Kodėl neima svarstyti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo kartu su visų kitų šalių taikos klausimų svar
stymu? 

Kodėl Lietuva nepriimama į United Nations kaip 
pilnateisė, suvereninė valstybė? 

Turėdami tokį State Departmento pareiškimą juo
du ant balto, mes neturėtume nurimti iki Amerikos vy
riausybė nesiims žygio Lietuvos bylą svarstyti — ir tai 
tuojau, kuogreičiausia! 

Prezidentas Truman, mato
mai, po pasikalbėjimo sti Val
stybės Sekretorium Byrnes Pa
ryžiuje, po Byrnes griežto pa
reikalavimo, "Aš arba Walla
ce", turėjo paliuosuoti Wallace 
iš Komercijos Departmento se
kretoriaus vietos. Pirm to per 
virš savaitę laiko Truman taip 
maiše savo pėdas kad pasidarė 
save menku neišmanėliu, o vis 
tik turėjo prieiti prie to ko vi
sa šalis veik vienbalsiai reika
lavo: Po New Yorko komunis
tų susirinkime sakytos kalbos 
Wallace turėjo buti pavarytas 
iš kabineto narių, kaip griovė
jas šalies reikalų. 

Prez. Truman nežinojo ką da
ro kai užgyrė Wallace kalbos 
turinį. Nors jam buvo iš State 
Departmento, pora valandų iki 
tos kalbos, padaryta pastaba 
kad uždraustų Wallace ją sa
kyti, prezidentas atsisakė tai 
padaryti. Paskui, bandė tei
sintis kitaip ir vis laikyti Wal
lace jo vietoje. Net pasima
tęs su Wallace, po skandalo iš
plitimo, atsisakė jį atstatyti, 
iki galiau Byrnes privertė tą 
padaryti. 

Tuo visu savo mėtymusi ir 
nežinojimu ko griebtis, ar Wal
lace laikyti ar paleisti, Prezi
dentas Truman tiek pakenke 
sau ir Demokratų partijai kad 
dabartinėse sąlygose visos jo 
galimybės laimėti prezidento 
rinkimus 1948 metais nuėjo vė
jais. 

Pakenkė jam ir pats Walla
ce, kuris, paleistas iš Komer
cijos Sekretoriaus vietos, pasi
ryžo ir toliau ardyti adminis
tracijos darbus, varydamas sa
vo vajų prieš dabartines val
džios pastangas užsienio poli
tikoje, vykdymui jo ir kitų so
vietų šalininkų "kovos už tai
ką". Ta kova bus ne prieš so

vietus, kurie nori pasaulį už
grobti, bet prieš pačią savo ša
lies vyriausybę, kuri rūpinasi 
pasaulio apgynimu nuo bolševi
kų vergijos. Wallace būtinai 
užgina bolševikišką vergiją,; 
nes tą jis pasakė toje savo kai-; 
boje del kurios jis neteko savo; 
vietos: jis reikalavo palikti ir 
atiduoti Rusijos globai visas 
raudonųjų užgrobtas šalis, ne
sikišti į rytų Europos reikalus, 
sumažinti musų militarišką ga
lybę, sulaikyti dirbdinus toli 
skrendančius lėktuvus, pavesti 
U. S. aptvirtintas salas U. N. 
globai, atmesti savo šalies ap
saugos plantą ir atominę bom
bą, ir be jokių sąlygų duoti so
vietams paskolą. 

Buvusiam šalies vice prezi
dentui taip negarbingai buti iš 
politiško darbo prašalintam ir 
dirbti svetimos šalies naudai 
yra tik vienas iš daugelio pa
vyzdžių ko galima užsitarnauti 
turint palaidą demokratiją ir 
neturint įimto proto. 

/ / / 

Pakeliui į Mirti VOKIEČIŲ KALĖJIMUOSE 
ftaeo Balys Gaidžiunas 
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(Tęsinys iš pereito nr.) 

Amerikiečius Apgauna 
Kai Prez. Truman aną savai

tę viešėjo ir ilsėjosi Bermuda 
saloje, prie jo spaudos sekreto
riaus Charles Ross prisiplakė 
kokia tai keista pora, apie 25 
metų vyriškis ir gana graži 
jauna moteriška, kurie esą ve
dę ir padavė klastingą pavar
dę. Jiedu sakė atstovaują di
delį Amerikos laikraštį, klausi
nėjo sekretoriaus įvairių svar
bių ir keistų klausimų, norėjo 
gauti prezidento fotografijų, ir 
pagaliau prisisuko prie laivo 
kuriuo prezidentas ten atvyko, 
radio operatoriaus ir paprašė 
parodyti jiems visus pirmes
nių 23 laikraščių atstovų siųs
tus pranešimus, ir radio opera
torius tą viską jiem parodė ir 
davė skaityti, nors neprivalėjo 
to daryti 

Bet iš to radio operatoriaus 
tą patyrus, ta pora tapo areš
tuota, nes jie neatstovavo sa
kyto laikraščio. Jie gyveno ho-
telyje mokėdami po $35 į die
ną. Nors U. S. agentai nepa
sako keno šnipai ta porelė bu
vo, tačiau tik Maskvos šnipai 
taip gabiai moka Amerikiečius 
apgauti. 

partmento laiškas-pareiškimas — ir todėl PANAUJIN
KIME savo pastangas grąžinti Lietuvai nepriklausomy
bę su pagalba tų kurie mums tuos pažadus tebekartoja! 

Lietuvos pabėgėliams išsiblaškiusiems Europoje tų 
likusių partizanų kova lai buna priminimas kad ir jie, 
atsidūrę kad ir svetur, būdami šiek-tiek laisvesnėse ir 
mažiau gyvasčiai povojingesnėse sąlygose, privalo ne
nuleisti rankų, dirbti visais galimais budais Lietuvos jne-
priklausomvbės išgelbėjimui. 

VISI IŠVIEN KELKIME SAVO BALSUS IR REI
KALAUKIME SAVO TAUTOS PAGROBTŲ TEISIŲ! 

Turime parodyti pasauliui ir Amerikos vyriausybei 
kad mes nesutinkame ir nesiryžtame sutikti leisti Ame
rikos vyriausybei kada nors sumanyti oficialiai paskel
bti Lietuvą išmainyta bolševikams už kokį jų numestą 
Amerikečiams kaulą! 

TĖVYNi 
Vis musų žalios, skaisčios^ girios dunda, 

bet ne gegutės musų graudžiaja gaida, 
tai tolių toliai atkartoja skundą^ 
vargingų motinų, kurių širdyj žaizda. 

Vis rausta musų upės ir šaltiniai, 
bet ne atošvaistėm nuo vakaro gaisų, 
tai kraujo ten upeliai begaliniai^ 
sunų pražuvusių nuo karo pabaisų. 

Ant kryžkelės, ant pereinamo tako, 
pašvaistėse baisių, negęstančių karų, 
Kąsnelis menkas žemės tau pateko 
tarp kruvinų rytų ir siaubo vakarų. 

Ir amžiais vis po šventą musų kraštą 
barbarai švaistosi lyg pranašai mirties, 
ir amžiais vis neši tu skausmo naštą, 
Tėvynė kankinė, be skundo ir kaltės. 

Ir juo labiau tu buni nelaiminga, . 
tad juo švelniau varge tu mylima sung. 
Ir karžygių šventų tada nestinga 
gyvybę tau atnašauti dovanų. 

Kai virš galvos svečių kraštų mM^lie, 
jkada po kojomis mums žemė svetima, 
toli, toli palikusi tėvynė 
kokia tu mums brangi, kokia artima! 

Kastytis. 

Mes tikėjomės kad priekiniu vagonu 
musų kelionė ilgai netruks. Susispaudę 
vienas prie kito, kovodami del kiekvieno 
milimetro vietos išvargusiems sąnariams 
atpalaiduoti, mes stumdomės lyg pakvaišę 
žmonės. O valandos eina po valandų. Pra
ėjo dvi naktys ir viena diena. Gi galo jo
kio nesimato. Alkis baisus. Mes jokio 
maisto jau nebesame gavę ištisas 36 valan
das. Troškulys taip pat smaugė. Daužo-
mės į vagono duris ir sienas, melsdami 
prižiūrėtojus nors šalto vandens. 

Tik po pusės dienos maldavimų atne
šė vandens baką. Visi vėl susigrudom 
prie vandens, nes troškulys buvo baisus. 
Prižiūrėtojas dalinęs vandenį pamatė kad 
jam ilgai reikės stovėti ir vandenį dalinti 
kol pasotins visus kalinius, pradėjo rėkti 
kad perdaug geriam. Tam savo argumen
tui sustiprinti, pradėjo šautuvo buože švai
stytis. Gavau ir aš tiesiai per galvą. Aky
se pasirodė krintančios žvaigždelės ir ne
pastebimai atsisėdau prie sienos. Skaus
mui atsileidus, mes kalbamės apie sužvė
rėjusius prižiūrėtojus, praradusius bent 
kokius žmogiškus jausmus. 

Bet vėl ateina naktis. Vėl neturiu vie
tos ant purvinų grindų kur išsitiesti. Ner
vai taip įsitempia kad mes pradedame vie
nas kito neapkęsti. Atrodo kad mes esa
me tik per plauko storumą nuo išprotėji
mo. 

Auštant naujam rytui, aš pasiskolinu 
iš draugo peilį ir pradedu vagono duryse 
pjauti mažą skylutę. Ji man reikalinga 
sekti pro kokias stotis mes keliaujame, ji 
reikalinga ir išmesti keletą Lietuvių kalba 
rašytų raštelių, kad gal gi pasitaikys pro
ga ir tuos raštelius kas skaitys. Iš jų su
žinos kad mes buvome vežami ir galės su
sirasti bent kokius pėdsakus. Taip pat aš 
galvojau, jei pjovimas eis gerai, nakties 
metu pasiseks daeiti iki kablio ir jį atka
binti. O tada jau reikia pasileisti j miš
kus. 

Pjaunu palengva,, bet skylė didėja ir 
didėja. Jau galima lengvai įkišti jon du 
pirštus. Aš jau matau kad mes prava
žiuojame per Leipcigą. Miestas žiauriai 
sunaikintas. Ankstyvesniais metais čia 
teko daug kartų pavasarinėse mugėse bu
ti. Tada Leipcigas kitaip atrodė. Jame 
buvo visko pilna. Jo gatvėse tada praei
davo tūkstančiai užsieniečių ir veik kiek-' 
vienoje krautuvėje palikdavo datfg pini
gų. Gi dabar miestas tik krūvos ir krūvos 
griuvėsių. O kokiose sunkiose ir bjaurio
se sąlygose dabar keliauju per mugių mie
stą Leipcigą! 

Vidurdienį sužinojome kad praėjusią 
naktį iš gretimo vagono pabėgo septyni 
kaliniai Vokiečiai. Jie taip pat prapjovė 
vagono duris ir atsikabino kablius. Sto
tyje vyko ilgas kalinių tikrinimas ir ap
klausinėjimas. Mane pradėjo imti baimė 
kad galiu įkliūti už padarytą musų vago
no duryse skylę. Susijieškau visokių at
matų ir prapjautą plyšį užkemšu. Girdžiu 
prižiūrėtojų grąsinimus kad jeigu ras ku
riame nors vagone padarytus įpjovimus, 
reikės atsakyti visam vagonui. 

Vienas Vokietis kalinys, save visą lai
ką taip nepaprastai gyręs, pasilenkia pro 
atdaras duris žemyn ir prižiūrėtojui kaž 
ką sako. Matau kaip šis susiinteresuoja. 
Staiga jis paeina į šalį, gryžta į musų va
goną ir sušunka: ; 

— Kas duryse padarė skylę?! 
Visi tylime. Girdisi tik kalinių kvė

pavimas. Jis sušunka antrą kartą. Įsi
kiša ir tas skundikas Vokietis, kad reikia 
pasisakyti, nes jis žino kas tai padarė ir 
bausmės nenori užsitraukti. Aš išeinu į 
priekį ir pasisakau. Prižiūrėtojas man 
kerta per veidą ir pasako kad tuoj busiu 
sušaudytas. Duris užtrenkia ir nueina, o 
draugai mane ima raminti kad taip nebus. 
Aš pats tuo taip pat nenoriu tikėti, bet vis 
atsimenu kad praėjusią naktį yra, pabėgu
sių kalinių, kad gali visko buti. 

Po pusvalandžio tas pats prižiūrėto
jas gryžta atgal ir mane vėl apklausinėja. 
Aiškinuos kad jau devinta diena esame 
tamsoje ir tą mažą skylutę prapjoviau tik 
todėl kad galėčiau gauti šviesos. Prižiū
rėtojas vėl keikiasi ir užtrenkdamas duris 
šūktelėja kad už tokį darbą ryt visą parą 
nieko negausiu valgyti. Iš to tuoj visi da
rom išvadą kad pirmas jo grąsinimas at
puola. Man daug palengvėja. Atsiranda 
draugų kurie pažada mane nors trupiniu 
sušelpti, jei man nieko neteks gauti. Bet 
atėjo sekanti diena, prižiūrėtojai pasikei
tė ir po 24 valandų alkio, kaip ir visi kali
niai, gavau riekę duonos. 

Po dešimt dienų kelionės baidoku ir 
prekiniuose vagonuose, mes sužinojome 
kad esame vežami į Bayreuthą. Kas tas 
Bavreuthas ir ką ten rasime, mums jau 
nerūpėję. Mes tik mM&tome 

[kad pagaliau baigtųsi šis baisus įtempimas 
musų nervų ir kad mes nors du kartus per 

'parą reguliariai ką nors gautume valgyti. 
Mes per dešimt parų negavome n e/L 

kartą nusiprausti, mes laipiojom vienas 
per kitą, mes braidžiojom per nešvarumus 
ir kovote kovojome kad tik neišprotėtume. 
Nieko gero niekur nesitikėjom, bet šį kar
tą maldaute maldavom kad pagaliau kar
tą iš vagono iškeltų ir tada tegul deda mus 
kur tik nori. Todėl žinia kad mus iškels 
Bayreuthe ir kad mes jau esame prie Bay-
reutho priartėję buvo tarsi išganymas. 

Ir tikrai, Vasario 17 dieną, 14 valandą 
nros iškėlė Bayreutho geležinkelio stoty
je. Musų jau laukė eilė prižiūrėtojų. Šį 
kartą musų jau nerakino geležiniais pan
čiais, nes musų buvo didžiulė mase ir mes 
visi buvome tiek išvarginti kad nei vienas 
daugiau kaip 50 metrų tikrai nebūtų nu
bėgęs. 

Mus vėl išrikiavo ir mes iš stoties ėjo
me į miestą. Smalsuolių buvo nedaug ir, 
pasirodo, tik todėl kad šiame 39,000 gyven
tojų mieste kalinių buvo daugiau kaip 3000. 
Vadinasi, Bayreuthas buvo kalinių mies
tas ir kalinių naujas transportas, ypač 
paskutiniu metu, čia niekam jokios naujie
nos nesudarė. Mes sunkiais žingsniais ėjo
me pirmyn. Musų laimė kad kelias buvo 
trumpas. Mes, pro vartus ant kurių bu
vo užrašas "Zuchthaus in Bayreuth (St. 
George)", inėjome į naujo kalėjimo kie
mą. Iš paskos musų kolonos įvažiavo dvie
jų arklių traukiamas vežimas, kuriame bu
vo suguldyti vagonuose nespėję numirti 
kaliniai. Į juos žiūrint ėmė baisi klaiku
ma. 

Seka: BAYREUTHO SUNKIŲJŲ 
DARBŲ KALĖJIME* 

NEMUNAS 
(Jurgis Baltrušaitis) 

Ar saulute, ar šešėlis 
Teka vingiais Nemunėlis — 
Ritas vilnys, sukas srovės 
Nuo gilios žilos senovės, 
Blizga, žiba, spindi, teka, 
Amžių kilnią sėkmę seka..,. 

Nemunėlis šniokščia, ūžia, 
""Iter Balandį ir Gegužę, 

Supas saulė prisisegę! 
Ir su saule šoka, regia, ̂  
Karklais, gluosniais apsikaišęs, 
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes. 

Ir kai temsta, ar kai niaukias, 
Ošia, rūsčiai susiraukęs, 
Švyti vėl ir skaidriai žirba 
Ir nelengvą darbą dirba. 
Velka naštą rąstų, medžių 
Pro Alytų, pro Seredžių.. *. 

Jis vėl kloja savo juostą, 
Žemės gardų kvapą uosto, 
barsto smiltį, kasa molį, 
Besiverždamas į tolį, 
Laisto šventą diegą, žied 
Laisvės jauną giesmę g 

Amžių Tėvo sumanytas, 
Nemunėlis slenka, ritas .— 
Blizga vilnys, sukas srovės 
Nuo tamsios, sunkios senovės, 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų.... 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
€10 pusi. didumo knyga — kaina $2.08 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 

^ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvęs didieji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį, 
valstybių persitvarkymus. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums šią €10 puslapių 
didumo žmonijos istorijos knygą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. _ Cleveland 3, Ohio 

U #• 
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PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi j: 

Consulate of Lithuania 
i»0 N. LaSalle Street 

Chicago 2, IU. 
arba 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 

i New York 24, N. Y. 

CHICAGO KONSULATE 
£rikockaitė - Linkevičienė, Monika, 

gyv. Philadelphia. 
Rauktaitė - Balabonienš (Balaban), 

Juozepa, iš Tenenių parap., gyv. 
Chicago. 

Rekstys, Petras, iš Pambežio, Latvi
jos. 

Richard, Salomėja, gyv. Detroit. 
Rimkevičiai, iš Vaiguvos vai. 
Rimkevičiūtė, Liudvika, iš Lebėčitį 

parap. 
Rudauskas, Antanas, i& Skaistgirio 

vai., gyv. Chicago. 
Bulis, Adolfas, sanus Kazimiero, iš 

Baisogalos vai. 
Rulis, Jonas, gyv. Rockford, 111. 
Kulytė, Marijona, gyv. New York. 
Rupšlauskis, Stasys. 
Ruzgalaitė, Emilija, iš Jokūbavo, 

gyv. Chicago. 
Sabaliauskienė - Kralikauskaitė, Ona, 

arba jos vyras ar vaikai. 
Sakalauskas, Juozas ir Mykolas, gyv, 

Chicago. 
tfctas, Jonas, gyv. prie Philadelphia 

dirbo Anglių kasyklose. 
Sėnulytė - Zubienė, Petronele, at

vyko i Ameriką 1929 m., gyv. 
Philadelphia. 

Shuping, Mrs. Jean Regimk g*v. 
Los Angeles, Cal. 

Šileika, sunus Antano. 
Šimelis., Jonas ir Mykolas. 
Šimkus, Jonas ir Petras, sunųs Ta-

•daušo, iš Krakių vai., gyv. Chi
cago. 

fiferionavičiutė - Šipulienė, Amilija, 
.iš Marvenkos-Kaunas. 

•frnonytė, Olga (Mrs. A. J. Jeffers), 
gyveno Santa Barbara, Cal., tu-
H dukterį Mary. 

ffipavičienė - Kralikauskaitė, Zofi
ja, arba jos vaikai Elena ir Zig
mantas, gyv. Philadelphia. 

Šipulienė - Simonavičiutė, Amilija, 
Iš Marvenkos-Kauno. 

Slfkaitė - Karalienė, Agota, ir jos 
vyras Juozas, iš Pajevonio vai., 
gyv. Chicago. 

Stankevičius, Konstancija^ gyv. Chi
cago. 

Stork (Garnys), Ona, gyv. Califor
nia. 

Stuoka. Ignas, gyv. Chicago. 
Šulcienė, Anelė, iš Šauklių. 
Sykes, Stephen C., gyv. 6671 Michi

gan ave., Detroit, Mich. 
Vaitkutė - Petruškevičienė, Felicija, 

gyv. Chicago. 
Valatkaitė - Petutienė, Kleopą, duk. 

Vinco ir Martos, gyv. Illinois vai. 
Valenas, Antanas, turi kepyklą Ga

ry, Ind. 

Vinkevičius, Romualdas, iš Merkinės 
, vai., gyv. Brooklyn. 
Voytinskis, Vladimiras, dirbo sta

tistikos biure Washington. 
Williams - Paulikaitė, Marincijana, 

iš Kretingos, gyv. Chicago. 
Zahnsangeris, Emilis, iš Tauragės 

aps., 1927 m. išvyko j Kanadą. 
Zatulskienė - Dumscha (Viola Valė), 

gim. Amerikoje, gyv. New Haven, 
Conn. 

ifeveckis, Antanas, Juozas ir Kazi
mieras, iš Šilalės vai. 

Žibąs, Antanas ir Juozas, sunųs Jo
no, iš Kužių vai., gyv. Chicagos 
priemiestyje. 

Žilaitytė - Dunaitienė, Juzefą, iš 
Jurbarko, gyv. {Jilistėje (?). 

Zubas - Senulytė, Pėtronelė, atvyko 
j Ameriką 1929 m., gyv. Phil. 

Žymantas (Žymančius), Jonas ir 
Juozapas, iš Šilalės vai., gyv. 
Chicagb. 

N. Y. KONSULATE 
Aleksa, Kazimieras ir Aleksa, Mar

tynas, broliai Juozo, iš Veliuonos 
vai. 

Auškalnis, Jonas iš Pajūrio, Tau
ragės ap. 

Andriušiutė, Domicėlė, iš Igliaukos, 
Marijampolės aps. 

Avižius, Jonas, turėjęs giminių Sas
navos par., gyv. Washington, tu
rėjo ukj prie miesto. 

Bakucionytė. Palionija, ir jos sesuo, 
kilusios iš Užušilių k., Pabaisko 
v., Ukmergės ap. 

Baltuška, Adomas, iš Marijampolės. 
Baranauskas, Antanas, iš Alytaus. 
Bendikas, Jurgis, iš Juodpetrių k., 

Batakių v., Tauragės aps., gyv. 
Chicago. 

Buigunienė, ar Buginienė, S., gyv. 
Northern Blv., Long Island City. 

Bagdonienė - Kleizaitė, Ona, našlė 
Antano, ir jų vaikai, gyv. Brook
lyn ar Chicago. 

Bakšys, Petras, turėjęs giminių Šim
kaičių v., Raseinių ap., gyv. Chi
cago. 

Bakunas (Hamas) Kazys, iš Navi
ninkų k„ Vilkaviškio ap., gyv. 
Milwaukee. 

Baniulis, Alfonsas ir Baniulis, An
tanas, iš Ežeraičių vienk., Želvos 
vai., Ukmergės ap. 

Baukiene - Sarpaliutė, iš Igliaukos, 
Marijampolės ap. 

Beištartas, Dzidbrius, ir jo šeima, 
iš Eržvilko vai., Tauragės aps., 
gyv. Vandergrift, Pa., ar Chicago. 

Bernadišienė - Liupšytė, Ieva, gyv. 
Chicago, turi anglių prekybą. 

Bertulis, Antanas, iš Vaidlonių, Troš
kūnų vai. 

Brundzaitės, Elena ir Marė, ištekė
jusių pavardės nežinomos, turėju
sios giminių Marijampolės ap. 

Buknaitis, Liudvikas, ir jo vaikai 
Andrius, Liudvikas ir Olga. Iš 
Kvietiškių v., Marijampolės ap., 
gyv. Cleveland. 

Burgailienė - Vaitkevičiūtė, Kons
tancija, gyv. bene Des Moines. 

Chirin, Teodoras, gyv. Brooklyn, 
buv. kasininkas Hamburg-Ameri-
ka Line. 

čenkauskas, Aleksas ir čepkauskas, 
Justinas, broliai Onos, iš Vilkijos 
v., Kauno ap. 

Viktoravičienė. Aleksandra, gyvena I Daučanskas, Petras, brolis Jono, iš 
Pitsburgh, Pa. Vilkijos v., Kauno ap. 

černauskas, Pranas. 
Daukantas, Antanas, turi restoraną 

New Yofk, iš Židikų v., Mažeikių 
ap. 

Didžbalienė - Skripkutė, Kristina, 
iš Daukšių k., Žagarės v. 

Dominienė, Petronė, su šeima, iš 
Šakių k., Pajavonio v., Vilkaviškio 
ap., gyv. New York. 

Dovydaitytė, ištekjusios pavardė ne
žinoma, išvykusi iš Barzdų v., 
šakių ap. 

Fleck, Andrew, gyv. Brooklyn. 
Galminienė - Baldauskaitė, Stefani

ja. 
Gečienė - Radvilavičiutė, Elena, gyv 

Iowa v. 
Gražulienė - Mikelskaitė, Marijona 

iš Kauniškių k., Gražiškių v., Vil
kaviškio ap., ir jos duktė Adėlė. 

Gurevičius, Antanas, iš Balabostų 
k., Rudaminos v. 

Gurevičiutė, Ieva, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Balabostų k. 

Gegelienė - Baranauskaitė, Marija, 
iš Debeikių bažnytkaimio, Utenos 
ap. 

Gross, August, iš Visgirių, gyv. Mil 
waukee. 

Gumbelevičiutės, dvi seserys, iš Put-
čių k., Pabaisko v., Ukmergės ap. 

Gustas, Povilas, iš Karališkių k., 
Kidulių v. 

Ivanavičius ar Ivanauskas, Juoza
pas ir Mateušas, bei jų sesuo Ana
stazija, vaikai Karolio, Pustapė-
džių k., Vilkaviškio ap., gyv. Cle
veland, O. 

Janulis, Alfas ir Janulis, Eduardas, 
Miškinių k., Užpalių v., Utenos 
ap. 

Jurgutytė, Petronėle. 
Jasiulytė, Ona, vienuolė, iš Dauk

šių k., Žagarės v. 
Jocaitė, Julė, ištekėjusios pavardė 

bene Linkaitienė ar Sinkartienė, 
iš Šaukėnų v., Šiaulių aps., gyv. 
Chicago. 

Jurgschat - Gross, Maria, gim. Tu-
pikuose, gyv. Milwaukee. 

Karpavičius, Vincas ir Karpavičius, 
Juozas, sunus Vinco, iš Vilkaviš
kio ap. 

Kepalas, Mary, gyv. Northern Blvd. 
Blvd., Long Island City. 

Kersnauskas, Otonas, sunus Andri-
nus ir Faustinos, 

Kiškis - Vaičiūnas, Povilas, iš Žvir
blių k., Pandėlio v., Rokiškio ap. 

Kruvelis, Juozas, gyv. Philadelphia. 
Kūlis, Benediktas, Alfonsas ir Jonas, 

iš Kalnočių k., Obelių v. Rokiškio 
ap., ir Mildred, gimusi Amerikoje, 
gyv. Brooklyn ar Boston. 

Kuršvietis, Pijus, sunus Motiejaus, 
iš Rakauskų k., Keturvalakių v., 
Vilkaviškio ap., gyv. Baltimore. 

Kalvaitis, Jurgis, gyv. New Britain. 
Kalvaitytė, Elė, gyv. Cleveland, O. 
Kaminskas, Antanas, iš Sodelio k., 

Tauragės ap., gyv. New York. 
Kazlauskienė, susirašinėjusi su- gi

minėmis ar pažystamais Ylakių 
v., Mažeikių a. 

Keslius, Andrius, gyx. Pittsburgh. 
Kiveris, Jeronimas, sunus Jono, iš 

Marijampolės vai. 
Klimienė - Radušytė. 
Kondrot, Frank, gyv. Philadelphia. 
Kondrotas, Vincentas, iš Kinkių k., 

Papilės v., Šiaulių ap., gyv. Chi
cago. 

Kunickis, Pranas, sunus Juozo, bro
lis Onos Ivanauskienės. 

Kvietkus, Dzidorius, iš Šauklių k., 
Raseinių ap. 

l a t m ė t o t a š ;  
jr. rhiVqfrnc, va

riausia dovan?* šalies p1 'Aliniu 
^ktuvu suvažiavime Wichita 
Kansas. 
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Kas Reikalinga prie jusų Telefono Įvedimo 

T 

K ą  j u s  p r i v a l o t e  
ž i n o t i  a p i e  
GASO 

P A K E I Č I A M A  
K U R I N Į M Ą  

f Kaip tas žodis pasako, Gasu kurinimo pakeitimas reiškia tą 
kad pamainoma į Gasu kurinimą furnasų ir kitų pečių kurie 
originaliai skirti kitokiam kurui. 

Net pats geriausias pakeistas kūrinto j as turi buti atsakančiai 
įvestas ir furnasas ar pečius pritaikytas tinkamai kad galėtų 
btiti naudojama aptomatinė Gaso šiluma. 

NSra' jokių lengvų priemonių atsakančiam pakeistam šildymo 
įsitaisymui. Bent kuris atsakantis šildymo kontraktorius yra 
pasiruošęs pagelbėti jums padaryti apskaičiavimą jusų namo 
šildymui, ant formų kurias mes suteikiama, ir pavesti mums 
visa tai patikrinti, šis patarnavimas yra nemokamai ir taiko-

.-jAgbs pagelbeti jums ir kontrktoriui. 

pagaliau, duokit jusų šildymo įvedimą patikrinti, kada jau už
baigtas, kad tikrai visos smulkmenos kurios apžiūrėjime pažy
mėtos butų išpildytos. Tame mes taipgi mielai jums pasitar-

nemokamai. 

H E  EAST OHIO (JAS c o m p a n y  

Valadkienė, Adelė, iš Krosnos par. 
Lapinskas, 'Andrius, sunus Vinco, 

kilos iš Kruonio v. 
Laučka, Povilas, gyv. Bfocktoa, 

Mass. 
Macikas, Antanas, gyv. Chicago. 
Malinauskas, Antanas, sunus Kazi

miero, iš Šiaulėnų, Šiaulių ap., 
gyv. Chicago. 

Martinavičienė - Valiūtė, Viktorija, 
gyv. Chicago. 

Martinkus, Pranciškus, brolis Mag
dalenos, iš Račių k.. Sėdos v., ir 
jo sunus Juozas Martinkus, gyv. 
Chicago. 

Meškeliavičienė - šukevičiutė. Vik
torija, gyv. bene Shenandoah, Pa. 

Meškytė Ieva, jei ištekėjus tai vy
ro pavardė nežinoma, duktė Ie
vos Meškienė-Jarockytės. 

Minaikienė, Kazimiera, turi farmą 
netoli Bostono. 

Mykolaitis, Vincas, sunus Jurgio ir 
Onos, brolis Antaninos ir Jurgio. 

Narbutas, Leonas, sunus Julijono, 
iš Lydavėnų m., Šiluvos v., Rasei
nių aps., gyv. Chicago. 

Navagruckienė, Elena, iš Žaiginio, 
Šiluvos vai., gyv. Chicago. 

Palait, Rudolfas, gyv. Cleveland, O. 
Pavilonis, John, kilęs Kėdainių ap., 

gyv. Philadelphia. 
Petrulis, Juozapas, ir Petrulis, Po

vilas, iš Vabalninko, Biržų aps., 
gyv. Boston. 

Pinas, Petras, gimęs Amerikoje gy- i 

veno Lietuvoje nuo 1927 m. iki 
1924 metų. Biržų v., vėliau gry-
zo Amerikon. 

Poškienė, Ona, iš Ventos stoties, 
Mažeikiu ap., gyv. Brooklyn, ro
dos Butler St. 

Pranaitis, Suzana, gyv. Brooklyn. 
Pullock - Adomaitytė, Ieva, kilusi 

Mariamplės ap., gyv. Atlantic City. 
Puškorius, Juozas, gyv. Baltimoreje, 

ir Puškorius, Stasys, 'gyv. Chicago 
s. Prano. 

ftaeyla, Tomas, iš Bajorų k., Vil
kaviškio ap. • * 

Raguckas, Kazys, .<1š Sarginės k., 
Šilavoto v.. Marijampolės ap. 

Repčys ar Repšis, Aleksas, atvykęs 
Amerikon apie 1926 m., gyv. Bing-
hamton, ar turėjęs giminių Puša
loto v., Panevėžio ap. 

Rinkunas, kilęs Nosėtų k.. Molėtų 
v., Utenos ap. 

Sčegauskas, Antanas, ir Sčegauskai-
tė, Julija, gvv. Chicago. 

Serpauskas, Juozas, ar turėjęs gi
miniu Balninkuose, gyv. Brooklyn. 

Skibiniauskas, Jurgis. 
Sodaitytė, Ona, sesuo Barboros, gyv. 

New Fork. 
Šoris, John, jo duktč* "Jeanne, gyv. 

prie Cicero, 111. ir brolis Frank 
Šoris. 

Stankevičius, Jonas, sunus Petro, iš 
Skiemonių vai., gyv. Phil. 

Stonis, Vincas, iš šileikių vienk., i 
Skapiškio parap. 

Stoškus, Antanas, Jonas, Klemen
sas ir Liudvikas, broliai • Onos Rei-
vitienės, gyv. Chicago. 

Šedis, Mykolas, gyv. Barbara (?) 
St., New York (gal Barbour St., 
New York, ar Barbey St., Brook
lyn). 

šelmys, Walter Zigmant, gyv. Cle
veland, O. 

Šernai (Charno), gyv. Binghamton. 
Tamačiuniene, Anelė, iš Kovarsko 

v., Ukmergės aps., gyv. Detroit. 
Tidmanas, Adolfas, iš Raitininkų k., 

Girkalnio v., gyv. Chicago. 
Ukrinas, Jonas, sunus Leono, gimęs 

Liepojoje, buv. operos muzikantas 
Lietuvoje, išvyko Amerikon iš 
Varšuvos su operos ansambliu. 

Ųžusieniai, iš Gristupio, Raguvos 
v., gyv. Chicago.. ^ 

Valinskiai, keturi broliai, iš ŠevC-
liškės k., Kelmės v. 

Vembrienė - Sarpaliutė, iš Igliau
kos, Marijampolės ap. -

Wagner (Gal Vaičius), Geo. iš Už
lieknių k., Viekšnių Mažeikių 
ap., gyv. Chicago. 

Zakaras, Aleksandras, iš Kaltinėnų 
parap., ir jo vaikai Aleksandras, 
Vladislovas, Sofija ir Bronislava, 
gyv. Chicago. 

Zelnekienė - Sarpaliutė, iš» Igliau
kos, Marijampolės ap. ' 

Zigmant, Walter, gyv. Cleveland, O. 
Žilinskas, ar ipediniai, iš Balabostų 

k., Rudaminos v. I 
Žilinskienė - Ivanavičįutė ar Iva

nauskaitė Kostancija, duk. Karo
lio, Pustapėdžių k., Vilkaviškio v., 
gyv. Cleveland, O. 

Žuklevičius, Matas, iš Mažučių k., 
Vilkaviškio aps., gyv. Los Ange
les. 

1 DAYTON, OHIO ! 
KADA BUS GROJAMA OVER-

TURA PERGALEI PRIEŠ 
STALINĄ? 

Rugs. 1, Island Parke, atsi
buvusiame paskutiniame šios 
vasaros koncerte, kurį išpildė 
Don Bassett žymus benas, pa
baigoje buvo grojama komp. 
Čaikovskio overtura, atžyminti 
Maskvos pergalę prieš Napo
leoną 1812 metais ir sykiu bu
vo leidžiamos ugnių rakietos. 

Bet dabartinis Maskvos rau
donas Napoleonas (Stalinas) 
daug daugiau yra pralenkęs 
anų laikų Prancūzų Napoleoną 
savo barbariškumais. Stalinas 
jau spėjo j trumpą laiką daug 
kraštų užgrobti, sykiu ir mū
sų tėvynę Lietuvą. Jo atplu-
dusios gaujos tuose kraštuose 
šeimininkauja barbariškais bu
dais. Bet jam to dar neužten
ka, jis yra pasiryžęs toliau žy
giuoti ir net visą pasaulį grob
ti į savo nagus. Tą liudija šių 
dienų Maskvos vedama politi
ka. Bet ateis laikas kad tas 
raudonasis Napoleonas turės 
nešdintis atgdl. Tada bus su
kurta pergalės overturos, ir 
visos išsiluosavusios tautos ir 
šalys gros jas su didžiausiu 
džiaugsmu. Lietuviai kompo
zitoriai irgi sukurs džiaugsmo 
muzikos ir dainų kurinių, per
galei prieš barbarizmą atžymė
ti. J. A. Urbonas. 

• GILIAUSIAS uostaa Strv. 
Ne, tai ne žmogus nuo Marso, šie įrankiai yra kritiškame sąraše i Valstijose yra New Orleans, 

Jis yra Robert W. Bolton, nuo 9735 
Woodward Avenue, telefono įvedė- • » , 

•» rpi. „ m , t. V. visos sahes telefonų kompanijoms 
jas is The Ohio Bell Telephone Com- tiesi0g negalima. To pasekmėje, 
pany, parodantis įvairius įrankius 
kurie reikalingi visokiose sąlygose 
prie darbo įvedimui jums paprasto 
telefono. 

Suprantama, jis nesinešioja susi
kabinęs ant savęs visus tuos įran
kius. Jie didumoje sukrauti troke, 
kuriuo jis važinėja, kur jie leng
vai prieinami sulyg reikalo. 

T a č i a u  r e i k i a  s u p r a s t i  k a d  v i s i  

• . *"v'i J*" u*?* W.KJ-W |  ̂  ̂

su"^iai £aunan" ir s"nk!aį| Georgia valstijoje, kuris taipgi pamainomi. Ju gauti reguliariai . . . . . 
yra vienatinis uostas turintis 

The Western Electric Company, iš
dirbėjai Bell System reikmenų, tu
ri du vyru Ohio valstijoje (ir kitus 
vyrus kitur) jieškančius tų reikme
nų pavaduotojų. 

"Taip įgyti įrankiai n# visada yra 
atitinkami reikalavimams ir mes ne
galim daug ką daryti pasirinki
mui dabartinėse sąlygose", pareiš 

žalias ir raudonas trafiko švie
sas. 

jos komercinis vedėjas. 
"Musų svarbiausias tikslas yra 

pasivyti su užsivilkusiais telefonų 
įvedimo užsakymais kaip greičiau
sia galima ir pasiekti tą laipsnį ka
da aplikantas gaus įvesti telefoną 

k e  F .  P .  M e r r i c k ,  O h i o  B e l l  d i v i z i - ' b e  t r u k d v m u .  

Mes Duodam Ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Co's 
BASEMENTE 

Gala Prints—Washahle Fabrics In Fine 

BROTHER? CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 jE. 79th Street 

DEGTINB ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Telef. CEdar 9527 
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Cottotv m 

Vniiįn l'iiikin Marginiu 
9.GII MIEROS M ffcf 52 

Štai Kinkinys naujų vatos suknelių ku
rias taip mėgsite dėvėti virtuvėje! Priešakyje 
susegamų ir kitokių stylių gražiuose marginiuo
se. Visos garantuotos skalbtis ir tvirtų spalvų, f 
Panelėms ir moterims. 

Gaila: Paštu ir Telefonu Užsakymų Nepildom 

Morning Brightness 

Over Tha „ 

Coffee Cupsl ' 

lo«& «rw§ 
bright the moment 
you Wake. Cotton 
wrap - around wtyle 
that's easy to wash 
ąpd iron. Ros« ot 
blue, siees 38 to 42 
For misses and 
wortien who 
to be aitrac t i ve J 
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CLEVELANDO IR AP1EUNKES 21NIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. £Ndicott 4486—Atdara vakarais 

X 

Paskutinės dienos automobilistams įsigyti 1947 

Auto Driver's License 
DIRVOS OFISE 6820 Superior Ave. 

Baigsis Rugs. 30 d. 
Atdara 9 iki 8 vak. Anna Karpius, Deputy Registrar 

uanian Digest  
6Š20 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdlcott 4486 

JUMS LIKO TIK KIAULIŲ 
UODEGAITĖS.... 

Nuėjus į mėsos parduotuves, 
ten kur prieš dabartinį OPA 
grąžinimą radosi daug gražios 
raudonos ^ mėsos, dabar matosi 
išdėtos tik kiauliu uodegos. 

Kur pačios kiaulės, arba, ki-

Jeigu u o 
degos sudėtos mėsos parduotu
vėse tai pačios kiaulės (ar par-

• sai) jau daugiau nesigano, jos 
irgi paverstos į mėsą. 

Bet geroji mėsa, 'ne tiktai 
kiauliena, nuėjo j juodąją rin
ką: ją parduoda, ir ją perka 
tie kurie nepaiso OPA kontro
lės. 

^ Clevelando mėsos parduotu
vių sąjunga pastarame savo 
susirinkime nusitarė verčiau 
uždaryti savo parduotuves ne
gu parduoti juodos rinkos mė
są. 

Clevelando viešose ir priva
tinėse ligoninėse apie 5,000 pa
cientu taip pat negauna švie
žios mėsos. 

Dalis mėsos parduotuvių už
sidarė. Apie 3,000 mėsos dar
bininkų liko be darbo. 

Skerdyklos negauna gyvuliu 
mėsai. OPA agentai tuo tarpu 
pilvus išpūtę slampinėja ir di
džiuojasi kad jie atlieka dideli 
žmonėms darbą, palaiko mėsos 
kainą pigiai.... Jie greičiau
sia dalinasi pelnais su juodos 
rinkos biznieriais, kaip prohi-
bicijos laikais valdžios agentai 
krovė turtus lupdami sau duo
kles iš slaptų degtinės parda
vėjų 

OPA įsakė restoranams su
grąžinti valgių kainą kaip' bu
vo iki Birželio 30. Restdranų 
savininkai pradėjo kovą prieš 
OPA taipgi. 

$5.00 NAŠLAIČIAMS 
Pranas Aksenavičius, ilga-

'metis Clevelandietis ir geras 
Lietuviškų reikalų rėmėjas, 
paaukavo $5.00 Lietuvių naš
laičių parvežimo fondan. 

BETVARKĖ SU DŽIOVA 
Ohio valstijoje džiovos ligos 

klausimas visai apleistas, val
stija neturi jokių tikrų prie
monių kovai su ta liga. Ap
skaičiuojamą kad valstijoje kas 
trys valandos nuo džiovos mir
šta vienas asmuo. Pereitą me
tą džiova pakirto 2.573 Ohio 
gyventojus ir tas atsiėjo virš 
25 milijonai dolarių. 

Apie tai platų raportą įteikė 
Gubernatoriui Lausche komite
tas atstovaująs aštuonias me-
dikales ir sveikatos organizaci
jas, raginant kad gubernatorius 
imtųsi yykdvti kovai su džiova 
programo valstijos pastangom. 
Iki šiol, džiovos ligos reikalas 
globojamas sulyg išgalių vieti
niu grupių ir pačių miestų. 

Gubernatorius Lausche pra
neša kad tas programas bus 
apsvarstytas. 

M I R I M A I  
AUGUSTAS MILTENIS, 61 m. 

amžiaus, nuo 3722 Superior 
ave., mirė Rugs. 23, laidoja
mas Rugs. 27, Kalvarijos kapi
nėse; pamaldos šv, Jurgio baž
nyčioje. 

Velionis paėjo iš Ukmergės 
par., Amerikoj išgyveno 35 m. 
Liko brolis Petras, Brooklyn, 
N. Y. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

GASO KAINA TA PATI 
Buvo pradėta kalbėt apie pa

reikalavimą iš East Ohio Gas 
Co. sumažinti gaso kainą ir to
liau. Tačiau miesto valdyba 
bent tuo tarpu nusprendė pa
likti dabartinę kainą dar porai 
metų. Dabar kurie suvartoja 
namuose kiek daugiau gaso jie 
moka vidutiniai po 61c už 1,000 
kubiškų pėdų. Kurie mažiau
sia sunaudoja, tiems pirmuti
nis 1,000 kub. pėdų gaso kaš
tuoja 90c mėnesiui. 

Judge Joseph H. Silbert 
Kandidatuoja į 
Common Pleas 

Lithiianian Patriots Fiirlit Russians 
By Stanley Pieza 

(Reprint from Chicago Herald-
American—Wed., Sept. 11, 1496) 

LANKĖSI SVEČIAS 
Gryždamas iš vakarinių val

stijų, Dirvos redakcijoje apsi
lankė Vytautas Beleckas, kuris 
vos trečias mėnuo kaip atvyko 
iš Vokietijos, iš pabėgėlių tar
po. Kadangi p. Beleckas Ame
rikoje gimęs, jam nebuvo kliū
čių sugryžti į šią šalį. Tačiau 
pirm gryžimo jis dar keletą 
mėnesių Vokietijoje darbavosi 
Amerikos karinės valdžios ži
nyboje. Svečias apipasakojo sa
vo pergyvenimus Lietuvoje po 
bolševikais ir vėliau naziais ir 
sunkumus Vokiečių nelaisvėje 
Dachau stovykloje. Pastojęs 
Amerikos tarnybon jis turėjo 
galimybės plačiai apvažinėti 
Amerikos zonas Vokietijoje ir 
Austrijoje ir daugeliu atveju 
pasitarnauti ir Lietuviams pa
bėgėliams. 

Svečias pernakvojo pas Jo
ną Alekną, nuo kurių brolių at
vežė linkėjimus iš pabėgimo. 

Vyt. Beleckas yra filminin-
kų Motuzu brolis, atsivežė ge
rų filmų iš Lietuvių pabėgėlių 
gyvenimo, žada vėliau jas pa
rodyti Clevelando Lietuviams. 

Juozas Urbšaitis buvo nuva
žiavęs į Miami, Floridą, aplan
kyti savo brolį ir brolienę An
driu Urbšaičius, kurie ten iš
važiavę apsigyveno, įsigiję tu
ristų namus kartu su Adomu 
ir jieva Noreikais, taip pat iš 
Clevelando. 

ATLIKIT SAVO 
PAREIGĄ 

Mokslo dienos vėl prasidėjo ir 
tūkstančiai vaikučių sugryžo į mo-
k"k1  * - visarm* Clevelande. Dauge
lis tėvų pasiuntė savo jaunuolius j 
mokyklas, kiti pirmą karta prade
dančius lankyti vaikų darželius. 

K '0 , ,sia mintis tėvu ir moti
nų galvoje yra ta kad jų vaikučiai 
U >a > • nf'oin einant skersai 
gatvę. Tai žinodami motoristai ga-
i ui. r, sumažinimo nelai
mių, ir todėl jiems primenama kad 
atsi/jurėtų j jaunuosius kurie dar 

—ontR tranko navoių. Žinoma, 
kiekvienam vaikučiui primenama ir 
pe -Hiysnma buti atsargiu; saugotis 
automobilių ir nevaikščioti gatvje. 
BET kartais jie ta užmiršta. To
dėl tai yra svarbu kad motoristas 
nuolat atsižvelgtų j mažuosius. 

Vaikų apsaugai, važiuokit viduti
niu greičiu. Dvidešimts mylių i 
valandą yra pakankamas greitumas 
važiuojant pro mokyklos sritį. Žiū
rėkit kad vaikai nepakliūtų po jū
sų mašina. Negalima numatyti ką 
vaikai darys. Buk gatavas sustoti 
staiga jeigu pasitaikytų vaikas ne
tikėtai išbėga j gatvę priešais jus. 
Gatvėse užrašai, SCHOOL, DRIVE 
SLOW, yra jusų dėmesiui. Būtinai 
to prisilaikykit kuomet matot vai
kučius einančius į arba iš mokyk
los. 

U. S. Senator Huffman 
vėl Kandidatuoja 

United States Senator James W. 
Huffman, Demokratų kandidatas i 
savo dabartinę vietą, tapo užgirtas 
per Progressive Citizens Committee, 
nepriklausomą grupę seniau origi
naliai Įsikurusią remti Prezidentą 
Rooseveltą 1944 metais. 

Huffman buvęs paskirtas į Sena
tą per Gubernatorių Lausche ir jis 
buvo rėmėjas ir palaikytojas prin
cipų mirusio prezidento. 

Senator Huffman pradėjo savo 
rinkimų vajų apkeliaudamas valsti
ją. nors jis nominacijose to nedarė. 

Dabar, kai Kongresas nutraukė 
posėdžius senatorius pasiryžęs ap
lankyti kiekvieną Ohio apskritį pa
simatymui su žmonėmis ir praneši
mui ką jis per sevo senatoriavimo 
laiką nuveikė, prašydamas kad pilie
čiai balsuotų už j j Lapkričio 5 d. 

Judge Joseph H. Silbert 

Pasižymėjęs Clevelando Trafiko 
Teisme ir gerbiamas Cuyahoga Ap
skrities advokatų už atsakantį ir 
rimtą atlikimą civilinių ir krimina
linių reikalų kurie jam pavedami, 
Municipal Judge Joseph H. Silbert 
šį rudenį kandidatuoja į Court of 
Common Pleas terminui kuris pra
sidės Sausio 3, 1947. 

Liberty Magazinas, viename pas
tarų straipsnių, atkreipė visos šalies 
dėmesį į Judge Silbert's inteligen
tingą ir agresyvų budų Trafiko Tei
sme musų mieste kuo jis žymiai 
prisidėjo prie vietinių trafiko nelai
mių sumažinimo. 

Judge Silbert per ilgus metus ak
tyviai darbavosi visuomenėje Cleve
lande pirm negu jis pasiryžo kandi
datuoti Į Common Pleas teismą. Jis 
šiuo kartu gavo didžiausi skaičių 
parašų nominuojančių jį rinkimams 
Lapkričio 5 d. 

Jis yra buvęs nariu Ohio State 
of Representatives iš Cuyahoga ir 
atstovavo savo rinkėjus atsakančiai. 

Trafiko saugumas buvo vienas iš 
ypatingų šio Teisėjo tikslų. Būda
mas Trafiko teisme Municipal Court 
jis ėmėsi išrišimo tos didėjančios 
problemos didžiausiu įsigilinimu. Jis 
tuo reikalu pradėjo dar daugiau su
sirūpinti tapdamas nariu Board of 
Control of the Cleveland Safety 
Council. 

Antro Pasaulinio Karo metu jis 
tarnavo pirmininku vienos iš di
džiausių kainų ir rationing tarybos 
šiame apskrityje. Tą svarbų darbą 
jis vadovavo per 4Vfe metų. 

Prašydamas Cuyahoga balsuotojų 
remti jų Lapkričio 5 rinkimuose, 
teisėjas pareiškė: "Aš pasitikiu bu
ti ištikimu visuomenės tarnu šiose 
naujose teisėjo pareigose. Teismo 
svarba suprasti socialius ir ekono
minius klausimus, kurie yra neiš
vengiama karo pasekmė, turi buti 
pripažinta ne tik kiekvieno piliečio 
'•jet ir kiekvieno visuomenės veikėjo. 
Tas ypatingai pridera kiekvienam 
musų teismų nariui. Jei busiu iš
rinktas į Common Pleafe Court aš 
dėsiu visas pastangas ir toliau bu
ti vertas to pasitikėjimo kurį man 
suteikė ši bendruomenė per daugelį 
metų. 

Jis buvo drąsus teisėjas kovose 
prieš raketieriškus elementus kurie 
jam teisme pakliūdavo. Todėl kaip 
laikraščiai praneša tam tikri nele
galus interesai organizuojasi prieš 
jį ir renka pinigus neprileisti jį lai
mėti rinkimus. 

Hieing in forests and marshes, 
nearly 50,000 patriots are engaged 
actively in a resistance movement 
in Soviet-held Lithuania against 
Red soldiers, according to official 
documents which were brought out 
through Russia's iron wall and ob
tained today by. the Chicago-Herald-
American. 

Obtained from Lithuanian under
ground sources, the documentary 

left naked and unburied by the So
viets. 

BATTLE FOR FREE NATION. 
The Lithuanian partisan move

ment, according to the papers, is 
waging a fight for a new and 
democratic Lithuania, without the 
influence of Communistic Russia. 

Under a plan of sabotage unequal
led in daring, the Lithuanian pa
triots manage to blow up bridges, 
break up communications between 
Moscow and the Baltic states and 
live in the woods where even the 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

UNDERGROUND 
PAPERS REVEAL 

LITH STRUGGLE 

evidence, which includes partisan 
newspapers and NKVD death de- Į Russian soldiers fear to enter, 
crees to captured partisans, paints 
a picture of Soviet terror during 
the second occupation by the Reds 
of the tiny Baltic nation, starting 
in the Summer of 1944. 
MUST FIGHT TO LIVE. 

Printed on letter-size paper, one 
of the Lithuanian partisans' news
papers, "Laives Varpas" ("The Bell 
of Freedom"), dated April 5, 1945, 
and which was passed out among 
the towns and villages of Lithuania, 
warned: 

"Fellow Lithuanians and Patriots! 
The Soviet NKVD, Russian military 
police, is conducting a systematic 
annihilation of the Lithuanians. But 
history proves no nation can be ut
terly destroyed if that nation wish
es to live—and fights to live... We 
must fight this Soviet bloody octo
pus 

MIRĖ SEIBERLING 
Akrone Rugs. 21 mirė žy

mus indu^trialistas, Charles W. 
Seiberling, sulaukęs 85 metų 
amžiaus. Jis buvo pionierius 
gumų industrijoje. Jo vyres
nis brolis, 87 m. amžiaus, dar 
tebevadovauja Seiberling Rub
ber Co. Jie buvo įsteigėjai di
delės gumų iSdi^bvstės Good
year Co., taipgi Akrone, bet po 
pereito karo depresijos jie tą 
kompaniją prarado, ji pateko į 
kitų rankas. Vėliau jie suor
ganizavo kompaniją savo var
du, kuri ir šiądien egzistuoja. 

PARSIDUODA 
4 ŠEIMŲ APARTMENTAS 

gerame stovyje, po 5 kamba
rius, Superior ir E. 71 Street 
dalyje. 1 suite bus tuščia Spa
lių 1. Kaina $13.500. 

Klauskit HE 4513. 

Among the documents—the first 
ever to reach the United States from 
beyond the Russian iron wall—is 
an order, signed by Commissar 
Btatashiunas, decreeing death to 
the partisans and deportation of 
their families. 

ORDER EXHIBITED. 
Dated Feb. 15, 1946—one day be

fore Lithuania's independence day 
celebration—the order -was issued in 
Vilnius and was exhibited on all 
public buildings and public meet
ing places. More than 150,000 cop
ies were printed. 

The Lithuanian partisans, compos
ed mostly of peasants, the intelli
gentsia and priests for the purpose 
of restoring liberty in Lithuania, 
are smeared by the Russian rulers 
as "bandits, nationalists, capitalists 
and bourgeoise." 

Written in the Lithuanian lan
guage, a translation of paragraph 
three of the commissar's order fol
lows: 

"3—Participants of the bands, who 
by force are not permitted by the 
leaders of the bandits to give up 
to the Socialist Lithuanian Repub
lic government, I decree that these 
leaders should be killed, and then 
that the participants should come 
with their arms to the offices of the 
Commissar of the Interior. Those 
who escape from the bandit groups 
or any of their followers will not 
be considered guilty of murder." 

Paragraph five reads: 
"5. The families of known ban 

dits and members of bourgeoise na 
tionalist organizations will be ar
rested and deported." 

Despite the order, resistance grew 
on a much larger scale throughout 
the nation, the partisan newspapers 
reveal. Lithuanian songs and their 
church hymns, forbidden by the pre
sent Soviet rulers, were heard in 
the forests and in villages on Feb. 
1<6, Lithuanian's Independence Day. 

OPEN NATIONWIDE DRIVE. 
As the movement grew against 

Russia, the Soviet rulers launched 
a nationwide drive against the Lith
uanian partisans in June, 1946, with 
15,000 NKVD military police and 
the Red soldiers fighting Lithuan
ian forces in the forests near Kau
nas, Lithuanian capital city. 

In a battle near the marshes of 
Silavota, near Prieniai, the Soviets 
killed a partisan leader, several of 
the members of his staff, a nurse 
and 15 partisans. The Soviet for
ces lost 40 men. 

In another battle between the So
viets and partisans in the same area 
on Pentecost Sunday, June 9, 1946, 
the bodies of partisan-dead were 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

THE St. George C.W.V. Post 613 
pSoftball League has finally finished 
its regular season with Lasnik's 
Cafe emerging as first half champs 
and Paul's Tavern copping second 
half honors. The second half end
ed with Paul's and Spade's tied 
for first place. The tie was broken 
last Sunday when Paul's beat Spade's 

AFTER a week's lull the Lithuan
ian Handicap Bowling League re
sumed action Sunday afternoon at 
Omarlo Recreation. 

Despite the noise and clamor of 
falling pins and moans about splits 
and misses, the outstanding features 
of last Sunday's meeting were the 
"sparkling" performances shown by 
two female spectators. Mary Shar-
kus and Adeline Vasilauskas were 
proudly showing everyone their new-
lv acnuired engagement rings. Vi
tus (Movie Star) Suopis and John 
(Peewee) Milikas are the respective 
and prospective grooms to be. 

in the play-off 11 to 9. At one 
time Paul's was behind 8 to 1. ! IT is rumored that the Dunbar 

The boys from Paul's Tavern cer-1 Cafe boys are having help from a 
tainly should have an advantage Į sixth man — either that or Father 
when they meet Lasnik's Cafe for Ivan is attending church regularly. 

Even a blind man can see that 
some supernatural force is making 
those one pin spares for the boys. 

WHAT kind of flowers to whafc 

the league championship. After on
ly an average first half showing 
they moved into the playoff spot 
by playing a consistently good type 
of ball. In baseball lingo they 
should be "hot." captain of what team for rolling Ik 

Lasnik's, orTthe other hand, took mighty 247 series for an average 
first half honors without a defeat 
and then ended up in last place 
without a victory in the second 
half. They'll have to perk, up to 
win that trophy for Gus. „ 

Paul's and Lasnik's will meet in 
the best-out-of-three Championship 
series with a double header schedul
ed for Sunday. The first game 
will start at 11 o-clock Sunday 
morning at what is locally known 
as Ginee Hill Field. The playing 
field is located in Wade Park right 
off Ansel Rd. The boys should 
provide some real action and fans 
are invited to come out apd watch 
them go to it. 

Local sport fans might take no
tice of the Lithuanians in the na
tional sports spotlight. Here in 
Cleveland Lou Rymkus is a regular 
lineman with the powerful Cleve
land Browns. Over at Indiana Mac 
Wenskunas is captain and center 
of last years Big Nine champs who 
will face Notre Dame Saturday. 
Both of these boys have been get
ting a good deal of mention from 
the newspapers. Eddie Prokpp, a 
local product, will be with the New 
York Yankee pro footballers when 
they face Cleveland's Browns over 
the weekend. These are only a few 
of many of our boys who are right 
at the top. Other nationalities boast 
of their stars and since we've got 
something to boast about lets do 
it!! 
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Listening Post Reports 

PETE BORRIS, C. Y. O. prexy, 
tells us that he found his watch. 
It runs better on a man's wrist, 
doesn't it, Pete ? ? 

BIG Ben (no relation to the clock) 
Brazis is throwing a formal party 
on Oct. 5th at the new Brazis 
home in Cleveland Heights. S«e! 
what happens when you get up 
too high — in the Heights, that 
is!!! By the way — we've been^ 
invited, does anyone have a tUK-
we can borrow — size 40 long ? ? Į 

1 

M A I S T A S  
TIESIOG Iš FARMOS 

Visoki švieži ūkio produktai 
reikalingi vestuvėms, poki-
liams ir namams galima 
gauti pas 

TADAS NEURA 
2047 Hamilton Ave. 

(Reprint from Chicago Daily Tri
bune, Sept. 14, '46) 

TELL OF OPPRESSION AND 
TORTURE BY REDS 

By E. R. NODERER 

LONDON, Sept. 13—Underground 
newspapers smuggled from Lithua
nia reveal the extent to which the 
inhabitants of this once free Baltic 
republic are undergoing torture and 
oppression at the hands of the Rus
sian occupation forces. 

Mimeografed on ordinary type
writer paper in the depths of for
ests and distributed by stealth to 
Partisans and their many support
ers, they disclose that behind Rus
sia's iron curtain a struggle for 
freedom goes on. 

One paper, called the Bell of Free
dom, describes two instances of the 
cruelty of the Russians in attempt
ing to stamp out the underground. 

"It is our duty to tell the whole 
world the abominable cruelties the 
soviets inflict upon our people/' it 
says. 

Drag Bodies Thru Streets 
"In the little town of Veivirai, a 

group of the NKVD (Russian sec
ret police), having seized our free
dom fighters, our Partisans, drag
ged their bodies thru the streets 
and brought them to the market 
place. There, in a frightful orgy, 
they danced around the bodies and 
defiled them. In the town of Uk
merge, NKVD soldiers, having seiz
ed a young girl, stripped her and 
set dogs upon her, hoping she ev
entually would betray the Partisans, 
of whom she knew nothing." j 

The Kremlin, which has incor- j 
porated Lithuania into the U.S.S.R. | 
keeps 300,000 Red army troops in 
Lithuania, or one for every eight' 
inhabitants, according to a man 
who escaped the country less than 
two weeks ago. The Russians are' 
engaged in constant clashes with 
armed resistance groups, he said. I 

"Part of World Struggle" j 
Other articles in the Bell of 

Freedom indicate that the Lithuan-1 

ians regard their struggle as part 
of the world conflict against bolshe- į 
vism. I 

One says: "Every day we suffer! 
the brutality of the bolshevik enemy 
in the blood of our brothers and in 
the cries of the innocent who are j 

massacred and deported. We won
der if the world knows of our mis
ery and our hard and heroic battle 
for the rights of freedom and hu
manity, which are real democratic _ 
ideals openly declared by the great Sj 
men of the western democracies, Į E 
Each drop of blood spilled in our j E 
battles against bolshevism is an of-' s 
fering not only for the freedom of i  S 
Lithuania, but also for the freedom į  S 
of the rest of the world. We are = 5 
in the forefront, the vanguard of 5 POAO o A T ir i nnnn S the struggle against bolshevism." = oZUZ ouperior Ave. HEnderson 9292 S 

Sultingos Vynuoges 
1946 Sezono 

Jusų senesnis pardavėjas patarnaus jums ir vėl 

Šį Metą iš Naujo Po Stqgu Dry-Well 
Apšviesto Dock prie 37th ir Woodland Ave. 

Laukit paskelbimo atvežimo dienų. 

JUICE GRAPE DEALERS of Cleveland 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Wrektore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
H621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

mniuiiiiiiiiiimiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiimriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Wilkelis Funeral Home | 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 1 

PATARNAVIMAS I 

Partisan Forces Grow 
Altho the Partisans have sustain

ed heavy losses in clashes with su
perior forces of Russian soldiers 
and police, they have increased in 
number rather than diminish. He 
attributed this to the fact that the 
movement gets recruits from the 
youth of the country and not just 
from soldier groups who remember 
the freedom of the country in the 
days before the republic was over
run by the Red hordes. 

The movement is described as a 
kind of maquis (French under
ground). Its spirit is kept aglow 
by the underground newspapers. 

Another of these papers is cal
led On the Road to Battle. The 
banner on the front page bears the 
slogan: "Lithuania for the Lith
uanians," as well as the shield with 
a cross, which the Partisans wear 
on their armbands. 

One issue of this paper reveals a 
boycott of the election which the 
Lithuanian puppet government at
tempted to carry out last February. 

IbV»No£> 

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

Į Automatinis Gasu šildymas 
j Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 
; Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
j ATSIKRATYKIT PURVO, PELENy ir ANGLIES DULKIŲ. 

| TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
j Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0217, 
| AKRONE kreiptis i*. Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 

Štai Jums Naujos 

Rudenines Skrybėlės 
Jau gaunamos ir galimos pasirinkti — visose valiausiose 

spalvose ir styliuose 

Kaina po 2.95 3.45 7.95 
Vyram, ir Vaikinams SWEATERIAI 

Su rankovėm — Užsimaunami arba Priešakyje susegami 
Specialiai parsiduoda po 2.50 3.45 4.95 6.00 

D Y K A I  G R E E N  S T A M P S  s u  k o i n u  p i n u n i u .  
iV#%l graiit iškeisti savo 8tamp Books. 

THE KRAMER & REICH CO. 
TO 10 Superior Ave. Atdara Vakarais 

^WWWVUVWWWWWWVW^WWWWWVWWWWWWWVj 

. VISOKIA APDRAUDA j 
™ Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- J 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- | 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma " 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). I 

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

ir Apdraudos Agentūra J 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 J 
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