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Paryžiuje. 

LIETUVIAI DILLINGENE 

KOL DILLINGENĄ pasie
kiau, reikėjo praleisti pro akis 
visą eilę daugiau ar mažiau ap-

_ griautų miestelių. Pagaliau 
prie Dunojaus radąu išsitiesu
sį miestuką, o jo pakraštyje ir 
kareivines, kuriose gyvena apie 
1,100 Lietuvių. 

Lagerio policijos sargybiniui 
stovinčiam prie uždarytų var
tų parodžiau savo pasą ir pra
šiau įleidžiamas. Vėl užsida
rius vartams, pajutau atskir
tas nuo vieno pasaulio ir įjun
gtas į kitą, bet labai artimą ir 
net, pasakysiu, savą. Didžiu
lėje pastatais apglėbtoje aikš
tėje sutiko mane pirmutinės la
geryje gyvenančių žmonių a-
kys, išsiilgusios laisvės, išsiil
gusios vertingesnio gyvenimo 
ir įdomesnio pasaulio. 

SUVARYTI kaip avys dien
daržyje, visi musų išvietinti 
tautiečiai Dillingene jau antri 
metai' tęsia nerimasčio pilnas 

fdienas. Mano atsilankymo die
na buvo viena iš tų kurios ly
dėjo ką tik praėjusį taip vadi
namą screening (sijojimą). Su
gadintas žmonių upas dar ne
buvo atslūgęs, ir išmestųjų li
kimas vis dar tebejaudino sto
vyklą. 

Iš 1,050 patikrinu asmenų 
81 buvo pašalinta, tuoj pat su
krauta, į sunkvežimi ir išvežta, 
į Augsburgo Vokiečių pereina
mąją stovyklą. Išmestųjų tar
pe randasi du 80-mečiai sene
liai, viena iš Lietuvos pabėgus 
čigonų šeima, keli per prievar
tą Vokiečių kariniams darbams 
paimti vyrai ir likusieji — va
dinami repatriantai — iš Lie
tuvos iškeliavę dar 1941 metų 
ankstyvą pavasarį; iškeliavę 
del pavojaus gyvybei ir del ne
apykantos bolševizmui. 

L^ropa Pakvipo Stalino 
Demokratija 
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PRANCŪZIJOJE PADUGNIU GAIVA
LAI GANA SKAITLINGI. 

Maskvos pinigų ir visuo-i^i su komunistais ir^t.t. Prie 
menes padugnių remiama socialistų pralaimėjimo, 
Prancūzijos komunistų par- l)e. abejo, bus prisidėję ir 
tija praėjusią savaitę įvy-! prieškariniai Blumo plepa-
kusiuose visotiniuose rinki- lai aPie nusiginklavimą, apie 
muose gavo daugiau balsų 
negu bet kuri kita partija, 
paimta paskirai. Už komu 

amžiną taiką ir t.t., kurių 
dėka Prancūzai liko visai 
nepasiruošę karui, neatspa-

nistų partiją kontinentali- j ^s> nenorį kariauti. Tas 
nėje Prancūzijoje ir Korsi-I an£uzR.ls£vef.imas ^\su~ 
koje buvo paduota 4,966,786 s°ciahstėjimas jiems kašta-
balsų, už Respublikonus 
(Prezidento Geortre Bidault 

vo apie 2,000,000 gyvybių 
ir penkius metus Vokiškos 

PREZIDENTAS TRUMANAS 
kalba į United Nations kon
ferenciją New Yorke. 

Bolševikams sekasi Pa
ryžiuje suvilioti daug buvu-

partija) — 4.312 281, už So- verguvės. Tad aišku, kad 
cialistus — 3,132.293 užDe-'P0 X1S.° socialistai Prari-
šiniuosiu — 2 217.418, už i cuzlJ°Je populiarumo laimė-
Radikalus 1.910 086, už vi
sas kitas partijas — 513,-
687. 

Taigi komunistai Prancu-
siu caristų, po pereito karo!ziJ°je £avo kuone 30^ visų j Provizoriniame parlamente 
pabėgusių nuo bolševikų, gyventojų balsų ir, jeigu pa- j jie buvo antroje vietoje — 
gryžti atgal į Rusiją. Jie dorieji Prancūzai tarp sa-Įpo respublikonų, o dabar 

ti negalėjo. Dar gerai, kad 
visai nesubirėjo. 

Minėtinas yra ir tolesnis 
komunistų pasistūmėjimas. 

imasi pasportus ir vyksta 
savo tėvynėn. Betgi niekas 
nežino koks ji£ likimas po 
to .kai sugryžta. Jie nuse
no, dabar nori nors numir
ti sugryžus į savo šalį. Tik
rai, greit jų troškimas iš
sipildys. 

vęs nususitars, jie galėsi yra pirmoje vietoje. Kokia 

DILLINGENO stovykla yra 
viena iš stipresniųjų. Ji kaip 
ir visos didesnės, turi savo mo
kyklą, vaikų darželius, bažny
čią, chorą, sporto aikštę ir. .. . 
ir — kas gi be to — kortų klu
bą. Bet reikia didelėmis rai
dėmis parašyti kad Dillingeno 
stovykla turi ir laikraštį, kurs 
šiuo metu užima Lietuvių spau
doje Vokietijoje pirmą vietą 
tiek tiražu, tiek ir savo turi
niu. Jau antri metai kai tas 
laikraštis, pavadintas "Musų 
Kelias", atstovauja labai pla
čią tautinę srovę. Jis nepa
miršta ir Amerikos Lietuvių 
veiklos, ją dažnai {^skelbda
mas, įvertindamas Ir ja pasi
gerėdamas. 

ČIGONIŠKAS Dillingeno sto
vyklos Lietuvių gyvenimas. Jie 
jau yra pamiršę kaip gyvenama 
savame bute, savo namuose ar 
savame kieme. Čia jie nieko 
neturi savo. Guolis priklauso 
Unrrai, maistas Unrros, bu
tas Unrrai, o pats išvietin-
tas Lietuvis nežinia net kam. 

Perėjau per eilę kambarių 
pažiūrėti kaip čia žmonių gy
venama Jųs netikėsite kad 
dvi, trys šeimos "gyvena" vie
name kambaryje, ąyvena tėvai 
su vaikais, su svetimaisiais, su 
giminėmis. Viename ir tame 
pačiame kambaryje visi kartu 
miega, valgo, mokosi, barasi ir 
keikia likimą. 

Kambarys kaip ligoninė, lo
vos išrikiotos, lenta tarplovyje 
ant kibiro paguldyta, atstoja 
stalą; pati lova tarnauja die 
nos metu kėdės vietoje, tuščia 
konservų dėžutė atstoja puodą 
kavai šildyti Taip atrodo 
tipingai sutvarkytas kambarys 
išvietinto Lietuvio Dillingene. 

KAD NIEKO įdomesnio ne 
praleisčiau nepamatęs, malonus 
stovyklos komendantas užvedė 
mane į vieno pastato pašiurę — 
j paskutinį aukštą, kur pviesa 

\ 

Suomija, mažiausia kalta 
kalta iš visų kurios kariavo 
Vokiečių pusėje, pastaroje 
Paryžiaus taikos konferen
cijoje daugiausia nukentė
jo. Net Amerika negynė jos 

nuo Rusų slegiančių reikala
vimų. Jos kaltė yra tame 
kad Rusija ją užpuolė pir
miausia, ir ji paskiau kovo
jo Vokiečių pusėje. 

sėkmingai sabotįažuoti tau
tos atkūrimo darbą. Naū 
jame pąrlamente jie turės 

gėda Prancūzijai. Komuni-
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PARTIZANAI 
KOVOJA 

Prof. Etrnnie Vassy, 37 m., su savo žmona, kuris savo labora
torijoje Paryžiuje sako išrado budą paversti naktį į dieną. 
Radio bangų pagalba sako gali gauti iš erdvių gana šviesos 
nkties metu kad gali skaityti be lempos arba važiuoti auto
mobiliu be šviesų. Jis profesorių ja Sorbonne universitete. 

IR ITALIJOS RINKIMUOSE PIRMAUJA 
KOMUNISTAI. 

BOLŠEVIKAI SUSI
MUŠĖ TARPUSA

VYJE 

New Orleans komunistų 
partija užpraėjusį ketvirta
dienį minėjo 29 metų Rusi
jos komunistų sukaktuves. 
Iš pradžių viskas ėjo gerai, 

net 166 atstovus; antroje politikos rutuliojimasis: kie-
vietoje eina respublikonai, ta ir aiški Sovietų Sąjun-
su 157 atstovais, trečioje gos politika ir kompromisi-
vietoje — apie 50 vietų nu
stoję socialistai (90 atsto
vų), ketvirtoje vietoje — 
radikalai su 51 ats t o v u, 

stų laimėjime, reikia many-i bet po kurio laiko komunis 
ti, atsispindi tarptautinės! tų tarpe kilo ginčų v ir ne-

i~-~ trukus vienas kitam ėmė 
šokti į akį. Iš pradžių "ar
gumentavo" kumščiais, o 
paskui jau griebėsi kėdžių 
ir stalų ir vieni kitiems ėmė 
vanoti šonus nebe juokais. 
Kažin kuo tas viskas "butų 

nė, appeasementu atsiduo
danti vakarinių sąjunginin
kų — Anglijos ir Amerikos 
— politika. 

penktoje — dešinieji su 50 jeigu Anglai ir Ameri- pasibaigę, jeigu nebūtų įsi-
atstovų; tridešimt atstovų I kje£jai butų parodę dau-1 maišiusi policija ir nebūtų 
atiteko mažesnėms nepri- j gįau grįežtumo bolše v i k ų suareštavusi net 119 labi-
klausomoms partijoms. Vi-! atžVilffiU butu aiškiai api- ausiai "atsižymėiusių". Tie 
sa tai sudaro 544 atstovus i brgžę

8
ribaS, iki kurių bol-|H9. dalis jų su i'black eye"-
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ateina tik per stogo plyšius. 
Nenorėjau tikėti kad ir čia, 
ant lubų, Lietuvio gyvenama. 
Kai pamačiau apie 15 Unnriš-
komis antklodėmis padengtų 
lovų, o prie jų gyvas būtybes, 
pasislėpusias stogo šešėliuose, 
automatiškai taip ir pakarto
jau posmą: 

Tat neklauskit * 
kodėl dienos juodas* 
Kodėl pančiai 
žvanga ant mųs rankų. 
Einame basi 
per baisų gruodą, 
Bet tėvynei 
tiesų kelią renkam. 

Einame basi, gyvename juo
das dienas, žvanginame pan
čius, bet norime buti laisvi. Ir 
visi pabėgėliai Dillingeno sto
vykloje gerai žino kodėl jų die
nos juodos... . Bet taipgi ži
no gerai kad tėvynės laisvė 
yra brangesnė už auksą. 

VAKARE, prieš apleidžiant 
stovyklą, pasidalinau mintimis 
su jos "gyventojais" apie at
eitį. Perdaviau Lietuvai Va
duoti Sąjungos sveikinimus, pa
linkėdamas jiems kantrybės ir 
vilties. Pro vartus palydėjo 
mane pažystamieji. O tokiais 
jau buvo visi stovyklos žmo
nės .... * 

Išėjau ir išsinešiau suprati
mą apie juodas pabėgėlio die
nas, išsinešiau jo pergyvenimų, 
jo pilkos' buities ir jo sielvar
tų dalį. 

Belaukdamas traukinio j 
Augsburgą, parašiau Jums ši
tuos kelis žodžius. Parašiau 
taip kaip savo pažystamui į 
Clevelandą. Gal kur ant ak
mens atsisėdęs, parašysiu ir iš 
Augsburgo. 

nės įtakos bendram kom
pleksui neturės. Tai bus 
daugiausia Arabai iš Pran
cūzų šiaurės Afrikos. 

Bene charakteringiausias 
šių Prancūzijos rinkimų po
žymis — tai pono Blumo, 
Prancūzų socialistų partijos 
s u p l i u š k i m a s .  J i  n u s t o j o '  
daugiau kaip trečdalį anks
čiau turėtų balsų To su-
pliuškimo priežastis — aiš-
Juos linijos neturėjimas, tup 

kiau pasisakę, kokia Pran-' sivesmimur ir kitą rytą pa 
cuzija yra jų interesuose,!1"^ "amo. Tokia nelauk 
komunistai, be abejo, nebu- ^a buvo didžiosios bolsevi-
tų gavę tiek daug balsų.... 
šiaip ar taip, komunistų 
laimėjimas Prancu z i j o j e 
reiškia Sov. Sąjungos lai
mėjimą ir Anglijos bei A-
merikos- pralaimėjimą. Ko
kios šito pasekmės bus atei
čiai, šiandien dar per anks-

kų revoliucijos" minėjimo 
užbaiga New Orleans. 

Amerikos universitetuose 
ir kolegijose šį rudenį įsi
rašė apie 1,800,000 mokinių, 
iš kurių apie 900.000 yra 

_ r 

. . karo veteranai. 1939 me
ti spėlioti, bet kad jos ge-,taįs buvo pasiekta aukšto 

Šią savaitę įvykę Italijos 
savivaldybių rinkimai visuo
se didesniuose miestuose at
nešė komunistų ir komunis
tų — socialistų sąrašams 
laimėjimus. Sąryšy su tuo, 
galimas dalykas, turės atsi
statydinti dabartinė Itali
jos vyriausybė. Visų tų 
įvykių akivaizdoje, Angli
jos Winston Churchill vėl 
nurodė į bolševikų pavojų 
ir ragino Anglus ir toliau 
laikyti stiprią kariuomenę. 

NEREMS AKCIJOS 
SOVIETŲ SALE-

UTAMS 

Kurį laiką laikiusi savo 
žinioje apie 400 įvairių rū
šių Dunojaus laivų, anks
čiau priklausiusių Vengri
jai, Čekoslovakijai, Jugosla
vijai, Bulgarijai ir Rumuni
jai, Amerikos vyriausybė 
nutarė juos atiduoti anksty-
vesniems jų savininkams. 
Apie tai pats James Bymes 
pranešė pereitą pirmadienį 
užsienio ministrų konferen
cijai. 

DUOJAUS LAIVAI 
PRIEŠ FRANKO 

Pranešimu iš Lake Success, 
okai pašokins įvairius ap-! studentų skaičiaus kuomet < Amerikos delegacija 

čiojimas, mėginimas flirtuo- peaserius, abejoti netenka. 1 įsirašė 1,494,000. nutarė neremti United Na
tions akcijos prieš Ispani
jos Franco. Delega c i j o s 
nuomone, tokia akcija, esą, 
galėtų Ispanijoje iššaukti 
civilinį karą. Ko delegaci
ja nepasakė, yra tas, kad 
akcija prieš Franco galėtų 
Ispanijai užkrauti komuni
stinę diktatūrą. 

LIETUVIAI REPUBLIKONAI SUTINKA SENATORIŲ BREWSTER, CHICAGOJE. 
Spalio 25-toje, Senatorius Owen D. Brewster, Republikonas iš Maine valstijos, buvo atvy
kęs Į Chikagą kalbėti uz išrinkimą Rępublikonų sarašo kuriame Lietuvis Adv. Antanas Olis 
kandidatuoja. Chicagos Lietuviai advokatai jį sutiko Chicago j e. Paveiksle žiūrint iš kairės, 
j dešinę matosi: Adv. Antanas Lapinskas, Adv. Juozas Grish, Senatorius Brewster, Adv. 
Mikas Kazunas ir Adv. Antanas Olis. Senatorius Brewster buvo principalis kalbėtojas 
BALF'o seime, New Yorke, kur jis stipriai pasisakė už tremtinių teises ir Lietuvos Ne-
fKriklausomybes atstatymą. 

PANAIKINTA OPA 
Pradedant praėjusiu pir

madieniu visame krašte pa
naikinta kainų kontrolė, iš
skyrus cukrų, ryžius ir bu
tų nuomas. Taigi maždaug 
po penkerių metų kontrolės 
ekonomikos srityje kraštas 
gryžo į laisvą ūkinį gyveni
mą. 

Kol kas ypatingo kainų 
kilimo dar nesijaučia, bet 
reikia laukti, kad, laikui bė
g a n t ,  j o s  g e r o k a i  p a k i l s .  
Kalbama, kad sąryšyje su 
tuo, nors butų nuomų kon
trolė pasiliks ir toliau, bet 
avininkams bus leista pa-savm 

kelti. 

(Lietuvos Partizanę 
Radio Žinios) 

Rugs. 3. Skapiškis-Suvainiš-
kis ir Panevėžys-švehčionėliai 
siaurųjų geležinkelių tarpusto-
tvje sunaikinti visi tiltai ir 12 
klm. telefono-telegrafo linija, 
nes dabartiniu metu geležinke* 
iais tesinaudoja tik raudonoji 

armija, "Con" Ir komunistų 
partijos veikėjai. 

Zarasai-Daugpilis plente su
naikintas liaudies milicijos ke
lių apsaugos 12 grupių po 8-1® 
motorciklių (vienu motoru 8 
asmenims važiuoti). 

Marijampolė - Kaunas plente 
sunaikinta 9 grupės po 12 mo
torciklių (kelių apsauga). 

Mažeikiai-Akmenė vieškelyje 
sunaikinta 12 motorciklių liau
dies milicijos grupė. 

Karaliaučius - Vėliava tarpu-
stotyje išsprogdinta 9 tiltai ir 
sunaikinta 6 klm. ^telegrafo-te
lefono linijos. Plentuose ir di
džiuose keliuose Karaliaučius-
Berlinas sunaikinta visi Ryt
prūsių teritorijos tiltai. Visa 
tai atlikta vienu laiku vidur
naktį. 

Rugs. 5. Lenkų partizanų 
vyriausias štabas praneša: Va
karų Prūsijoje Aukštojoje |r^., 
žemutinėje Silezijoje sunaikin
ti plentuose strateginiai tiltai 
kryptimi į Berliną, vietomis 
ir geležinkelių didesni tiltai. 

Gudų partizanų štabas pra
neša: Sunaikinti geležinkelių ir 
plentų strateginiai tiltai vieš
keliuose ir geležinkeliuose: Ry
ga-Maskva, Minskas-Maskva ir 
Varšava-Maskva. Taip pat su
naikinta virš 200 klm. telegra-
fo-telefono linijos. 

Rugs. 5. Airiogala. Šiądien 
apie 4 vai. ryto pasirodė lėktu
vų eskadrilė, kuri virš 15 mi-
nutų žvalgėsi virš miško, neto
li stoties ir trijose vietose prie 
apielinkės kaimų numetė bom
bų, kurios ypatingos žalos ne
padarė, tik sukėlė trukšmą. 

Po kiek laiko lėktuvai išsiri
kiavę į virtinę, prie pamiškės 
Kauno link, iš dešinės geležin
kelio pusės numetė virš 180 pa
rašiutininkų. Tačiau tie nepa
siekę žemės buvo iftšaudyti 
kaip varnai. 

Prie jų atrasta 18 radio siųs
tuvėlių ir 180 kulkosvaidžiiį-
pistoletų. Kokia tų nuleidžia
mų Ru»ų paskirtis Ipivo žinių 
nėra. 

Baltgudijos, Ukrainos ir Len
kijos srityse tokių atsitikimų 
nėra buvę. 

Tauragės Naumiestyje sunai
kinta kompartija, liaudies mi
licijos daliniai ir suimtas AGIT 
kolektyvas. Tauragės agitato
rių propagandos skyrius, kurių 
tarpe agitatoriai: Tomas Sto
nys iš Šiaulių, 47 m. amžiaus, 
Aleksas Vilpikaitis, Algirdas 
Vilpišauskas, Vosylius Vach-
novas, Teodoras Artemijus, ir 
Ostafijus Ivanovas, visi Lietu
vos piliečiai, partizanų teisme 
pareiškė kad dirba iš idėjos, 
esą Sovietų Rusijoje baigę agi-
tacijos-propagandos kursus, il
gamečiai kompartijos nariai ir 
apdovanoti Stalino-Lenino or
dinais, todėl teismo sprendimu 
pasmerkti mirties bausmėmis. 
Sprendimas tuoj pat įvykdyta*. 

(Bus daugiau) 
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PENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIJOS 

PASTABOS 
PHILADELPH1JIECIAI 

PABUSKITE! 

Detroit, Mich., Naujienos 
aimmfm 

J 

PITTSBURGH 

AMERIKOS Lietuviai kalba 
tardamiesi tarpu savęs surinkti 
Lietuvos laisvinimo ir Lietuvių 
tremtinių gebėjimo reikalams 
tris ketvirtadalius milijono do
lerių. Tai nemaža skaitlinė pi
ningų. Bet atsiminus praeito 
karo bonų pardavimo pravestus 
vajus, tai išeina mažiau negu 
dešimtas nuošimtis. Juk Ameri
kos Lietuviai padedami Dėdei 
Šamui kara laimėti išpirko bo
nų už $100,000,000. Taigi Lie
tuvos laisvinimo ir Liet u v i ų 
tremtinių reikalams Amerikos 
Lietuviai, reikia pasitikėti, su 
tokiu pat noru ir entuzijazmu, 
surinks kalbamąją sumą su 
priedu. 

Nors vajai oficijaliai veiki
ančių organizacijų užinteresuo-
tais Lietuvos laisvinimo ir Lie
tuvių pabėgėlių reikalais dar 
nėra paskelbti, planai ir budai 
dar nėra žinomi kaip tuos pini
gus galėsime surinkti, tačiaus 
Amerikos Lietuviai pavieniai ir 
o r g a n i z a c i j o s  j a u  d a b a r  t u r i  
rengtis, buti pasirengę, kiek ir 
kokias sumas pinigų jie galės 
ti iiY s reikalams skirti. Bera
šydamas šias pastabas aš jau 
turi a paskyręs pradžiai $50. 
Noru tai visai nedaug, bet jai-
gii kiekvienas Amerikos Lietu
vis, galintis tiek paaukoti, tai 
nesunku mums butų nutartą 
sumą sumesti. O ką jau kal
bėti apie musų piningingas drau
gijas, klubus (kurie gėrimui 
barus turi įsirengę vertės $10-
000), ir kitas organizacijas, tai 
jau Lietuvos reikalams jie ga
lės skirti ir tukstančius dolerių. 

Rengiantis prie plataus maš
tabo vajaus, užinteresuotos or
ganizacijos bei jųjų vadai, ku
rie važinėja Lietuvos vadavi
mo ir Lietuvių tremtinių rei
kalais pasitarti, turi suprasti, 
kad šis darbas yra nelengvas 
atlikti; jo pasekmės priklausys 
nuo sujungimo visų patrijoti-
nių veikėjų ir organizacijų, vi
sos spaudos, konsoliadcijos. To 
nepadarius, visa sunkioji naš
ta, puls ant dalies Amerikos ge
ros valios Lietuvių, kurie kar
tais neištesės to darbo sėkmin
gai atlikti. 

MOLOTOVAS ir Višinskis, 
Stalino politbiuro ir komunistų 
partijos Rusijoj atstovai, pri
buvę j tautų suvažiavimą, New 
Yorke, dar būdami ant kara
lienės Elžbietos laivo denio, šyp
seną parodė. Spaudos atsto
vams jie pareiškė, kad jie da
rys visą, kad pasiekus pasau
lyje saugumo, taikos ir laisvės 
žmonijai. Tos dielės, kurių gy
venimo laikotarpių Rusijos im
perijoj, kuriai ir Lietuva pate
ko, buvo išžudyta ir kitaip su
naikinta daugiau žmonių negu 
800 metų Romanovų dinastijos 
laikais, rodo pasauliui kad jie 
yra šampijonai taikos ir ramy
bės. 

Kaip čia seniai jie apiplėšė 
cerkves, jas uždarė, uždėdami 
marksišką credo, kad "religija 
yra žmonijos nuodai"; išmušė, 
išvaikė dvasiški ją, apiplėšė auk
są, sidabrą ir kitas bažnyčių 
braftgenybės, komunistų parti
jos ir politbiuro naudai, kad ga
lėtu pavergti ir valdyti vieną 
šeštadali pasaulio žemės ir jos 
gyventojus, juos botaguoti ar
ba pasielgti kitaip, kaip enka
vedistui patinka, laikyti gele
žine tvora juos užtvėrus kad 
kiti pasaulio žmonės negalėtų 
matyti, kas to kolosališko kraš
to viduje dedasi. Tie išniękin-
to.iai visti švetenvbių, gal prieš ' v 1 jL^V * 
gyvenimo pabaigą, nusidavė prie \ 
pat altoriaus katalikų bažny- JSp 
čion, kad atsidusti bent tam 
momentui prie didžiojo majes-
toto už papildytus prasikalti- k 
mus ir žmonių kraujo pralieji- 1 

rną. M* n rodos kad šie likę 
dvidešimto amžiaus*nauji—hipo-
kritai geriau butų pas i r o d ę 
Ameriko". publikai, patarus — 
Aineriko; komunistų partijai, 
surengti Square Gardene jiem 
prakalba padaryti viešai iš-
pa sintį' nusirinkusiems, kiek jų 
valdomo laiku kaltų ir nekaltų 
žmonių f uvo, negu i ieškoti su
sikaupimo ir konsoliacijos tar
pą dievobaimingų žmonių baž
nyčioje. Z. Jankauskas. 

Išvykdamas iš šio miesto uo
lusis Kristopas žemaitis, LVS. 
vietinės kuopos sekretoriaus 
knygą, kaip tas visiems žino
ma, perdavė Zigmui Jankaus
kui. Tačiau pastarąsis, užuot 
rūpintis tos kuopos darbuotės 
reikalais, kaip prasto "striel-
čiaus" truputį pašautas aras, 
skrajoja jis dabar padangėmis 
su savo nebeįveikiamomis sva
jonėmis—pastabomis, o vietinė 
darbuotė labui Lietuvos Lais
vės. .. .dirvonuoja. 

Negeriau gi yra ir tarpe vie
tinių tarybininkų. Rašant šiuos 
žodžius prieš mane guli netikė
tai man pakliuvęs laiškas, ku
riame rašo: ". .Musų Taryba 
gal ir iširo, nes nėra kam dar
buotis. Kunigas Stasys Raila 
buvo pirmininku, raštin i n k a s 
Milukas iš čia išvažiavo. Na, 
tai kas čia dirbs, tik pamyslik? 

Tad viengenčiai ir viengentės, 
kurių širdyse yra užsilikusi nors 
maža meilės kibirkštis musų 
nelaimingai Tėvynei Lietuvai, 
pabuskite iš to, kaip užkerėto, 
apsnūdimo — letargo ir veikite 
Lietuvos Laisvės labui, jei ne
norite įgyti išgamų ir apsilei
dėlių vardo. 

Senoji Tėvynainė. 

GALI BUTI AMBASADORIUM 
— Monica Milne, 28 metų, vie
no Londono chirurgo duktė yra 
pirmutinė moteris diplomatas 
Anglijos istorijoje. Ji paskirta 
nuolatiniu Foreign Offise na
riu. Ji gali buti pirmutinis An
glijos ambasadorius—moteris. 

LVS. 6 SKYR. SUSIRINKIMAS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 6 
skyr. susirinkimas papuola sek.. 
Lapkričio 17 d. Susirinkimai 
laikomi šv. Antano 'parapijos 
mokykloje 12:30 po piet. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. Taip^ 
gi kviečiami nauji nariai ateiti 
ir prisirašyti, žiemai užėjus 
bus visokių darbų Lietuvos va
davimo ir tremtinių šelpimas. 
Kas tik gali į darbą! 

rašys prie garbingos labdaros 
draugijos Bendro Lietuvių Šal-
kos Fondo. 
TREMTINIO LAIŠKAS 

šiomis dienomis Dr. Jonas 
Sims gavo laišką nuo jauno 
Lietuvio studento iš Piza mie
sto, Italijos, kuris rašo taip: 
"Gerbiamas Geradary! Jaučiu 
malonią pareigą padėkoti Tam
stai už dovaną, padovanotą pal
tą, kuris greit puoš mane, nes 
ir tolimoj Italijoj jau rudens 
vėjas -drasko medžių lapus. 

Visi mes iki vieno, Pizos Lie
tuviai studentai, esame sujau
dinti Jusų Amerikiečių mums 
specialiai atsiustomis dovano
mis. šiandien, kada esame vis
ko netekę, brangiausios tėvynės 
savų, artimųjų, draugų. Jųs 
užjurio broliai, esate vienintelė 
musų paguoda ir viltis. 

Jau du metai, kaip benamiai, 
tremtiniai, esame blaškomi po 
šią nelaimingą, suvargusią Eu
ropą, negirdėdami švelnesnio žo
džio nei užuojautos. 

Prieš du metus ir aš buvau 
laimingas tėvynėj Lietuvoj, mo
tinos ir tėvo prieglobsty. Bu* 
vau tik baigęs gimnaziją. Kas 
galėjo tikėtis, kad baisi karo 
audra iš rytų, mane dar nepasi
ruošusį gyvenimui (tik 19 me
tų) išblokštų iš namų, nusvies
tų į svetimas šalis, tarp sveti
mų žmonių. 

Du metai skausmų, kančių, 

BALTIMORE, MD. 
TOLYMI SVEČIAI 

Prieš pora savaičių Baltimo-
riečius aplankė du įžymus sve
čiai: tai "Vienybės" keliaujan
tis redaktorius p. V. jBarčiaus-
kas ir "Dirvos" atstovas, ne
senai atvykęs iš Vokie t i j o s, 
tremtinys lnž. M. Laurinavi
čius. 

P. V. Barciauskas rinko "Vie-

Waterbury, Conn. 

IŠKILMINGAI PAGERBI 
KAREIVIUS į 

Spalio 26 dieną Lietuvių Ne-
prigulmingas Politikos Klubas, 
iškilmingai pagerbė Antro p£^ 
saulinio karo kareivius, Klubo 
narius. Svetainė buvo papuoš
tą Amerikos trispalvės spalvo
mis,* kuri sudarė begalo patri-
jotišką įspūdį. Dalyvavo apie 

nybės" prenumeratą ir skelbi- 200 kareivių ir svečių. Kal-

ŠIS ŠIMTO METŲ vyras dar 
drožia golfą iš peties. Tai Na
thaniel Vickers iš Forest Hills, 
N. Y. 

CHICAGO, ILL. 

BALF REIKALAI 
BALF 76 skyrius pasiryžęs 

dirbti iš visų jėgų. Dabar jau 
eina darbužių rinkimas ir jis 
bus tęsiamas. Nuo Naujų Me
tų prasidės aukų rinkliava. Lie
tuvių kvota 525 tūkstančiai. Iš 
tos sumos Michigano valstybei 
pripuola 20 tūkstančių dolerių. 
O kadangi Detroite gyvena di
džiuma visų Michigan valstijos 
Lietuvių, tai čia ir pinigai tiki
masi surinkti Tai didelis dar
bas ir prisieis apsčiai aukoti. 
Bet gi Detroite yra pasiturinčių 
Lietuvių, kurie tikimės šiuo at
veju paaukos daugiau negu ka
da pirmiau aukojo. 
VAKARĖLIS 

Gruodžio 1 d. skyrius rengia 
Bingo vakarėlį. Vakarėlis bus 
buvusioj Lietuvių Svetainėj, 
vai po piet. Bus gražių dova
nų, kurias nariai suaukojo. Su
keltos sumos pinigų, bus skaito 
mos prie ateinančių metų kvo
tos. Jau dabar iš anksto ruoš
kimės į Bingo parę. 

TREMTINIŲ LAIŠKAI 
BALF nariai gauna vis dau

giau laiškų nuo išvietintų Lie
tuvių dėkojančių už nusiustus 
drabužius. Reiškia, kad siusti 
daiktai pasiekė musų brolius 
užjuryje. Laiškų ištraukos bus 
skelbiamos per spaudą ir Lietu
vių Balso radijo pusvalandį, ku
ris buna kas šeštadienis 7:30 
iš stoties WJLB. Lietuviai pri
valo žinoti, kas dedasi BALF 
narių tarpe ir nesidrovėti, bet 
pasiryžti prie BALF prisirašy
ti. Yra tokių žmonių, kad net 
ir mažamečius vaikučius pri
rašo. Tokiais ^rra Antanas ir 
Ona Kratavičiai, abu gimę A 
merikoje. Bet dėl to dar daug 

PREZ. ROOSEVELTO palik- turime iš Lietuvos atvažiavusių 
to turto vertė siekia apie du i** nepriklausančių šiai šalpos 
milijonu dolarių. Turtas susi- draugijai. Tikimės dabar, kad 
j,. . v - . . kiekvieno Lietuvio būtina pa-deda ir namų ir žemes, pinigų, rej(,a Saukia padgti sav0 br0. 

korporacijų akcijų ir bondsų. Hams ištremime, ateis ir prisi-

žymus Svečiai Pittsburge 
Tai Dr. Petras Dagys, nese

nai pabėgęs iš Lietuvos, pergy
venęs Rusų ir Naziu okupaci
jas ir daug savo akimis matęs 
kas dėjosi musų Tėvynėje—Lie
tuvoje. Su juo kartu bus ir 
p. Devenienė—Vileišytė, kuri ir
gi nesenai iš Lietuvos, yra žy
mi kalbėtoja ir veikėje Amęri-
kos Lietuvių tarpe,., t ' 
- Š. m. Gruodžio mėB^l d., Sek

madienį, 4 vai. po pietų, Lietu
vių Piliečių Svetaine j e, S. S. 
Amerikos Lietuvių Taut i n ė s 
Sandaros kuopų Sanrišis ruošia 
prakalbas. Kalbės Dr. P. Da
gys, P. Devenienė ir P. Piva-
ronas. Visi kviečiami skaitlin
gai dalyvauti, įėjimas laisvas 
visiems. 

Po prakalbų bus ruošiama 
vakarienė, svečių pagerbimui. 
Vakarienei tikietus galima iš 
anksto gauti pas p.p. Verbicką, 
F. Radžius, P. Pivaronas, P. 
Marmokas ir kitus. Vakarie
nės tikietas $1.50. 

Adv. E. Schultz Pralaimėjo 
Musų tautietis Adv. Edvardas 

Schultz, kaip ir daugelis demo
kratų, rinkimus pral a i m ė j o. 
Respublikonai, ne tik Pittsbur
ge, bet ir visoj Amerikoj pa
siekė didžiulius laimėjimus.. Tei
singai "Vienybės" red. p. Tys-
liava pastebėjo, kad demokra
tai su savo O.P.A. užsiners kil
pą ant kaklo. 

Labai apgailestaujam dėl Adv. 
E. Schultz, kuris tiek pastangų 
padėjo. J. Virbickas* 

^ / 

VANDtJO sudaro svarbią da- f" 
lį žalios medžiagos plieno ga-1 fc* M 
minime. Tonas užbaigto plieno! 
pagaminti reikalauja dviejų to
nų geležies rudies, vieno tono 
koksų, pusę tono kalkakmenio 
ir 270 tonų vandens. 

% 
j* 

Žedateklių jau spėjo prabėgti, 
likimas atbloškė į Italiją. Gra

ži yra Italija šiądien, bet labai 
suvargusi. 

Amerikos Lietuviai ir šiaip 
gailestingi Amerikiečiai, išgir
do musų vargšų tremtinių stu
dentų skausmą ir savo aukomis 
atėjo j pagalbą. Jie suteikė 
progą tęsti toliau mokslą, šian
dien mes dirbam. Truko rubų. 
Atsiuntėt ir1 jų. 

Jusų šios aukos nepamiršiu 
niekuomet. Dėkoju, kaip gali 
dėkot vargšas tremtinys. Su 
pagarba Z. J. 

LIET. MOTERŲ KLUBO 
BANKIETAS 

Lapkričio 9 d. Whittier vieš
butyje įvyko Lietuvių Moterų 
Klubo 21 metinis bankietas. Da
lyvavo 240 žmonių, keletas ir 
ne Lietuvių. Bankietas buvo 
su šokiais. Grojo Stark, orkes
tras, tai buvo ir Lietuviškų ra
telių, kaip: Norių miego, Klum
pakojis ir kiti. Stark (Aušta-
kalnis) pirmiau buvo Lietuvių 
Dailės choro radijo pusvaland 
žio anaunceris, bet tam chorui 
suįrus, jis pasitraukė iš Lietu 
vių veiklos. 

Pats Moterų Klubas yra gry
nai prabanginis, bet visgi ge
rai, kad ir toks yra. Nes čia 
sueina visi Lietuviai, kurie ne
silanko visuose Lietuvių paren
gimuose. Taipgi Lietuviai pa
sirodo, kad jie nėra prastesni 
už kitus, kad jie gali pačiame 
puošniausiame viešbutyje susi
eiti ir sau Lietuviškai pašokti, 
pasikalbėti ir net padainuoti. Ir 
pasakysiu, kad ne blogą įspūdį 
daro. Lietuviai jau išmoko gra
žiai apsieiti, be ginčų, be peš
tynių. šio klubo pirmininkė — 
Marcele Green-Grinienė. Kukli 
moteris biznieriaus žmona. 

Tikimės, kad Moterų Klubas 
dabar prisidės daugiau prie šal
pos darbų. Nes ir jos Lietuvės 
ir joms rupi brolių nelaimės ir 
vargai. Deja prie šio klubo 
priklauso moterų, kurios kitose 
d r a u g i j o s e  d a r b u o j a s i .  K a i p  
Ona Kramblienė. Ji dirba, kur 
tik jos prašoma. Bill Kramb-
lis yra inžinierius. Abu Kram-
bliai Amerikoje gimę Lietu
viai. M. Sims. 

Susiorganizavo Filatelistai 
Buvo žinoma, kad Chicagoj 

randasi nemažai Lietuvių fila
telistų (pašto ženkelių rinkė
jų), kurie priklausė svetimtau
čių filatelistų klubams ir netu
rėjo jokio savo tarpe ryšio. 

Igno Sakalo pastangomis ku
ris yra vienas žymiausių filate
listų Lietuvių tarpe, sušauktas 
Lietuvių filatelistų susirinki
mas ir įsteigta draugija "Lith
uania" Philatelic Society. 

Draugijos tikslas bus popu-
larizuoti Amerikoj Lietuvos pa
što ženklus, padėti na r i a m s 
prieinamais budais papildyti sa
vo rinkinius, dažniausiai mai
nantis dublikatais, ir apsaugo
jant juos nuo netikrų branges
nių ženklelių, kuriuos nesąži
ningi perkupčiai bando parduo
ti, ruošti parodas ir premijuo
ti geresnius rinkinius, kad tuo 
paskatinus narius daugiau įsi
gilinti į šį kulturingą ir savęs 
švietimosi palinkimą. 

"Lithuania" Philatelic Society 
valdybon išrinkta sekantieji — 
pirmininku J. Green, vice pirmi
ninku Ign. Sakalas, sekr. Ben 
S. Jurėnas, 2534 West 46th 
Place, Chicago 32, 111., ižd. V. 
Petrauskas, iždo globėjais Eve 
A. Lukas ir Dr. Al. M. Rack us. 

Į draugiją bus priimami ir 
už Chicago, ir toliau, gyveną 
Lietuviai filatelistai. Jiems bus 
naudinga priklausyti, nes galės 
naudotis draugijos patarnavimu 
mainant savo dublikatus ir su
randant rinką savo geresniems 
ženkleliams bei papildant savo 
r i n k i n į  g e r e s n i a i s ,  d r a u  g i j o s  
tarpininkavimu. 

Visais "Lithuania" Philatelic 
Society reikalais, taip pat no
rintieji priklausyti, pr a š o m i 
kreiptis į sekretorių aukščiau 
paduotu adresu. Filatelistas. 

mus ir kaipo nepirmą kartą čia 
atsilankęs ir turėdamas daug 
pažinčių vietos Lietuvių tarpe, 
nebuvo reikalingas nuolati n i o 
palydovo. Šių eilučių autoriui 
teko vieną vakarą padėti ap
lankyti kai kuriuos "Vienybės" 
skaitytoj us-remė j us, kurių mu
sų kolonijoj yra daug. I 

lnž. M. Laurinavičiui, pirmą 
kartą čia apsilankius, buvo su
darytas palydovų būrelis, kurie 
pakaitomis jį lydėdavo. Dau
giausiai čia pasidarbavo p. M. 
Miliunaitienė. 

Kadangi ir šių eilučių auto
riui teko kartu dalyvauti, no
riu pabrėžti keletą savo įspū
džių. 

"Dirvoj atstovas M. Lauri
navičius rinko prenumeratą ir 
aukas spaudos fondui iš kurio 
bus apmokama už laikraštį "Dir
va" ir knygas siunčiamas iš-
vietintiems Lietuviams, kurie 
yra išblaškyti po įvairius Eu
ropos kampus ir spaudos parė
mimui. Pirmiausiai noriu pa
sakyti, kad M. Laurinavičius 
yra labai malonus ir simpatin
gas asmuo ir iš pirmo pasima
tymo su žmonėmis gauna prie
lankumo savo misijai. Kiek
viena aplankyta šeima su di
deliu įdomumu teiravosi apie 
jo asmeniškus ir visų tremtinių 
pergyvenimus ir nelaimi n g o s 
Lietuvos okupacijas. Didžiulė 
dauguma užsirašė "Dirva" ir 
prisidėjo mažesne ar stambesne 

bas pasakė Klubo pirm. T. Ma
tas, vietinis klebonas Kun. Jo
seph Valantiejus, Probate court 
teisėjas Patrick Healey, Slap
tos policijos viršininkas Joseph 
Bendler, kandidatas į kongresą 
Thomas J. Radzevičius, %Dr. J. 
Stanselow, ir kiti. Vakaro ve
dėju buvo asesorius John J. 
Jenušaitis. Po skanios vaka
rienės ir įspūdingų kalbų daly
viai linksminosi iki vėlios va
landos. 

Ansonijos Įspūdžiai 
Spalio 20 dieną Karių Moti

nų Klubas, Lietuvių parapijos 
svetainėj, surengė pagerbimo 
vakarėlį, dėl gryžusių pasauli
nio karo kareivių. Prie progos, 
negalima praleisti nepriminus 
nors bendrai, kaip šis motinų 
Klubas tapo suorganizuotas ir 
kas jo yra nuveikta. 

Vasario 5 — 6, 1944 metais 
Amerikos Lietuvių Seime New^ 
Yorke, kilo obalsis, kad butų" 
pageidaujama Lietuvių koloni
jose suorganizuoti karių motinų 
Klubas. Ansoniics Lietuvių ko
lonijos buvo paskirta p-ne. Ona 
Čeplinskienė, ir G. Barstienė, 
ir jų pastangomis tapo suorga
nizuotas karių motinų Klubas. 
Šis karįų motinų klubas visuo
met ruošdavo vakarėlius, siųs
davo kareiviams metines dova
nėles, jos daug pasidarbavo rin
kime 1,000,000 vardų peticijai, 
ir štai Kovo 23 dieną, 4 vai. 
po pietų Lietuvių karių moti-

ANSONIA, CT, 

Kalnai bulvių, šių metų gero derliaus, genda del neturėjimo 
priemonių išvežioti jas į rinkas, šis vaizdas yra iš Long Is
land, N. Y., kur valdžia nupirko 4,000 bušelių bulvių mokėda
ma ukininkui po $1.67 už 100 svarų, bet jos genda ir suges 
iki bus rasta galimybės išvežti jas į rinkas. 

IŠKILMINGA VAKARIENĖ 
KAREIVIAMS PAGERBTI 
Spalio 20 d. Lietuvių Karei

v i ų  M o t i n ų  K l u b a s  s u r e n g ė  
linksmą pokilį veteranų pager
bimui. 

P. M. Balkuvienė pasveikino 
veteranus ir pakvietė Klubo pir
mininkę p. O. čeplinskienę va
dovauti vakarui. 

Sveikinimo kalbas pasakė mie
sto majoras T. J. Nelligan, Dr. 
M. J. Colney ir kiti. Ypač nuo
širdžiai dėkojo veteranai Moti
nų Klubui už jų darbuotę ir pa
ramą jiems. 

Vakaras baigtas šokiais iki 
vėlyvos nakties. . 

Rengimo Komisija nuoširdžiai 
dėkoja visiems dalyviams ir pri
sidėjusiems prie minėto vaka
ro darbais ar aukomis. 

O. čepUnskienė. 

imtos ir pavaišintos, gryžo į 
Statler viešbutį. 7 vai. vakare 
prasidėjo priėmimas Kongreso 
garbei, puošniame Statler vieš
bučio "Presidential Ballroom". 
Ansonijos Motinų Klubą atsto
vavo p-nios. Barstienė, Vaitke
vičienė, ir čeplinskienė; Sveiki
name Ansonijos Motinų Klubo 
nares, už jų patrijotingą dar
buotę. . .Dr. M. J. Colney. 

NEW BRITAIN, CT. 

PABĖGĖLIAI KVIEČIA 
VIENYBEN! 

Spalio 27 d. Lietuvių Svetai
nėje, Sandaros vietine kuopa 
surengė prakalbas. 

Kalbėjo Laimutis Vilkaitis ir 
D. Dagys, abudu nesenai atvy
kę iš Europos. Jiedu pasakė 
patriotines kalbas, papasakoda
mi pabėgėlių vargus anapus 
vandenyno. Jie yra pilni vil
ties, kad ir vėl Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma. Iškel
tas Amerikos Lietuvių veiklos 
pagyvinimo ir visų srovių su
sivienijimo klausimas. Tuo klau
simu buvo daug kalbėta, prisi
laikant minties, kad bandyti su
šaukti apylinkių susiburimus be-
partyviškoje dvasioje, atmetant 
visas partijas bei ginčus ir dirb
ti bendrą Lietuvos vadavimzo 
darbą. 

Iš pasikalbėjimo su pabėgė
liais—kalbėtojais sužinota, kad 
tremtiniai, Amerikiečių zonoje, 
Vokietijoje, yra visą laiką ne
sąžiningų UNRRA tarnautojų 
įvairiai skriaudžiami ir perse
kiojami, išvaromi iš geresnių 
patalpų i blogesnes, kuriosna 
sutalpinami iš Sovietų rojaus 
dabar atbėgantys žydai. 

Abudu kalbėtojai yrą pasi
ryžę kviesti įvairius Lietuvių 
veikėjus dirbti vieningai Lie
tuvos ir tremtinių pagelbos dar
be, atmetant bet kokias parti
jas ar įsitikinimus. 

Linkime, kad jiems tas pasi
sektų ir jei jie tai įvygdys, bus 
atliktas didžiulis darbas. 

K. Demikis. 

auka, bet buvo ir tokių, kad at- į 1}os'Tr ^ion®.reSm, atstovų: Ldw. 
sisakė bent kuo prisidėti, nu-! Ą-. Kelly, ir Thomas d Alesan-
duodami "skurdžius", nors turi j ^°' iel -^LM. pu*m. A. Olis, ir 
puikius namus, automobilį ir A Kumskis, lydimos nuvyko 
gerą uždarbį. Laimė, kad to- i Baltuoslus Na-rrius p°nios.R°o-
kių tik keletas atsirado. Buvo I seveltienes paskirtai audienci-
ir tokių atsitikimų, kad įėjus i Jf1, Jos vežėsi su savim Pro
per pirmas duris, šeimininkas į Rooseveltui adresuotą peticiją 
per užpakalines paspruko.... | mibjonu parašu reikalaujant 

n .j , j j . , ; Lietuvai laisves, ir smulkių do-
Gaila, kad dar vis musų tar-1 ėU Rooseveltienei. Po

pe atsiranda žmonių, kurie per R£Jeveltienes maloniai pri-
mazai suprata ir atjaučia musų 
tremtinių vargą ir padėtį ir 
n e n o r i  n e t  m o r a l i n e  p a r a m a  
jiems padėti. 

Tai tokie man įspūdžiai, sve
čiams apsilankius. 

LIŪDNOS NAUJIENOS Iš 
PAVERGTOS LIETUVOS 
Vienas gerai pasiturintis sen

bernis ir didelis komunistų rė
mėjas nors ir yra įsitikinęs. 
kad dabar Lietuvoj visko yra 
ir nieko netrūksta, tačiau gal 
kiek sąžinės verčiamas pasiun
tė savo broliui į Lietuvą $25, 
kaip dovaną ir labai nustebo, 
kai pinigai gryžo atgal. Iš kar
to negalėjo suprasti kąs atsi
tiko. bet brolio laiškas viską 
išaiškino. Laiške buvo aiškiai 
pasakyta, kad brolis atsisakė 
tuos pinigus paimti ne dėlto, 
kad tie pinigai jam butų^nerei
kalingi, bet dėlto, kad valdžia 
išmoka tik $0.20 nuo kiekvieno 
dolerio, o $0.80 pasilieka sau. 

Kita moteris, našlė, susitau
piusi šiek tiek pinigo, pasiuntė 
savo namiškiams $50.00, many
dama juos labai sušelpti ir la
bai nustebo, gavusi pad ė k.o s 
laišką su prašymu daugiau pi
nigų nesiųsti, nes už gautus 
pinigus nusipirko tik vieną sva
rą sviesto. 

Kitas vyrukas,, susitaręs su 
savo seserim, pasiuntė pundelį 
drabužių; Uz kelių mėnesių tas 
pundelis gryžo atgal, bet jau 
kitaip suraišiotas. Kada jie at
rišo ta pundelį, tai pamatė, kad 
kruvinoji Lietuvos okup a n t ų 
ranka išvogė visas geresnes 
drapanas ir tik prastesnes su
gražino. Laiškas nuo namiš
kių paaiškino, kad jie to pun
delio negalėjo išpirkti dėl labai 
aukšto muito. Tai tau ir darbi
ninkų rojus: netik, kad apvogė, 
bet dar ir uždėjo tokį aukštą 
muitą, kokio nuskriaustieji ne
galėjo sumokėti. 

Aš tų žmonių vardų ir pavar
džių neskelbiau, dėlei jų namiš
kių saugumo, bet vietos Stalino 
garbintojai juos gerai žino. Ar 
jie iš tokio okupanto elgesio 
kiek pasimokys nežinia, nes jų 
širdys akmeniu virto, o sąži
nės jie yisąl neturi. 

P. P. Jaras. 

S. BOSTON, MASS. 
LIETUVIŲ LIAUDIES MENO 

VAKARAS. 
Lapkričio 24, 1946, 8 vai. p. 

p., Municipal Building salėje, 
So. Boston, Mass. Bostono Lie
tuvi)! Tautinių šokių Grupė su
sidedanti iš apie 50 dalyvių, 
(nuo 3 iki 17 m. amžiaus) va
dovybėje Onos Ivaškienės, iš
pildys gražią ir įvairią progra
mą. 

Programoje taipgi dalyvaus: 
p-nia Lucė Zaikienė-Piliponyt§f 
baigusi Vilniaus gimnaziją ir 
buvusi Ateitininkų Draugoves 
Tautinių šokių Grupės vedėju 
Chicagoje, Lietuvos našlaitė ne--
seniai atvežta iš Vokietijos, Va
lentina Naujokaitė; McGill Uni
versiteto studentė, pianistė Ane
le Jokubauskaitė, iš Montreal. 
Canada ir visų laukiamoji Rū
telė Kilmonytė iš Montreal. 

Kviečiame visus Lietuvius at
silankyti, pasigerėti ir pasi
džiaugti musų jaunaja karta, 
kuri pamėgo, pamylėjo savo tė
vų protėvių gražią kalbą, 
muziką, dainas, žaidimus, šo
kius ir tuomi įrodo savo įsitiki
nimą, kad Lietuva bus Laisva 
ir Nepriklausoma. Rengėjai. 

KIAULIŲ kiekiui padangint 
valdžia ragina kiaulių auginto-1 draugi joms 
jus padidinti 1947-48 metų vei
slę iki 58,000,000 galvų, kas 
sudarytų 5,676,000 daugiau ne
gu turėta 1946 metų pavasarį. 

BROOKLYN, N. Y. 
Iš Dariaus-Girėno Paminklo 

Komiteto Veiklos 
Brooklyne yra susikuręs ko

mitetas, su tikslu pastatyti ši
ems didvyriams paminklą, ku
ris kasmet ruošia jų skridimo 
paminėjimus. 

šiemet toks paminėjimas įvy
ko Rugp. 31 d., Klasčiaus Clin
ton Park, Maspeth, N. Y. Pro
gramoj grojo Angelų Karalie
nės par. mišrus benas vadovau
jamas Kun. A. Masaičio. Buvo 
sudaryta loterija iš kurios gau
ta $87.00 pelno. Įžangos bilie
tai buvo išsiuntinėti įvairioms 

Iš viso tas pikni
kas davė pelno $188.64. 

Šia proga komitetas visiems 
šio pikniko rėmėjams, darbuoto
jams ir dalyviams nuoširdžiai 
dėkoja. J. š. 

j į} i 



Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse 

Laisvę pažinus Tauta — 
Jungo Nevilks! 

KITAS MISIJONIE-
RIAUS LAIŠKAS IŠ 

JAPONIJOS 

Paskutinį kartą buvau rašęs 
kad pasiekiau Japoniją, misijų 
žemę, tuos Rytus, apie kuriuos 
buvau girdėjęs daug visokių 
pasakojimų. Pirmiausia tai ne
galėjau gerai susivokti kokie 
tie Japonai, nes kalbos sunku
mas tai didelė kliūtis tarpusa
vio susipratimui. 

Į Japoniją kartu su manim 
atvažiavo antras Lietuvis. Bu
vome du Lietuviai; porą metų 
mokinomės kartu ir darėme 
planus musų vėlesniam apašta
lavimui. Bet nelaimė, mano 
draugas pamatęs daug sunku 
mų, o gal ir kalbos išmokimas 
buvo vienas iš tų, palinkėjęs 
man gero pasisekimo gryžo į 
tėviškę. Buvo labai liūdna per 
siskirti ir man noras buvo ki
lęs gryžti kartu, bet Dievui dė
kui įstengiau išsilaikyti, na tai 
iki šiądien tęsiu savo darbą, 
jausdamas patenkintas ir lai
mingas. 

Japonija! Tai pagonų šalis, 
tai stabmeldžių šalis, tai viso 
kių prietarų ir visokių keiste
nybių šalis. Reikia gyventi 
Japonijoje kad pažinus Japo
niją. Amerikos kariai mano 
daug kartų kad jie jau pažys
ta Japonus, kada pagyvena 6 
ar 10 mėnesių. Tai toli gražu 
nuo tikrenybes. Reikia supra
sti jų kalbą, pažinti jų papro
čius, pagyventi su jais apie še
šetą metų, o tada tai jau gali
ma pasakyti kad jau truputį 
pažystama Japoną. 

Pamenu kada mes įplaukėm 
f Nagasaki uostą Japonų laivu 
ir po 6 valandų galėjome išlip
ti. Kadangi turėjome buti ge
rai perkratyti tai mus nuvedė 
į vieną erdvų kambarį, turėjo
me numesti ten visus musų la
gaminus, ir prasidėjo peržiū
rėjimas. 

Vienas mano bendrabrolis, 
kad nereikėjus mokėti doganą 
buvo apsivilkęs net tris suto-
nus. Prakaitavo vargšiukas, 
bet kadangi mes doganai už
mokėti pinigų perdaug neturė
jom tai ir tas nebuvo pro šalį. 

Mus pasitikti į Nagasaki at
važiavo Salasiečių viršininkas 
Kunigas Cimatti, šventas ir 
doras misijonierius. Kadangi 
jis kalbėjo Japoniškai tai mu
sų perkratinėjimas buvo gan 
žmoniškas. Vienas iš musų tu
rėjo didoką kryžių, kurį buvo 
gavęs nuo vieno geradario vie
nai musų misijos bažnyčiai. 
Vienas iš Japonų valdininkų 
pamatęs tą gražų ir didoką 
kryžių, paėmė ir pradėjo žiū
rinėti klausinėdamas kas tai 
per pabūklas, kodėl ant to kry
žiaus tokia muka ir tam pana
šiai. Kun. Cimatti aiškino. Bet 
tas vargšelis nenorėjo suprasti 
jokiu budu. Nešiojo šian, ne
šiojo ten, klausė vieno, klausė 
kito, rodos kad jam buvo sun
ku įsileisti į savo žemę Tą ku
ris ir jo žemę vienu savo ga
lingu žodžiu sutvėrė. Paga
liau ir jis nusiramino ir Kris
tus kartu su mumis perėjo 
muitinės cenzūros griežtumą. 

Išėję į gatvę su nustebimu 
žvalgėmės šian, žvalgėmės ten, 
kad pamačius musų akims ar
timesnio dalykėlio. Visur at
rodė svetima, žmonės savotiš
ki. Visų nosys trumpos-plokš-
čios, žemi žmonės, apsivilkę 
Japoniškai, tai yra "kimono", 
ilgom ir plačiom rankovėm, 
persijuosę su šilkiniu "obi" — 
ilga juosta. Apsiavę "geta"— 
tai savotiškos medinės kurpės; 
kada vaikščioja, žingsniuoja 
mažais žingsniais, ir kadangi 
atrodo kad jie eidami šokinėja 
na tai girdisi savotiškas tų ge-
ta-kurpių balsas: tak, tak, tak. 

Ištiesų keista buvo. Ilgesio 
jausmas užviešpatavo dvasio
je. Kokie šalti tie Japonai, pa
maniau sau. Ar galėsime kada 

nors tiems musų rytiečiams pa
rodyti tikrąjį laimės ir gyve
nimo šaltinį.... 

Liūdna buvo, nes musų at
važiavimas buvo labai vienišas 
ir šaltas. Kun. Cimatti jieš-
kojo visokių priemonių musų 
tokiam upui išblaškyti. Jau
nas žmogus, idealų pilnas ir jei 
nematai kad idealų kelias ne 
toks kaip norėjai, tuoj drg&ai 
atrodo galas. Atvažiavęs žūt
būt reikia eiti pirmyn. 

Traukinys neša mus Miya-
zaki link. Miyazaki tai musų 
misijos centras. Ten sutikome 
daug musų bendrabrolių. Dva
sia pakilo, upas pasikeitė. Iš 
svajonių perėjome į realybę. 
Džiaugsmas, nes atvykome pas 
savus. 

Manau bus nusibodę skaity
ti, todėl šį kartą baigų, linkė
damas ponui redaktoriui lai
mingos kloties ir pasisekimo 
Lietuviškos dvasios skleidime 
Clevelandiečių tarpe. 

Kun. Albinas Margevičius, 
^lisijonierius. 

Lietuva Tironų Pančiuose 
(Tęsinys i§ pereito nr.) 

Bolševikų 
Viešpatavimas 

MEKSIKOS Ambasadorius Se-
nor de Los Monteras, kuris pa
tiekė Amerikos vyriausybei pa
siūlymą gabenti Meksikos gai
vi jos į šios šalies skerdyklas, 
palengvinimui mėsos trukumo. 

NAUJI LEIDINIAI 

EUROPOJE beliko tik 8 ka-
raliai, pastaru laiku pašalinus 
Bulgarijos karalių nuo sosto. 
36 metai atgal turėta tik dvi 
respublikos — Šveicarija ir 
Prancūzija- Nuo 1910 metų, 
Europoje 22 šalyse buvo praša
linta karunuoti valdovai ir įs
teigta respublikos. 

LIETUVAI — 40 pusi. didu 
mo iliustruotas leidinys, iš

leido Lietuvai Išlaisvinti Cen
tras Argentinoje, Buenos Ai 
res, 1946 m. 
CALIFORNIJOS LIETUVIAI 

Lietuviškai ir Angliškai lei
džiamas mėnesinis biuletenis, 
leidžia ir redaguoja Antanas F. 
Skirius, 2721 Logan st., Oak
land, Calif. Biuletenis apima 
žineles iš San Francisco, iš Los 
Angeles, kur daugiausia randa
si Lietuvių, ir kitų aplinkinių 
miestų. 
GEORGE E. BlSffOP — bio

grafinis leidinys apie Michi
gan valstijos darbuotoją, Ang
liškoje kalboje, išleido J. J. Ba-
chunas, T&foor Farm, Sodus, 
Mich. 

MUZIKOS VEIKALAI 

LABAI GAILĖJAUS— žodžiai 
M. Y., muzika I. Yvaškevi-

čiutės. 
VALSAS BE VILTIES -įžo

džiai ir muzika I. Yvaške-
vičiutės. 
O KAI PRIMENU TĖVYNĘ— 

žodžiai M. Yvaškevičiutės, 
muzika I. Yvaškevičiutės. 
Šiuos tris muzikos kurinius 

išleido Musica Engr., 1231 St 
Catherine St. West, Montreal 
25, Canada. 

VOKIEČIŲ karo kriminalis 
tų, kurių 10 pakarta, lavonus 
sudeginus ir pelenus paleidus 
ant vėjų, vienas Amerikos ra 
šytojas tokį pasielgimą su tais 
žmonėmis vadina didžiausio lai
psnio žioplumu. 

Pirmoje vietoje, sako, kas 
davė Amerikos armijos vado 
vybei patvarkyti kad tie žmo 
nės, kurių 10 buvo krikščionys 
negalėtų buti nei krikščioniškai 
palaidoti? Sako, kad jie kalti 
ir nubausti tasr tiek to, bet ke 
no buvo sumanymas kad armi 
jos įstaigos tęstų savo kerštą 
vimo darbą ir už grabo? 

Kadangi jiems prieš mirtį 
buvo leista pasakyti paskutines 
kalbas, jų žodžiai pasiliks at
mintyje ir užrašuose tų kurie 
norės juos garbinti, taigi tuš
čias darbas buvo pasielgti kad 
jų kūnai nebūtų palaidoti ka 
puose kur jų pasekėjai galėtų 
ateiti juos pagarbinti. 

Tuo tarpu suvalstybintose prefcybos įmonėse prasi
dėjo tikrai valdiškas prekiavimas. Niekas nerodė susi
domėjimo kad pirkėjas butų patenkintas. Pardavėjų dau
gumas buvo naujų, neprityrusių ir visiškai nesuintere
suotų kad prekyba sektųsi. Nes jiems vistiek: jie tik 
tarnautojai ir algas gauna visvien. Pagaliau, prekių vi
sur ėjo vis mažyn ir mažyn. Gyventojai būdami pama
tuotai netikri del pinigo ateities, stengėsi kuodaugiau 
nusipirkti. Bet daugiausia išpirko raudonarmiečiai ir 
kiti kaip alkani vilkai. O Lietuviškų litų jie nežinia iš 
kur turėjo labai daug. Kartą vienoje laikrodžių krau
tuvėje mačiau paprastą raudonarmietį kareivį, kuris tu
rėjo pilną portfelį netvarkingai prigrūstą.... Lietuviš
k ų  p i n i g ų .  A t ė j o  į  k r a u t u v ę  i r  i š k a r t  n u p i r k o . 1 0  
laikrodžių. Ir tai dar jo portfelyje liko daug pinigų. 

Kadangi vėliau prekės pirmoje eileje iš bazių buvo 
tiekiamos vadinamiems "Vojentorgams" tai kitose, gy
ventojams skirtose krautuvėse pradėjo visai stigti pre
kių. Pardavėjų visur buvo daug, jie nuobodžiavo ir tie
siog pykdavo jei pirkėjai užeidavo ko nors pirktL Buvo 
labai paplitęs paprotys atsakyti pirkėjui klausiančiam ar 
nėra tokios ir tokios prekės: "Nėra ir nebus!" Vadina
si, ko čia eini ir trukdai jam skaityti romaną! 

Prekės nyko, prekių kainos kilo. Tiesa, jos nepasie
kė dar nei trečdalio Rusijos kainų, todėl Rusams Lietu
voje atrodė labai pigu, bet vietos gyventojams kasdien 
vis aiškiau ir aiškiau pradėjo matytis kurlink viskas 
rieda 

Kai buvo įvestas į apivartą rublis ir jo kursas nu
statytas 90 Lietuviškų centų, tai kainos rubliais pradėjo 
dar greičiau kilti, vpač reikalingiausių prekių. Bendrai 
visų prekių kainos pakilo tiek kad pragyvenimo minimu
mas pašoko 292%, tuo tarpu darbininko uždarbis rubliais 

SUŠELPKIME LIETVIUS 
PABĖGĖLIUS ŠVENČIŲ 

PROGA! 

TARPTAUTINĖS Katal i k ų 
Teisingumo Draugijos pirmi 
ninkas Kun. E. L. «Curran skel 
bia kad iš Amerikos gyvenimo 
visur turi buti prašalinti ko-
nistai ir jų rėmėjai bei pase
kėjai. Jis taip pat pareiškė 
kad Stalinas yra lygiai kaltas 
už pradėjimą Pasaulinio Karo 
II ir kad jis taip pat turi buti 
teisiamas su kitais karo krimi
nalistais. 

BRAZILIJA iš virš 44 mili
jonų gyventojų, turi 39,177,880 
katalikų, kita likus maža da 
lis išsiskirsčius į visokiausias 
smulkias Religijas, tarp jų ir 
keletas Azijos religijų. 

ymsmsr 

STETTINIUS, buvęs Valstybės 
Sekretorius prie Roosevelto, ir 
pagaliau United Nations atsto
vas, skelbia kad nei viena iš 
didžiųjų valstybių nebandys 
sugriauti United Natipus. . 

BROOKLYN, N.Y. — Ryti
nių Valstijų Amerikos Lietu
vių Tautininkų Centro Valdy
bos iniciatyva ir pritarimu bei 
pagelba visų Brooklyno ir apy
linkių Lietuvių organizacijų nu
tarta paguosti ir sušelpti Kalė
dų švenčių proga musų brolius 
išsklaidytus po įvairias Euro
pos šalis. Bus pasiusta maisto 
siuntinėliai ir šiaip šventinių 
dovanų. 

Tuo žymiu ir svarbiu reika 
lu, Lapkr. mėn. 24 d. 3:30 vąl. 
po pietų Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. yra ren
giamas didžiulis kalbų ir dai
nų vakaras, sukėlimui pinigų, 
kad pasiųsti švenčių proga do
vanų musų išvietintaems. Pro
gramoje kalbės tik ką atvykę 
iš Europos ir Lietuvos asme
nys, pergyvenę Vokiečių ir Ru
sų okupacijų metus ir sunku
mus. 

Dainų programoje dalyvaus 
Brooklyno Operetės pilnas cho
ras ir merginų bei vyrų pasky-
ri kvartetai ir oktetai, vado 
vaujant muzikei ir daininin 
kei Violetai Pranskienei. 

Šiam pašalpos tikslui ir sėk
mingam vakarui surengti su
darytas komitetas iš veikėjų iš 
vietos didžiųjų organiza c i j ų. 
Veiklos komitete pareigomis pa
s i s k i r s t y t a  :  p i r m .  J .  D a g y s ,  
vice-pirm. J. Ginkus ir A. Gu
doms, iždininku: J. Baltus, sekr 
M. Anuskevičius, iždo globėjais: 
P. Juknys ir A. Musteikia, ko
miteto veiklos patarėjai ir na
riai J. ir P. Narvydai. 

Vietos organizacijos ir drau
gijos prašomos tą dieną ne
rengti kitų parengimų, bei pra
šoma visų skaitlingai dalyvau
ti Lapkr. 24-tos dienos paren
gime sukėlimui pinigų, paguos
ti ir sušelpti musų seses ir bro
lius išsklaidytus Europoje ir 
švesiusius kelintas niūrias Ka
lėdų šventes ištremime. 

Įėjimas — auka 1 doleris. 
Organizacijos 

buvo tiesa, padidintas, bet ne daugiau kaip iki 264%, ta
čiau ir tai ne visais atvejais^ Taigi pragyvenimas pasi
darė nesulyginamai sunkesnis. Juo labiau prie naujos 
prekybos sistemos, kur viskas pasidarė^ valdiška, daug 
ko jau pradėjo buti negalima net ir už jokius pinigus 
nupirkti/ Bet ir tai Rusai atvažiavę vis dar negalėjo at
sistebėti kaip toje Lietuvoje visko yra.... Tik nusiste
bės ir tuojau susigriebę prideda: "Bet ir pas mus yra! 
Pas mus visko yra!" 

Prekybos komisaras Gregorauskas, jaunas žmogus, 
ne komunistas, bet matyt sužavėtas komisaro vieta (o 
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nepristigs, kad kainos dabar geriau pritaikintos darbi 
ninkams ir valstiečiams, kad jiems reikalingos prekės 
yra papigintos, ir tt. 

Į tą straipsnį vienas darbininkas jam parašė laišką. 
Tas laiškas rastas Gregorausko rašomajame stalčiuje, 
byloje, kai jis pabėgo. Kad laiškas rašytas paprasto da-
bininko tai matyti ir iš rašysenos ir taip pat iš turinio 
bei žodžių sudėties, štai įdomesnės to laiško vietos: ^ 

" . . . .  g e r a s i s  m u s ų  d r a u g e ,  l a b a i  m e s  d ė k i n g i  d e l  j ū 
sų rašto ir malonu mums klausytis ką Jųs rašot, bet kad 
taip nėra. Nemanyk kad čia atsakymą duoda koks bur-
žujis nuskriaustas, ne, drauge, tikras darbo žmogus, tik
ras darbininkas noriu Jums pasiskųsti. Del jusų gero
vių ne vieną kartą skaičiau Jusų straipsnius, bet vieną 
sykį išdrysau Jums atsakymą duoti. Aš nežinau, gal bu
vai taip pat darbininkas, juk gyvenai ir anais laikais, tai 
viską gerai žinai kaip buvo ir kaip gyvenom darbininkai. 
O gal tik draugui taip reikia rašyti, gal lengvesnį pra
gyvenimą gauni, gal del to ir rašai, bet del Jusų rašto 
kiekvienas tik piktinsis. Kam reikia darbininkus mul 
kinti? 

"Mums rodos kad praėjo tie laikai, rodos, mums rei
kia priprasti kaip yra. Pagyvenom 20 metų gerai, pa
gyvensim ir blogai, nereikia toks tokį mulkinti. Ėjo ar 
darbininkas, ar dvarininkas ar samdinys apsirengęs kaip 
didžiausias ponas, o dabar jau matyti kaip bus kada dar
bininkas negalės nešioti nei bostono nei angliškų kostiu
mų, nei pusvilnonių, nes iškėlėt tokias kainas kad dar
bininkui reikia tik nešioti prastą kortą ir už tą reikės 
dirbti mėnesį. O vizitinės ar bostono eilutės tai nei per 
5 metus nebeįsigyvens, tai vot kas lieka darbininkių ir 
kaip gera gyventi. O apie apavą, kai prisimeni, ankščiau 
buvo bateliai puikiausi 20 litų, o dabar jau tie bateliai 80 
rublių. Geriausi čebatai buvo 35 litai, o dabar 150 rub
lių, tai darbininkams labai gerai, jųs sakot. Kad anks
čiau buvo buržuazinės medžiagos labai pigios, o darbi
ninkų labai aukštos, tai darbininkai galėjo buržuazines 
nešioti, kam jam darbininkų nešioti. Tai čia ant Jusų 
aiškinimo atsakymas, kam reikia toks tokį mulkinti. 

"Dabar darbininkas nieko negalės nešioti nei geriau 
pavalgyti. Anksčiau darbininkas uždirbdavo 6Vj litus 
ir būdavo daug geriau negu dabar uždirba 10 ar 12 rub
lių. Dačkos metras buvo anksčiau 80 centų, tai jis ga
vo už 8 litus 10 metrų, o dabar gauna tik 2 metrus. Ank
sčiau pusvilnoniai, tie pilki, buvo 3.50 centų, o dabar po 
25 rublius. Jau apie manufaktūros pigumą nėra kaip nei 
aprašyti, kaip buvo gerai darbininkui gyventi. 

"O dabar apie maistą. Ar teisingai, draugai, darot 
del darbininkų, kad yra tokių darbininkų kurie dirba, o 
nėra ko valgyti. Būdavo prieš penkis mėnesius krautu
vės viskuo lu'žo, o dabar tuščios, dar ir reikia eilėje sto
vėti, kaulus laužyti, o įsilaužęs ineini ir išsigąsti — va
kar buvo po 3 rublius, o šiądien po 5. Kasdien kyla kai
nos. Ar tai pagerinot darbininkams? Sviestas buvo an
ksčiau 2 litai, o dabar 10, mėsa buvo 40 centų, o dabar 4 
rubliai, miltai buvo 30-50 centų, o dabar 90 ir 130 rub
lių kilogramas. Cukrus buvo 90 centų, o dabar 2.80 cen-
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to nei pyragų nevalgys. Yra tokių kurie verkia ir aša
rų nerodo prisiminus anuos laikus. . 

"Nėra darbininkui laisvės nei teisybes. Darbininku 
valdžia, o dvaruose pastatyti komisarai. Ar draugas Sta* 
linas žino kad darbo žmonėms tie komisarai tik dar skifc-
ros nelupa ir jos neparduoda? Anksčiau ponai taip nę-
darydavo kaip dabar darbininkas darbininkui dirba. Vot, 
gerasis drauge, kokia darbininko laisvė: eis greitai nuo
gas basas, alkanas ir dar iškapotas, nes jis nežinos kur 
ir kam pasiskųsti. Tai čia visą tiesą surašom, jums pa-
siskųsdami. . 

"žinoma, karas aplink, turi buti brangiau, bet ne 10 
kartu iškelti ir dar darbininkus mulkinti kad anksčiau 
buvo" blogiau. Ne, drauge, nemeluok, anksčiau darbi
ninkams buvo 100, tūkstantį kartų geriau ir tvarka buvo 
geresnė. Toks tokio nemulkino. Visur buvo prieinama, 
visur buvo pigu, valgėm kiek norėjom, nešiojom ką no
rėjom, nieks kaulų nelaužė, po kelias dienas negaišavo, 
eilėje nestovėjo. Darbininko visas pelnas buvo ir turtas. 
Nepyk, drauge, čia Jums atsakymas nuo darbininkų 
žmonių." . 

Tai štai kokią pirtjj gavo Prekybos Komisaras is dar
bininko. Ir tai yra tikras padėties įvertinimas^ Tiesa, 
to darbininko kai kurie skaičiai paduoti ne visiškai tik
slus, bet daugumoje ir jie teisingi, o šiaip jau pačios dar
bininko nuomonės niekas negalėtų teisingiau pavaizduo
ti apie naują prekybos tvarką ir apie visą tvarką ben
drai. Būdingiausia tai kad tas darbininkas, rašydamas 
Gregorauskui, mano jog tas irgi buvęs darbininkas. Mat, 
mano, prie bolševikų kaip gi čia bus komisaru koks ki
toks, o ne darbininkas. Jis nežinojo kad tai buvo ką tik 
iš universiteto išėjęs studentas, tiktai nesenai nusiėmęs 
"Varpininkų" korporacijos kepuraitę ("Varpininkų" stu
dentų korporacija buvo visai ne komunistiška, tai buvo 
liaudininkų partijai artima korporacija) ir kelis mėne
sius buvęs'užkandinių (populiarių restoranų) bendroves 
direktorius.... 

Namų nusavinimas 
Namai irtiestuose taip pat pagal sovietišką konstitu

ciją turėjo buti nacionalizuoti. Konstitucijoje parašyta 
kad "stambus" namai turi buti nacionalizuoti. ^ Bet taip 
kaip pramonėje, kaip prekyboje taip ir čia, nacionalizuo
ti buvo visi namai kurie labiau patiko. Tiesa, buvo nu
statyta kad didesniuose miestuose namai nacionalizuo
jami tik tie kurie turi daugiau kaip 220 kvadratinių me-
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ir koridorius, ir išvietes, o jei to trukdavo tai skalbyklas, 
malkines arba net ir tvartelius, arba rusius. 

Su namų savininkais pasielgta irgi panašiai kaip ir 
su pramonės ar prekybos įmonių savininkais. Visų pir
ma jiems buvo paliktos susimokėti skolos už namus. Pas
kui •— pareikalauta iš jų mokesčių už praeitą laiką. Pa
galiau, uždrausta jiems net ir nuomotis butą ne tiktai 
savo buvusiame name, bet net ir tame pačiame mieste 
kur stovi jo buvę namai. , 

Taigi ir Čia kartojosi ta pati istorija: kas taupė, dir
bo, stengėsi ir įsigijo namelį, dažnai vien tik sau gyven
ti ir dar viefią butelį išnuomoti, kad lengviau butų sko
las išsimokėti, tas tapo paskelbtas liaudies priešu ir pa
liktas net be teisės gauti pastogę bei darbą, o dar savo 
uždarbį prašvilpaudavo tas prie bolševikų tapo gerbia
mas proletaras, išnaudotojų skriaustas, kuris dabar del 
to turi visas teises ir privilegijas Kaip tik tokie 
"proletarai" iš apsileidimo ir pasileidimo pasidarė aki-
plėšiškiausi. Tikrieji proletarai daugumas irgi pasijuto 
tokoje pačioje padėtyj# kaip tas Gregorauskui rašyto 
laiško autorius. 

(Bus daugiau) 

•BRITANIJA panaudojo 200,000 Vokiečių ir Italų 
karo belaisvių praeitą vasarą laukams apdirbti. 
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talkon [ \ PeUrasTuknys? tų/ Tai darbininkui labai gerai. Jau darbininkas svies-

REKORDINĖ ŠEIMA. Mooseheart ligoninėje, 35 mylios nuo 
Chicagos, motina sulaukė dar vieno kūdikio. Tai Mrs. Esther 
Wuchts, 33 metų, iš Joiiet, ill., prie kurios susirinko jo» visi 
kiti jaunameęiai vaikai. 4 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

T. DIRMEIKIS 

IŠVIETINTŲ LIETUVIŲ BUITIS 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

UNRRA GLOBOS PADARINIAI. 
Iškeliavimas iš Lietuvos beveik visiems pabėgėliams buvo 

staigus ir iš anksto neparuoštas. Daugumas iškeliavo taip, "kaip 
stovi", nesuspėję pasiimti nei reikalingos aprangos, nei kito savo 
turto bei mantos, tai nuolatinė bombų kruša, nuolatinis krausty-
masis ir sunkios maitinimosi sąlygos jau senai viską sunaikino, 
šiandieninė Lietuvių tremtinių masė yra visiškai bėdna. Be 
sunešiotų skudurų ir be vienos kitos bevertės markės ji nieko 
daugiau neturi; neturi nieko daugiau, išskyrus pasiryžimą varg
ti iki galo, nepasiduoti vergijai ir kantriai laukti sugrįžimo die
nos. Tai yra vienintelis ir pats brangiausias tremtinių Lietuvių 
turtas. Neturėdami jokių materialinių gėrybių, jokių pragyveni
mui reikalingų šaltinių, jie yra priversti ieškoti Unrros globos, 
priversti, galima sakyti, ubagauti ir gyventi iš šalpos ir išmaldų. 
Toks gyvenimo būdas neigiamai veikia kiekvieno žmogaus mora
lę: sukelia jame "inferiority Complex", sunaikina jo iniciatyvą, 
nužemina žmogaus vertę ir atima gyvenimui reikalingą drąsą, 
riziką ir pasitikėjimą. Unrros globa yra didelė laimė, bet kartu 
ir didelė nelaime: laimė, kad tremtiniai Lietuviai, Unrros pade
dami, galėjo iki šiol gerai išlaikyti savo fizines jėgas, nereikėjo 
badauti, šalti ir elgetauti. Nelaimė gi tą, kad, gyvendami lyg 
senelių prieglaudos namuose, žmonių energija ir iniciatyva su-
gliužo, sumažėjo pasitikėjimas savimi, surambėjo veržlumas ir 
iš sveikų gyvenimui pasiruošusių būtybių palengva darosi pasi
gailėjimo verti manekenai.... 

SKIRTUMAS TARP STOVYKLINIO IR PRIVATAUS 
GYVENIMO. 

Ilgai reikėtų kalbėti, norint smulkiai atvaizduoti fizines iš-
vietintų Lietuvių gyvenimo sąlygas Vokietijoje. Jos galės kiek 
ryškiau paaiškėti iš mano smulkesnių atpasakojimų Dirvoje, čia 
aš pasitenkinsiu tik labai bendru prisiminimu kaip pabėgėliai gy
vena Vokietijoje. — Kaip jau sakiau, Anglų ir Amerikiečių zo
nose išvietinti Lietuviai yra surinkti ir apgyvendinti stovyklose, 
kurias sudaro arba buvusios Vokiečių kareivinės arba buvusieji 
Vokiečių darbo tarnybos (Arbeitsdienst) bei naujai Unrros pas
tatytieji barakai. Vienur kareivinės yra geresnės moderniškes-
nės (pav. Wiesbadene, Wurzburge), kitur — labai senos, apleis
tos, tamsios ir klaikios.... (pav. Hanau). Gi barakai — butų 
jie seni ar nauji — visuę yra blogi, drėgni, šalti ir žiemos me
tui visai nepritaikinti (pav. Marzfelde, Bamberge). Stovyklos 
bent simboliškai aptvertos vielų tvora, su dideliais įėjimo var
tais, prie kurių dieną ir naktį budi stovyklos policijos sargyba. 
Čia už tų vielų ir gyvena Lietuviai tremtiniai. Gyvena po 6, 8 
ar 12 šimtų galvų. Kai kurios stovyklos pasiekia iki virš trijų 
tūkstančių (pav. Hanau stovykloje buvo šių metų Rugsėjo 4 d. 
3584 asmenys). Kiekviename kambaryje patalpinta atitinka
mas skaičius žmonių. Viename vidutinio didumo kambaryje 
(4x6) normaliai gyvena dvi bevaikės arba tik po vieną 
vaiką turinčios šeimos. Didesniuose kambariuose sutalpintos 
po dvi gausesnės šeimos arba po tris bevaikės. Lovos užima vi
są kambarį, ir kėdėms bei padoriam stalui vietos nėra. Dauge
lyje stovyklų valgoma atsisėdus lovoj, o pasidėdama ant primity-
viškiausiai sukaltos skrynios ar lentos. Kiekviena šeima turi 
kambaryje atsirubėžiavusi sau vietą ištiestomis antklodėmis, kad 
apsisaugotų nuo nereikalingų kaimyno akių Individualaus gy
venimo stovykloje nėra: visi gyvena lyg bandoje, vienas kitą 
matydami ir girdėdami dieną ir naktį.... žmona negali pasi
kalbėti su vyru be svetimų ausų; tėvai negali pasikalbėti su vai
kais, svetimiems negirdint. Aš esu tikras, kad Jųs gerai su
prantate, koks ilgesys ramaus ir atskiro šeimos gyvenimo kan
kina visus stovykloje gyvenančius. Niekas stovykloje neturi 
ramaus ir mielo židinio, kur jis galėtų pasilsėti, susikaupti, pasi
skaityti ar kaip kitaip vienumoje laiką praleisti. Neturėjimas 
savo individualaus kampo verčia stovyklos "gyventojus" slan
kioti po stovyklos kiemą, tinginiauti, smulkintis ir atrofuotis. 
Tad nenuostabu, kad visiems yra iki kaulo įgrisęs stovyklinis 
gyvenimas, kad visi juo bodisi, neapkenčia ir keikia. 

Visai kas kita yra su tais tremtiniais, kurie gyvena indivi
dualiai, atskiruose butuose, vieni su savo šeimomis. Taip gy
vena visi Lietuviai tremtiniai Prancūzų zonoje ir dalis Ameri
kiečių zonoje (pav. Nitirtingene, Kirchheime, Neuffene). Jie 
čia skiriasi nuo kitų gyventojų tik tuo, kad gauna maistą iš 
Unrros krautuvių, yra Unrros globojami ir turi displaced person 
statusą. Jų gyvenimo būdas niekuo nesiskiria nuo to, kokį jie 
turėjo Lietuvoje, žinoma, jei neliesti jų labai skirtingo* dvasi
nės padėties. 

Kiek kartų a.š sutikau Lietuvius, gyvenančius stovykloje ir 
gyvenančius individualiai, tiek kartų aš galėjau pastebėti didelį 
skirtumą tarp vienų ir antrų. Stovyklos žmogus yra susmulkė-
jęs, atsilikęs, išsijungęs iš pasaulio įvykių, dvasiškai sunykęs, 
nepasitikis ir abejingas. Gi individualiai gyvenąs Lietuvis pa
silaiko kad ir dali savo iniciatyvos, giliau supranta ir plačiau 
apima pasaulinius reiškinius ir jaučiasi dar "žmogumi", turinčiu 
savo butą. savo šeimos židinį, galinčiu dirbti ir galvoti. Be abe
jo, ir jis yra persekiojamas minties ir baimės, kaip ilgai galės 
dar taip gyventi, kaip bus su juo pasielgta rytoj, kur jis pasidės 
ir kaip galutinai susitvarkys. 

APIE UNRROS VALDININKIJĄ. 
Jei aš keliais žodžiais norėčiau priminti Tamstoms išvietin

tų Lietuvių maitinimo klausimą, tai turėčiau iš anksto pasakyti, 
kad šiuo metu beveik visi juo skundžiasi.... Pats asmeniškai 
turėjau progos patirti, kad maitinimas Amerikiečių zonoje yra 
geresnis, negu kitose zonose. Bet toje pačioje zonoje beveik 
kiekviena stovykla turi vis skirtingesnį maitinimą: vienoje sto
vykloje geresnis, kitoje — blogesnis. Tatai pareina nuo stovy
klos unrriškos vadovybės. Ir šioje vietoje aš negaliu neperduoti 
bendro įspūdžio, patirtoji Lietuvių apie Unrra., Bendra ir 

TAUTININKAI AN
TRI PO KATALIKU 

Spalių 22-21 dd., New Yorke 
atsibuvo Amerikos Li e t uv i ų 
Katalikų kongresas. Katalikų 
spauda priskaito jame dalyva
vus 800 delegatų ir svečių. 

Svečiai paprastai padaugina 
dalyvių skaičių, ir jie yra vie
tiniai, iš apielinkių. *Taigi iš 
plačiau suvažiavo mažiau. 

Kai 1944 metų Kovo 5 tau
tininkai rengė savo pirmą sei
mą tame pačiame New Yorke, 
dalyvavo virš 400 delegatų iš 
įvairių kolonijų, ir dalis vieti
nių svečių. 
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šis faktas parodo kad tauti
ninkai stovi antroje vietoj© po 
katalikų. Lai pabando sušau
kti savo tokius paskirus suva
žiavimus kiti katalikų kamaro-
tai — socialistai, ir sandarie-
čiai. Pasirodytų jų reikšme 
Amerikos Lietuvių visuomenė
je. Dabar jie mandrauja tik 
todėl kad katalikai atgaivino 
Socialistus ir prisiėmė nešti 
juos ant savo pečių, o prie so
cialistų prisikibę laikosi ir kai-
rieji sandariečiai, valsti # č i a i 
liaudininkai. 
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Pakeliui į Mirtį VOKIEČIŲ KALĖJIMUOSE 
Rašo Balys Gaidžiunaf 

(Tęsinys ii pereito nr.) 

DOTNUVOJ sulaikyti Dr. K. 
Ambrozaitis ir Prof. Krisčiu-
nas^, kuriems partizanų teismo 
sprendimu, už agitaciją burlio
kų naudai, įkirsta po 66 kartus 
ir įspėta kad ateityje jiems ne
siliovus dirbti bolševikų naudai 
bus pasiųsti pas Leniną. 

Dotnuvos žemės Ūkio Aka
demijoje likviduota komparti
ja ir komjaunimas. Taip pat 
ir šioje apielinkėje garsi liau
dies milicija. 

labai prasiplatinusi nuomonė yra ta, kad Unrros skyrių direk
toriai ir administratoriai nesąžiningai visokiais budais pelnosi 
iš Unrros biudžeto, neatiduodami išvietintiems asmenims jiems 
priklausomų maisto kiekių arba atiduodami pakeistą jų kokybę. 
Keliose vietose man buvo pasakojama, kaip tikrą dalyką, kad 
atgabentos į stovyklą Amerikoniškos cigaretės — staiga iš nak
ties buvo pakeistos Vokiškomis.... (nauda to viso yra ta, kad 
Vokiškos kainoja 30 markių, o Amerikoniškos, 60 markių). Ne
siimu aš jokios atsakomybės už visus tuos gandus, kurie plačiai 
beveik kiekvienoje stovykloje sklinda apie Unrros tarnautojų 
sukčiavimus.... Manau vis dėl to, kad reikia prileisti, jog tie 
gandai turi bent 50% teisybės. Šalia tų gandų apie nesąžinin
gumus viešpatauja visuotinas pasipiktinimas Unrros administra
cijos per dideliu išpūtimu, per daug neekonomišku tvarkymusi 
ir permažu atsidėjimu. 

Iš faktų ir faktelių, kurie man buvo stovyklose rimtų Žmo
nių pasakojami, man susidarė įspudys, kad Unrros stovykliniai 
administratoriai žiuri į Unrros organizaciją, kaip į gero asme
niško pagyvenimo šaltinį, kaip į smagų laiko praleidimą ir kaip 
į asmeniškos naudos patikrinimą, žinoma, šalia tokių adminis
tratorių yra ir labai sąžiningų žmonių, sų dideliu rūpestingumu 
žiūrinčių į išvietintų asmenų reikalus, tėviškai juos globojančių 
ir net mylinčių. Kaip pavyzdį man minėjo bu v. Wurzburgo sto
vyklos direktorių Anglą W. G. Cargill, kurio atsisveikinimas bu
vęs tikrai jaudinantis: motinos su vaikais apstojusios automo
bilį ir ilgai neleidusios išvažiuoti pats Cargill buvęs gėlėmis ap
krautas, viskiomis dovanomis palydėtas, apverktas ir pats apsi
verkęs. .. . Vėliau mačiau Cargill pasiųstą ponui Balučiui, mū
sų įgaliotam ministrui Londone laišką, kuriame jis rašo, kad 
pasaulis gali pasididžiuoti Lietuvių tautos kulturingumu ir kad 
jam Wurzburgo stovyklos Lietuviai yra palikę gražiausių prisi-jai 
mi įnimų. . . 

KASDHfiNĖ DUONA. 
Grįžtant prie išvietintų Lietuvių maitinimo, aš galiu pasa

kyti, kad jis nėra blogesnis, negu kitų Europos kraštų gyvento
jų maitinimas. Su tokiu maistu, kurs paskutiniame pusmetyje 
esąs žymiai pablogėjęs, galima gyventi...., bet jis vis dėl to 
nėra toks, kurio pilnai pakaktų. Oficialiai Unrros instrukcijose 
teigiama, kad išvietintiems asmenims duodama po 2,000 kalo
rijų maisto dienai, neskaitant papildomo maisto vaikams, dir
bantiesiems ir laukiančioms bei. maitinančioms motinoms. Iš 
Augusburgo stovykloje matyto "Food Request" (Date: 14th 
August, 1946) aiškėja, kad dirbantieji gauna 3,119 kalorijų, o 
nedirbantieji — tik 2,064 kalorijas. Bet visi tie skaičiai yra 
teoretiški: gi praktikoje kiekvienas išvietintas Lietuvis prie iš 
Unrros gaunamo maisto turi dar dasipirkti iš šalies. O dasipir-
kimas nėra lengvas: reikia važiuoti į kaimą, maldauti, mainikau-
ti, kad gautum mėsos svarą, miltų ar bulvių. Prancūzų zonoje 
maisto normos yra tokios pat, kaip ir pačioje Prancūzijoje (mė
nesiui: 1,200 gr. mėsos, 500 gr. cukraus, 600 gr. riebalų, 300 
gr. duonos, į dieną, 125 gr. kavos). Visa tai sudaro apie 1,300 
kalorijų. Anglų zonoje oficialiai nustatytoji maisto norma sie
kia 1,550 kalorijų. # 

(Bus Daugiau) 
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KLAJŪNO AIDAI 
Esu klajūnas, toli nuo tėvynės, į 
Krūtinė surakinta didelių skau$lii§, 
Ir širdį drasko laisvės troškimas, 
Ir kovoja su priešu kasdieniniu sapnu. 

Ak Lietuva brangi, esu tavo sunus, 
Mylėti tavęs man nieks neužgins, 
Žali tavo laukai paguos mano skausmą, 
O tavo sunųs laisvę tavo gins. 

O Lietuva! Tu motina kančių, 
Uždėjo tau pančius priešas rytų. 
Surakino tavo laisvę kraujo tironas, 
Bet pasaulis girdi aimaną tavo vail^g. 

Aš verkiu, bet gryšiu pas tave, gimtine, 
Man širdį krūtinėj gaivins pušynai, 
Nutrauksiu tau pančius, nupinsiu 

vainiką, 
Lietuvos darželiuose žydės jurginai. 

Klajūnas. 
Škotija. j. , 

' \z^ ^g" Itin  I  

Mes abu nei ginklais nei tais unifor
mas numetusiais pareigūnais nesirupinom. 
Mums širdies gilumoje buvo tiek linksma 
kad tai beveik nei aprašyti neįmanoma. 
Mes vaikščiojome miške nuo medžio prie 
medžio, mes, pagaliau, galėjome eiti kur 
tik norėjome, mus jau joks pareigūnas ne
bekeikė ir nebegrąsė. Mes, nors buvome 
kalinių rūbais, kurie tebeprimine daug 
skaudžių valandų, bet dvasia buvome jau 
laisvi žmonės. Mes buvome išdidus, nes 
dėl daugelio žmonių, o drauge ir dėl musų 
laisvės, griaudė patrankos, lėktuvai mėtė 
bombas, tratėjo kulkosvaidžiai ir mus kan
kinusį priešą tiesiog rukyte rukė iš kiek
vienos įsitvirtinusios vietos. 

Bet šios, kad ir labai didelio džiaugs
mo minutos, buvo dar nepilnos. Mes bu
vome tūkstančiai kilometrų nuvežti nuo 
savo tėvynės, mes nežinojome kaip ten ei
nasi, mės nežinojome apie savo šeimas, gi
mines. Bet gerai žinojome kad nei musų 
tėvynėje nei tremtinio namuose dienos ne
buvo linksmos. Visų lupose ir mintyse 
karas ir karo padarinių vaizdai. Visi bu
vo vienaip ar kitaip sužeisti, visi turėjo 
šimtus didžiulių sielvartų. 

Slankiodami miško takais, prie vieno 
medžio radome tik pradėtą valgyti sūrio 
konservų dėžutę. Joje tikriausiai buvo 
puskilogramis skanaus sūrio. Iš kalėjimo 
buvau atsinešęs duonos, kurią vakar par
sinešiau iš viešbučio. Susėdom po egle, 
kaip tėviškės laukuose rugiapjutės dienose 
sulaukę pavakarių, ir storai tepdami val
gėm. Valgėm taip skaniai ir taip gerai 
nusiteikę kad net patys iš savęs juokėmės. 
Didžiulės pušys mums sudarė jaukų pavė
sį. Mes jautėmės lyg poilsiui atvykę į 
sausus pušynus. Tik nuolatinis miesto puo
limas ir pragariškai sprogstą sviediniai 
mus kas minutą vėl grąžindami į realybę. 
Bet visvien ta realybė mums buvo jau lai
minga. Mes gerai jutome kad su kiekvie
nu šuviu trupa storos kalėjimų sienos, lūž
ta užraktai ir kad į miestą mes jau gry-
šime laisvais piliečiais. Gryšime kaip žmo
nės šaligatviais, dairydamiesi kur mums 
patinka ir gryžę tvarkysimės taip kaip 
mums geriau atrodys. Mes jau nebusime 
svetimi daiktai ir numeriai. Mes vėl va-
dinsimės vardais ir pavardėmis, mes galė
sime rašyti kam norėsime, mes galėsime 
visa tai daryti ką darėme laisvėje gyven
dami. 

Gerai užvalgę, pailsėję ir mintimis pa
sidalinę, nutarėm eiti jieškoti kitų Lietu
vių. Miškas buvo nedidelis, ir aišku kad 
jie turi buti kur tai netoli. \^ur sėdėjo 
kalinių grupelės ir šnekučiavo. Miškas 
skambėjo nuo įvairiausių Europos kalbų. 
Juk Bayreutho kalėjime, kaip ir visuose 
Vokietijos kalėjimuose, buvo didžiulis tau
tų mišinys: Prancūzai, Olandai, Belgai, 
Danai, Rusai, Lenkai, Lietuviai, Čekai ir 
kiti. 

Raštinėje dirbę kaliniai pasakojo kad 
buvo 26 tautų suimtųjų. Tai vis naujosios 
Europos vergai. Tai ant tokių pamatų bu
vo bandoma statyti naująją Europą, ku
rioje kiekvienam nacionalsocialistui žadė
jo prideramą vietą, pagal užtarnautus nuo
pelnus. Mes jau buvom toje gerovėje daug 
dienų skaudžiai pagyvenę. Jei jie butų 
laimėję mušį po mūšio, kaip pradžioje jiems 
sekėsi, neabejotinai į musų padėtį butų su
varyta dar daug milijonų gyventojų vėl 
iš visos Europos. Bet musų ir viso pasau
lio laimė kad ginklų kalba kas kart aiš
kiau kalbėjo Vokiečių nenaudai. 

Ant vieno kalniuko tarp medžių ra
dome jau daugiau kaip du mėnesius nema
tytuosius savo draugus. Jie pjaustė į rie
kutes pašarinį buroką ir valgė. Pasibu-
čiavom laisvei atėjus, prisiminėm iškalėtą 
vargą ir nubraukėm ašaras. Jie mielai 
mus norėjo pavaišinti runkeliu, bet deja, 
jau mes buvome spėję geresniais dalykais 
pasivaišinti. Ėmiau ir juos įkalbinėti kad 
nebevalgytų runkelių, bet jie nesidavė įti
kinėjami. Jie mums aiškino: 

— Jei tai įvyktų musų krašte, mes 
visur butume laukiami svečiai ir širdin
gai vaišinami. Bet čia, mes nuo pirmos 
dienos turim vėl pradėti savą ir nelengvą 
gyvenimą. 

— O ne, — Jiems atsakiau, — kai tik 
grysim į miestą, ten viešbutyje gyvena keli 
Lietuviai, kurie jau turi mums šį-tą pa
ruošę, ir pradžią jau turėsime. O be to, 
kai ką gausime ir iš kalėjimo. Tegul tik 
mes atgausim prarastas jiegas, ir vėl gy
vensime. 

Mes žiūrėjom vieni į kitus lyg labai 
Benai nesimatę. Visi buvom taip sumenkę, 
o kai kurie jau ir sutinę. Jei dar kelios 
dienos kažin ar bebutume turėję jiegų bent 
kur iš kalėjimo sienų išeiti. Ar mažai kam, 
Amerikiečiams laisvę nešant jĮviė pat mies
to sieni^ reikėjo baigti gyvenimo knygą. 

versti. Nebebuvo jiegų ir reikėjo vieką 
paiįkti. 

Taip mes pasidalinę mintimis, leido
mės tolyn keliauti, dar kitų jieškoti. Pa
kelėje sutikom ir likusius. Visi vėl džiau
gėmės naujoms dienoms atėjus. Vėl pasi
pylė išgyvenimų nuotrupos, su ašaromis 
ir skausmais sumaišytos. Besikalbant pra* 
nešė kad miestas dvi valandas beviltiškai 
gintas, įsakytas atiduoti Amerikiečiams. 
Kaliniai rikiavosi į kolonas ir ruošėsi gry* 
ti atgal. Mes, kaip ir daugelis kitų, nuta
rėm gryžti pavieniai.. Mums, be kitų rei
kalų, rūpėjo atsilankyti ir į viešbutį pas 
Lietuvius. Ten tikėjomės rasti ir tuos ku
rių miške dar nebuvom sutikę. 

Gryžom laukų takais. Aplinkui dar 
visur tarškėjo kulkosvaidžių šūviai. Mes 
nutarėm užsukti prie Amerikiečių tanktį. 
Ten mes radome trumpai poilsiaujančius 
kareivius. Jų tarpe atsirado mokančių sve
timų kalbų ir mes išsišnekėjome. Mes pa
pasakojom jiems savo vargą ir davėm ži
nių apie musij nedidelį Pabaltijo kraštį. 
Kareiviams tai buvo įdomu. Jie mus vai
šino cigarais ir cigaretėmis, bet mudu abu 
buvom nerūkantieji. Po to jie mums at
nešė konservų ir pyragaičių. Susėdom so
dybos pakraštyje ir užkandžiavom. Visur 
buvo visko primėtyta besitraukiančios Vo
kiečių kariuomenės. Ginklai sulaužyti, uni
formų ženklai sudraskyti, dokumeatai su
plėšyti. • « v 

(Bus daugiau) 

PRANEŠIMAS TMD 
NARIAMS 

IR AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENEI. 
Iš TMD Seimo Komisijos Narių Posėdžio 

Nutarimų. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos Seimo Komi
sijos nariai: Elena Devenienė, Prane Lapienė ir 
W. M. Chase, dalyvaujant TMD Pirm. K. P. 
JurgaMunui ,ir Apšvietos Kom. rciariui S. ČJr V»§-
taičiui, posėdy 20 d. Spalio 1)946, New Yorke, 
apsvarstę TM€) organizacinius ir kulturinius rei
kalus turim už garbę pranešti gerb. TMD nft-
riams ir Amerikos Lietuvių visuomenei, kad 
mes nutarėm: 

1. Paskelbti TMD organizacinį VAJŲ pa
rašymui narių ir organizavimui TMD kuopų. Vfc-
jus prasidės 1 d. Sausio 1947 m. 

2. Duoti organzatoriams premijų dovanas 
už jųjų organizacinį darbą. 

3. Išleisti dėl TMD n&rii| agrončrtlio Balio 
Gaidžiuno knygą: "PAKELIUI ] MIRTI", knjr-
ga jau spausdinama (leidžia "Dirva"). 

4. Išleisti bruošiurą aiškinančią TMD idea
lus, organiaacijnės If kultūrinės veiklos progra
mą. 

5. Telkti idealius ir patriotingus Amerikos 
Lietuvius prie TMD kulturinės ir organizacinės 
veiklos. 

6. Užrtiegsi glaudžius ryšius su kolonijose 
Lietuviškomis draugijoms ir klubais, rankti bio
grafinių ir istorinių žinių medžiagą ir išleišti 
knygomis kaipo kolonijų Lietuvių Istoriją. 

7. Rūpintis įsteigimu TMD kultūrinio een-
tro su archyvu ir muzieju, surinkti išmėtytas 
Amerikoje Lietuvių tautinės kulturos dalykite, 
pav: Lietuviškų dainų, muzikos, skulpturos, ta
pybos ir rankdarbių kurinius ir . sudėti šiuos 
musų tautos turtus į TMD kulturinio centfo 
archyvą ir muziejų, kad šae turtai nežūtų. 

TMD Seimo komisija ir TMD centro valdy
ba pasiryžusios įvykdinti šiuos nutarimus, todėl 
patiekdami šį pranešimą atsišaukiarrt J jumis 
gerb. TMD nariai ir visus idealius ir patriotin
gus Amerikos Lietuvius ir prašome visus stoti 
į TMD kulturinio ir organizacinio darbo TAL
KĄ. prisidėti darbu ir kuo tik galite. 

Taipgi, prašome gerb. laikraščių leidėjus ir 
redaktorius moralinės paramos suteikimu savo 
laikraščiuose vietos TMD reikalams ir praneši
mams. 

Mes žinome# kad pasiekti užbriežtų tikslų, 
įvykdirrti viršminėtus nutarimus nebus lengva, 
bet jei visi mes, broliai ir sesutės, sujungsime 
savo jėgas, jei pasišvesim kilniems tikslams, tai 
musų darbų daviniai bus dideli, naudingi ir gar
bingi musų visuomenei ir musų tautai. 

Todėl kviečiame visus į organizacinio Ir 
kulturinio darbo TALKĄ, prašome prisidėjimo 
ir laukdami jusų, broliai ir sesutės, paramos 
nuoširdžiai pasiliekame 

Su tikra pagarba 
TMD Seimo Komisija: 
Elena Devenienė, 
Pranė Lapienė, 
Walter M. Chase. 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c* Su prisiuntimu 40t. 
(Galit siųsti pašto žcmklaty); 

Štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pab&* 
gusiems iš Lietuvos, arba Ataerikdjė to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbai,. 
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Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

Consulate General of Lithuania 
30 North La Salle Street 

Chicago 2, Illinois 

Adomaitytė, Malvyna, d. Pranciš 
kaus, iš Šiaulių vai. ir ftp., gyv. 
Chicago. 

Akelis, Antanas ir Marijona (Ra
manauskaite), New Yorko ap., tu
rėjo uk|. 

Alekna, Karolina, ir jos-vaikai Jo
nas ir Vinoenta, gyv. Chicago. 

Andrijuniene, Julijana, ir jos duktė 
Bronė, iš Joniškio vai., gyv. Chi-ė <*S0. 

Andrunovicz, Jonas, gyv. Chicago. 
Arcižauskas, Leonas, Stasys, Elena, 

Domicėlė ir Anelė, gyv, Chicago. 
Astašauskas, Vincas ir Ona (Kapo-

čiutė), ir jų vaikai Ona ir Petras, 
gyv. Chicago. 

Augustauskas, Juozapas ir Elzbieta 
(Grabauskaitė), iš Telečių-Kaune, 
ir jų vaikai Juozas, Andrius ii 
Marija, jgyv. Dayton, O. 

Aukštuolis, iš Taujėnų vai., Ukmer
gės ap. 

Balčiūnaitė, Anele, iš Karsaki.škio, 
gyv. CMcago. 

Balčiūnas, Nikodemai. 
Balsaitis, iš Kelmės vai., Šiaulių ap. 

gyv. Chicago. 
Balsaitis, Kazys, ii Kurtavėnų vai., 

Šiaulių aps., gyv. Chicago. Ir 
kiti Balsaičial. ' 

Banys, Jonas. 
. Benkus - Davalgaitė, Marcelė, iš 

Veprių vai., Ukmergės aps., gyv. 
Boston. 

Bernotas, Antanas (Tony Bernatt), 
iš Tverečiaus vai., Švenčionių ap., 
gyv. Broadway Ave. ar Deven-
try St., Detroit. 

Bielskus. 
Bilickaitė - Bubliene, Ona d. Jurgio. 
Blauszdžiunas, Kazys, s. Jono, iš 

Pajevonio vai., Vilkaviškio aps., 
gyv. Philadelphia. 

Bredickienė - Augulytė, Uršulė. 
Bružaitė - Remeikienė, Marija, iš 

Pamėžių, Tauragės ap., gyv. Chi
cago. • 

Bublienė, Ona, d. Jurgio Bilicko. 
Butaitė - Narmontienė, Ona, iš Ži

dikų vai., Petraičių k., gyv. Chi
cago. 

Bykin, Jonas ir Stanislava, ar jų 
vaikai Jonas ir Stanislava. Gyv. 
Chicago. 

Cegelytė, Marytė, gyv. Chicago, 
čekauskas, Jonas ir Konstancija, 

gyv. Fullerton Ave., Chicago. 
Čelkys, Gediminas, gimęs Kanadoje, 

ir Dr. Jonas, gimęs Amerikoje, 
sunųs Kazimiero, gyv. Jurbarke. 

Čeponis, Antanas. 
Černiauskaitė - Valeikienė, Kristina, 

iš Želvos vai., Ukmergės ap., gyv. 
Chicago. 

česnienė, Koste, gyv. Brooklyn ar 
Waterbury. 

Cukurs, Pranas ir Valė (Švanaitė), 
gyv. Chicago. 

Dambrauskas (Dambro?), 'Antanas, 
gyv. Chicago. Lankėsi Lietuvoje 
pas brolj, netoli Panevėžio. 

Daukantai, gyv. Chicago. 
Davalga, Liudvikas. 
Davalgaitė - Benkienė, Marcelė, i§ 

Veprių vai., gyv. Boston. 
Deksnytė, Marcelė, iš Veprių vai., 

Ukmergės ap. 
Diginienė - Paulaitytė, Marcelė, iŠ 

Jurbarko vai., gyv. Chicago. 
Dobužinskas, Alfonsas, Liudvikas ir 

Emilija, gyv. Chicago. 
Dovydaitis, Jonas ir Ona, iš Tytu

vėnų vai., Raseinių ap., gyv. Chi
cago. 

Jransys - Dransevičius - Dransota 
vičius, Juozas, iš Šaukėnų vai. 

Dubickas, Stasys, iš Alytaus vai. 
Dzuiecius, Kazys, ir Povilas, iš Del 
tuvos vai., Ukmergės ap. 
Fryzienė - Kleizaitė, Magdelena — 

gyv. Chicago. 
Galinauskienė - Petrolevičiutė, Ka

zimiera, ir jos brolis, gyv. Chicago. 
Garkauškaitė, Aldona, lankėsi Lie 

tuvoje 1937 m., gyv. Kaune, da
bar gyv. Chicago. 

Garmus, Veronika, pavardė po vy
ru nežinoma, turi du vaikus, ir jos 

brolis Jonas Garmus, s. Jokūbo, 
gyv. Chicago. 

Gasperaičio, mirusio kunigo Tomo, 
giminės. 

Gedraitis, Juozas ir Julia, iš Lepa-
lingių vai., Lazdijų ap., gyv. Rus-
selton. 

Gelažis, Kazimieras ir Vladas, iš 
Rozalimo vai., Panevėžio ap. 

Gendvilis, Jokūbas, iš Veprių vai., 
Ukmergės ap., gyv. Chicago. 

Gončauskaitės, Bronė ir Kazimiera, 
iš Naujamiesčio vai., Panevėžio 
aps., gyv. Chicago. 

Grabauskaitė - Augustauskienė, Elz
bieta, ir jos vyras Juozapas, gyv. 
Dayton, O. 

Grigaitytė, Elena, ii Sasnavos, Mari
jampolės ap. 

Grigulienė - Numgaudaitė, Bronė. 
Grinienė - Stakytė, Marijona ar Da

rata, iš Panevėžio, gyv. Chicago. 
Grušnys, Anupras. 
Grybinas, Pranas, iši Lukšių vai., 

šakių ap., gyv. Chicago. 
Jaruševičiutės, Marija (Kulbienė), 

gyv. Binghamton, N. Y., ir Julia 
(Tully), gyv. Sacramento ar Los 
Angeles, Cal. 

•Jauniends - Rimšaitės, Eleonoros 
sesuo. 

Jenkinės šeimyna, gyv. Wilson Ave., 
Chicago. 

Jonaitienė, iš Pakruoje. 
Jonėnienė - Stakytė, Marijona ar 

Darata, iš Panevėžio, viena jų 
gyv. Chicago. 

Jonkaitis, Pijus, iš Paežerių Pilviš
kių) vai., Vilkaviškio aps., arba 
jo vaikai. 

Jucius, Mykolas, ir jo žmona Vasi
liauskaitė, d. Povilo, iš Panevėžio, 
gyv. Chicago. 

Jukšta, Liudvikas, iš Taujėnų vai., 
Ukmergės ap. 

Kačinaitė - žastytienė, Domicėlė, iš 
Šilalės vai., Tauragės ap., ir jos 
vyras Kazys, gyv. Chicago. 

Kapočiutė - Astašauskienė, Ona ir 
jos vyras Vincas ir vaikai Ona 
ir Petras, gyv. Chicago. ' 

Karbauski ai, iš . Raseinių miesto ar 
vai. Gyv. Chicago ar Phil. 

Karklis, Juozas ir Jurgis. 1934 
m. išvykę atgal iš Lietuvos į Ka-

liforiją. 
Karson, Walter, gyv. Cleveland, Q. 
Kasperavičiutė - Pruckmriene, Teo
filija, iš Gilbonių, Panevėžio ap. 
Kataržienės - škimilaitės, Aleksan

dros, iš Skuodo vai., Kretingos 
ap., sunųs ir dukterys. 

Kavoliukas, iš Taujėnų vai., Ukmer
gės ap. 

Kazlauskaitė, Zuzana, iš Papilės vai., 
Šiaulių aps., gyv. Boston. 

Kazlauskas, Antanas, iš Papilės vai., 
Šiaulių aps., gyv. Boston. 

Kazlauskienė - šešelgytė, Koste iš 
Kamajų vai., Rokiškio ap., gyv. 
Chicago. 

BRAZILIJOS žmonių gyveni
mo bendras ilgis yra 12 metų 
trumpesnis negu Suv. Valstijų. 
Tam sako yra priežastis ta kad 
visoje Brazilijoje tėra apie 600 
mokslus baigusių slaugių, ir ne 
visos jos praktikuoja. Daktarų 
turi tik apie 10,000. 

Brazilija turi 44 milijonus gy
ventojų. 

Suv. Valstijos gyventojų tu
ri apie 140 milijonų, o daktarų 
turi 1^0,000, ir išlavintų slau
gių net 400,000. 

Savings Bonds Parduo
dami ir Dabar su tuo 

Pačiu Nuošimčiu 

BRAZILIJAI REIKALINGA 
ŪKININKŲ 

Dabartiniu laiku Brazilija 
kalbėdama apie įsileidimą atei
vių žiuri pilnai kad į tą šalį 
patektų daugiausia žemės ūkio 
darbininkai. Sako, sunku pla
nuoti stiprią šalies industriją 
ir komerciją be stiprios ir ge
rai sutvarkytos agrikultūros. 

Brazilija turi pakankamai 
derlingos žemės, bet neturi ūki
ninkų jai apdirbti. 

Iš kitų šalių ateivius pasi
renka tokius kurie yra žemdir
biai, ir bus įleidžiama tik mor 
kanti žemės ukį vesti. 

BUY YOUR 

U. S. Treasury Department 
ir toliau tęsia savo bondsų .par
davimą. Jie dabar vadinasi Sa
vings Bonds, ir parsiduoda se
rijos E, F ir G. 

Per 1946 metus iki šiol kaip 
praneša Iždo Sekretorius Sny
der, parduota jau šešių bilijo
nų dolarių vertės šitų Savings 
Bonds. 

Darbo žmonės gali po seno
vei tęsti Amerikos bondsų pir
kimą, įdėdami savo pinigus į 
saugią vietą ir gaudami atitin
kamą nuošimtį, šie bondsai 
taip pat perkami ir taip pat ga
li buti iškeičiami kaip ir karo 
metu pirkti bondsai. 

VALlDžIA užgyf-ė planu* iš
statymui 100,000 alumino gy
venamų namukų 1947 metų 
bėgyje, paskubinimui aprūpini
mu namais gryžtančių karo ve
teranų. 

Platinkit Dirvą! 
Išsirašyta galima bent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1. 

Išrastas Naujas Stiprus 
Saldumas 

Chicagoje, Amerikos Chemi
kų Draugijoje, Prof. Pieter E. 
Varkade, iš Holandijos, atsklei
dė išradimą naujo saldumo ku
ris yra net 4,000 kartų saldes
nis už cukrų ir keliais šimtais 
kartų saldesnį už jau žinomą 
sachariną. Prof. Verkade tik
rina kad tas padaras bus labai 
ekonomiškas maisto, saldainių 
ir saldžių gėrimų industrijoje 

Jis savo tyrinėjimus darė ne
žiūrint Vokiečių okupacijos ir 
sako išsaugojo savo išradimą 
nuo jų iki karo pabaigai. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka^ 

BRAZILIJOJE darbininkams 
pastarais laikais pakelta algos, 
nekuriais atvejais ir dusyk pa
dauginta, tačiau jie vis dar te
bėra žymiai pigiau apmokami 
negu Suv. Valstijose. Papras
ti darbininkai gauna nuo 95c 
iki $1.30 dienai; amatininkai 
uždirba nuo $2 iki $4 dienai. 

Ten darbininkai didumoje 
yra tamsus, bemoksliai, silpno 
kūniško sudėjimo ir nerangus. 

y- ,r, 

EXTRA 
SAVINGS 

BONDS 
N O W  

Security] 

PROTECT YOUR TUTURt 

A » P S  V  A  R  S T  Y  K  

tą 2c vertes daiktą 
pirm negu 

N A U J Ą  V I R I M U I  P L Y T Ą  

Rekordai rodo, kad vi sos dienos virimas nekai

nuoja ir 2cr vartojant naują, ekonomišką gasinę 

plytą. • 

Tik pažiūrėkit, ką Jųs gaunate už du centus! 

įsigiję naują automatišką gasinę plytą, jųs ga-
\ 

lite užkaisti pietus ir išeiti į miestą, O kai grį

šite, pietus bus gatavi! Tiksli virimo ir kepimo 

temperatūros kontrole. Nėra jokių ckimų. Ne

gendantys burners. 

•; T * t ' 

t r H E  

ir 

K - , 4 ,1 

ĖiMm 

LAIMĖJO VALGIŲ GAMINIMO KONTESTĄ. Dorothea 
Fagnano, 15 metų amžiaus, Yonkers, N. Y., mokinė, valgo sa
vo pačios darbopyragaičius. Ji' laimėjo valgių gamintojų mo
kyklos amžiaus mergaičių kontestą, kuriame dalyvavo parin
ktos valgių gaminimo mokinės iš 512 miestų. 

KAHtIEN# mė, (Semaškytė) 
mirė Rugsėjo 28 d. Norwood, 
Mass. 

BATUTIS Pranas, 72 m, mirė 
Rugsėjo 20 d. Erving, Mass., 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

JANUSIONIS V. mirė Spalio 
mėn. Pittsburgh, Pa. 

LIEPONIS Pranas, 59 m., mirė 
Rugsėjo 13 d. Seattle, Wash. 
Suvalkai. Sintautų par. 

STRIKOL1S And. pusės amž. 
mirė Spalio 2 d. Chicago, 111. 
Panevėžio ap. Ramygalos p. 

ŽAMONIS Vincas mirė Spalio 
mėn. Shenandoah, Pa. 

MOCKUS Jonas 56 metų mirė 
Liepos 17 d. Sao Paulo, Bra
zilijoj. 

ALENSKIENĖ Agota 58 metų 
mirė Birž. mėn. Kanadoj — 
(miestas nepažymėta). 

AMBRASIENĖ Rozalija (Žilin
skaitė) 66 metų mirė Birž. 
mėn. Kanadoj (miestas ne
pažymėta). 

ANGUSTINAVIČIUS- Kazys 45 
metų mirė Rugp. 15 d. La 
Blanca, Argentinoj. Jurbar
ko par. švendriškių km. 

PAULAUSKAS Konstantinas, 
56 metų mirė Spalio 3 d. Chi
cago, 111. Telšių ap. Plungis 
par. Varkalių kaimo. Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

APULSK1ENĖ Rozalija Juke-
liutė) 55 metų mirė Spalio 
3d. Chicago, 111. Alytaus 
ap. Merkinės par. Druskinin-' 
kų kaime. Amerikoj išgyve
no 33 metus. 

VAŽINSKAS Jonas 49 metų 
mirė Liepos mėn. Buenos 
Aires, Argentinoj. Lazdijų 
par. Graitelių kaimo. 

PHIPPLE Katherine (Bimkiu-
tė) 73 metų mirė Spalio 5 d. 
Chicago. Kauno ap. Ameri
koj išgyveno 50 metų. 

GABIS Kazimieras mirė Spalio 
mėn. Mahannoy City, Pa. 

DIGRIENĖ Elena mirė Spalių 
mėn. Shenandoah, Pa. 

GRIGAITIENĖ Marijona mirė 
Rugsėjo 25 d. Detroit, Mich. 

UAJORINAS Antanas, pusės 
amž. Chicago, 111. 

LECKNERIS Pranas, 37 metų, 
mirė Spalių mėn. Girardville, 
Pa. 

NEMURA Antanas, mirė Spa
lių mėn., 80 metų Baltimore, 
Md. 

DAKNIS Jonas, 65 metų, mirė 
Spaliu men., Phil., Pa. 

KURŽINSKAS Jonas, 52 metų, 
mirė Rugs., 4 d., Phil., Pa. 

ŽEMAITIS Kazys, 52 metų, mi
rė Rugs. 6 d., Phil., Pa. 

KARLAUSKAS Jonas, 56 me

tų, 10 d., FMI. * 
PAJAUJIS Antanas, 56 mett|, 

mirė Rugs., 27 d., Wilkes Bar* 
re, Pa. > 

ŠILALĖ Juozas, €1 metų, mirė 
Rugs., 24 d., Moundsville, W. 
Va. 

KAN ANA VIČIUS Tam ošiu#, 
mirė Spalio mėn., Shen., Pa. 

GAIDUKAS Aleksandras, 42 rtl. 
mirė Liepos 23 d., Santa Fe, 
Argentinoj. 

Važinskas Juozas, 49 m., mii*§ 
Liepos 30 d., Buenos Airegį 
Argentina. Šeinių aps., Laz
dijų v., Giraitelių km. 

MILIUTĖ Ona, mirė Birž., 28 
d., Rosario, Argentinoj. 

GRALIAUSKAS Antanas, 44? 
m., mirė Liepos 16 d., Villa 
C a r a z a ,  A r g e n t i n a .  T r a k ų  
aps., žiežmarių v. Kriokšlių 
km. 

SALAVEIČIKIENĖ Josephine, 
pusės amž., mirė Spalių 16 
d., Chicago, 111. 

KUTKAITIS Andrius, pusės 
amž., mirė Spalių 17 d., Chi
cago, 111:, šakių aps., Sintau
tų v. 

WESTERBERB Alice (Nume-
vičiutė), 33 m., mirė Spalių 
19 d., Racine, Wis., Nevarenų 
par. 

SUBAČIUS Juozas 65 m., mirė 
Liepos 24 d., New Britain, 
Conn, Šeinių aps., Menčiškių 
km. 

BIELSKAS Juozas, 63 m., mi
rė Rugp., 16 d., Spring Val
ley, UI., Sarakiškių km. 

VAITKUNAS Antanas, mirė 
Spalių 14 d., Lawrence, Mass. 

PETRAUSKAS Jonas, 37 m., 
mirė Spalių mėn. No. Al-
bington, Mass. 

JANKAUSKIENĖ Marijona, 58 
m., mirė Spalio 11 d., Har-
rison-Kearny, N. J. 

SAKALAUSKAS Juozas, 54 m., 
mirė Spalio 7 d., Fittston, Pa. 

BADŽIONIENĖ Marė, mirė Spa
lio 10 d., Plymouth, Pa. 

Š I M K O N I S  A m b r a z a s ,  s e n o  
amž., mirė Spalio 3 d., Su
gar Notch, Pa. 

VINESKIS Vincas, mirė Spa
lio 6 d., Wilkes-Bare, Pa. 

LAUDANSKIENĖ Ona, 52 m., 
mirė Spalio 2 d., Phil., Pa. 

BUTIKIS Jonas, 62 m., mirė 
Spalio 6 d., Phil., Pa. 

KAMINSKIENĖ Marcelė, mirė 
Spalio mėn. Girardvile, Pa. 

AZUKAS Juozapas, mirė Spalio 
mėn. Girardville, Pa. 

MALAKAUSKIENĖ Petronėlė, 
61 m., mirė Rugs. 6 d. West-
ville. 111., Virbalio par. 

THE Ii i V CO's Basement 
PAKARTOK PIRKINI! Daugiau tų žinomų •wuir nun 

APKLOTI) 
Štai kur žavinga* pirkinys. Tir apklotai yra šilti 
.švelnus kaip pūkas. Tų apklotų viršus vra gražijn 
raštais išaustas audinys. 

SPALVOTAS 

Rankšluosčių setas 
22x55 Vonios Rankšluostis 

16x27 Svečių Rankšluostis 

12xxl2 šluostyklė 1 .SI 

Zig-Zag Medvilniniai Atrašų 
Patiesalai 

Apsaugokit savo matracus  i r  miego
kit patogiau, naudodami tuos puikius J Q ? 
zig-zag patiesalys. Pilno ar twin dy- •** J 
džio.  £ 
Matracų Užvaikai, Pita* ar Twin Dy
džio 4.48 

Blukiausios rūšies plunksniniai 
priegalviai - paduškęs 

* Anties plunksnų, balti, satininiais ap-
valkais priegalviai. Garantuotai sani
tariški. 
100% Balti žąsies Plunksną priegal
viai 6.98 

. 

Už viską 

•5PM| v PlHk&usią 
;Kalėdinė i'dovana. "Įvairių šj^M^V'ilmkšluoačiat, 
kaspinais apsiūtais kraštais. 

54x54 dydžio "Peasant Ark" 
Staltiesės 

..•įv^masyajY.ėiį staHwws. 
Abi pusės geros. ̂  Gali buti labai gra
ži dovana. *29 

18" Royal Ark Toweling v ^ 
Pusiau lininė šluostyklė, raudonais kraštais, 18 colių 
platumo -V nepaprastai aukštos raiies ui 4$ ^emą 
kainą yd. 

f 
fW 

54x54 "Homespun" Staltieses 

2-M Nepaprastai gražių spalvų, tvirti, prak
tiški 
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TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS 
/ 

Š. m. Lapkričio men. 9 d., po1 

pietų "Dirvos" redakcijos patal
pos susirinko Lietuviai tremti
niai, nesenai atvykę iš Vokieti
jos ir dabar apsigyvenę Cleve-
lande. 

čia šiuo metu jau yra 11 
tremtiniu, kurių jauniausias tu
ri vos 16 mėnesių amžiaus. Pas 
savo vyrą ir tėvą atvykę: Mag
d a l e n a  G r i n k e v i č i e n ė ,  J u o z a s  
Grinkevičius, Juzė Severinienė-
Grinkevičiutė, pas p. Brazi: Al
dona Maurutytė, vNėlė Krukis, 
Olesė Juozaitis ir Juozas Juo
zaitis, pas broli: Valė Žitkus ir 
Edmundas Žitkus, beto Julė Šal
kauskienė ir Martynas Laurina
vičius. Nors dar ir nesenai į 
Ameriką atvykę, bet jau beveik 
visi susirado darbo ir pradėjo 
naują gyvenimą. 

Tai buvo jų pirmasis infor
macinis susirinkimas, gal dau
giau Įspūdžių pasipasakojimas 
ir nuomonių pasikeitimas. Kiek
vienas iš jų, kaip paaiškėjo iš 
pasikalbėjimų, daugiau ar ma
žiau apsivylęs Amerikos gyve
nimu. Tiesa, jie dabar turi 
darbą, yra sočiai pavalgę, turi 
pastogę, giminių paramą, ne
bejaučia daugiau baimės, bet 
jų širdys pilnos ilgesio Lietu 
vai, Lietuvos laukams. x 

Daugelis iš jų paliko artimuo 
sius pavergtoje Lietuvoje ar 
Vokietijos stovykluose. Jie ži
no, kaip jie ten kenčia ir skur 
sta, mažai pagelbos iš čia su
silaukdami, jie tikrai žino kas 
ten darosi, nes jie patys visą 
tai pergyveno ir tik dabar iš 
ten atvyko. Atvažiuodami Į 
Ameriką jie tikėjosi surasti vi
sus Amerikos Lietuvius susi-
buriusius Į vieną krūvą ir nuo
širdžiai bendrai dirbančius, bet 
jiems teko čia pamatyti visai 
ką kitą. 

Iškėlus ir apsvarsčius keletą 
sumanymų, pasidalinus Įspūdži
ais, nutarta nenustoti vilties ir 
dirbti kiek sąlygos leis Lietu
vos ir tremtinių vadavimo dar
be. Susirinkimai numatyti kiek
viena šeštadieni. M. L. 

KAS ŽINOTINA APIE 
SOCIAL SECURITY 

Social Security Įstaigos yra' 
didelė pagalba darbininkams se
natvėje ir "Įvairiais kitais atsi
tikimais. Bet ypač svarbu su 
tomis Įstaigomis palaikyti rvšj, 
kai darbininkas pasiekia 65 me
tus amžiaus ar kai jis numiršta, 
nes tuomet jo šeima gali gauti 
pašalpą. Social Security ofisai 
yra visoje šalyje ir jie NEMO
KAMAI teikia visas reikalingas 
informacijas. 

Clevelande yra trys Social Se
curity ofisai: vienas Marshall 
Buikiing, kurs randasi pačiame 
Public Square, kitas — 10609 
Superior Ave. ir trečias 1400 
West 65th St. Visi jie atdari 
kasdien, išskyrus šeštadienius 
ir Sekmadienius, nuo 8:30 a. 
m. iki 5:00 p.m. 

Kai darbininkas numiršta, ne
svarbu kokio amžiaus jis buvo, 
našlė ir vaikai turi teisę gauti 
pašalpą. Jeigu našlė vėliau iš
teka, ji teisės Į pašalpą nusto
ja, bet nepilnamečiai vaikai (iki 
18 metų amžiaus) ir toliau tu
ri teisės tą pašalpą gauti. Spe
ciali pašalpa teikiama našlėms 
65 ir vyresnio amžiaus. Bet 
kad visi tie išmokėjimai butų 
daromi, reikia atlikti tam tik
rus formalus. Tad dar kartą 
primename: mirties atveju šei
mos nariai tuojau kreipkitės Į 
artimiausi Social Security ofisą. 

LAUKIA VĖL DIDE
LIŲ AUTOMOBILIU 

DARBININKŲ 
STREIKU 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUl CLEVELAND 3. OHIO PHONE: ENdicott 448* 

Homeless Pilgrims! 

LIETUVIŠKI KALĖDINIAI 
ATVIRUKAI. 

BALF'as išleido gražius Lie
tuviškus kalėdinius atvirukus. 
8 atvirukai, spalvoti, už $.00, 
arba 48 atvirukai už $5.00. Už
sisakyti galima, pasiunčiant pi
nigus: United iLthuanian Relief 
Fund, 19 West 44th St.. New 
York 18, N.Y. 

GENERAL Electric Corp. iš 
savo Schenectady, N. Y., ofisų 
praneša kad šymet užgyrė sta
bą naujų dirbtuvių vandens ir 
elektros turbinų ir generatorių 
dirbimui. Tos dirbtuvės užims 
apie 19 akrų plotą žemės ir iš 
statyti kaštuos 20 milijonų do-
lariu. 

PARDUODAMOS dvi armo
nikos — Concertinos, geram 
stovyje. Kreiptis šeštadieniais 
ir sekmadieniais pas S. Žilins
ką, 838 Ansel Rd. 

REIKALINGA Lietuviška šei
ma kuri sutiks laikinai užlai

kyti kūdiki su užmokesčiu. Tu
ri sutikti buti laisnuoti tam ti
kslui. Plačiau informacijų su
žinokite Dirvoje, EN. 4486. 

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 
2017 Hamilton Ave. 

AMERIKOS darbo organi
zacijos pasiekė savo aukščiau
sią laipsnj organizuotų darbi
ninkų skaičium savo istorijoje. 

Automobilių išdirbėjai Det
roite tiki kad neužilgo šalyje 
gali kilti kita didelių streikų 
banga, kuri palies automobilių 
industriją. Tą pranašauja Ge
neral Motors Corp. prezidentas 
C. E. Wilson, kuris tikrina kad 
dabartiniai nesusipratimai kilę 
Jhrysler Corp. darbininkų su 
kompanija pranašauja naujus 
unijų pareikalavimus trumpes
nių darbo valandų ir didesnių 
algų. 

Wilson visą šitą nesusiprati
mą primeta Washingtono ad
ministracijai, kuri tris kartus 
pakeitė savo veidą arba savo 
politiką pereitų metų bėgyje, 
ir prisidėjo prie sudarymo in-
fliacinių sąlygų. 

"Mes negalime planuoti toli
mesnei ateičiai kuomet nežino
me iš dienos Į dieną kokius 
naujus patvarkymus Washing-
tonas išleis", sako Wilson. 

Paklaustas kodėl automobi
lių gamyba velkasi taip men
kai palyginus su 1941 metų 
gamyba, Wilson patiekė tris 
priežastis: reikmenų tiekėjų 
streikai, sumažėjimas darbinin
kų darbingumo, kurie nepaiso 
nuoširdžiai dirbti, ir trukumas 
žaliavų ir dalių. ' 

Wilson atvirai pareiškė kad 
darbininkų apsileidimas darbe 
ir nepaisymas nusmuko aliar-
minsrai. Vidutiniai dabar dar-

AFL., CIO, gelžkeliu unijos ir bininkai parodo 80 nuoš. ma-
eilė nepriklausomu unijų suda- biTlinkai padaro 80 nuoš. ma-
ro bendrai apie 16 milijon, na- ^ ™ 
nu. Unijų augimo istorija yra 
kruvina. Amerikoje 1842 me
tais pagaliau teismas pripaži-

.no kad nėra priešinga Įstaty
mams darbininkams organizuo
tis. Po 1870 metų darbininkai 
pasidarė daug drąsesni ir nuo 
tda pradėjus smarkiau unijas 
organizuoti ištiko daug kruvi-

pinasi rasti naujus budus iš
sprendimui industrinių nesusi
pratimų, kurie taikos metu su
darė didžiausius trukdymus vi
sos šalies produkcijos ir biz
nių. Nesusipratimais ir strei
kais darbininkai ir darbdaviai 
panešė baisiausius nuostolius. 

Detroitas visai ne tas koks 
buvo karo metu, kuomet gami

nu kovų su kompanijomis ir no vi-sai naujus ir nematytus 
Šimtai darbininkų užmušta. 

Dabar Amerikos darbininkus 
griebiasi pasivergti komunistai 
ir veržiasi Į unijų vadus. CIO 
yra didelėje komunistų įtako
je. Tačiau dabar pradėjo gy
vas subruzdimas komunistų iš 
unijų atsikratyti. 

REIKALINGI vyrai pabelbėti 
pataisyti motorus. Taipogi ope
ruoti mažą punch press. 
Valandinis mokestis, 45 valan
dų savaitė, 5 dienos savaitėjo. 
Electric Generator & Motor Co. 
1519 Hamilton Ave. EN. 5656 

5 KAMBARIŲ BUTAS 
VIRŠUJE 

Karštas vanduo, šiluma, ga
ražas. Kreipkitės (46) 

7423 STAR AVE. 

PARSIDUODA PELNINGA 
Elektros Padargų krautuvė, 

ant Hayden Ave., pigia kaina. 
Smulkmenų klauskit telefonu 
GL. 3291, arba kreipkitės į 

4732 Broadway. 

karo pabuklus. ir darbą atliko 
gerai ir netrukdomai. 

K A S  S V A R B I A U ?  
Ar Kiek Uždirbi — 

Ar Kiek Sutaupai? 

(Reprint from The El Reno Daily 
Tribune—El Reno, Okla.) 

THE Indians who confronted the 
Pilgrim Fathers when they arrived 
in 1620 had gone when the most 
recent band of pilgrims reached our 
shores in their search for freedom. 
But immigration laws, less danger
ous but no less unfriendly, were 
waiting to greet them. And' so 16 
Estonian refugees have resumed their 
wearisome journey and set sail for 
the Dominican republic. Their fel
low pilgrims who remain here are 
wondering what happens next. 

These Estonians are 43 in all. 
They are refugees from the totali
tarian Communist government which 
swallowed up their little country. 
They came here over a period of 
the last 10 months in four groups, 
arriving with only minor casualties 
after voyages of incredible hazard. 

Not for them was today's swift 
and comfortable travel, the flight 
of hours from Europe to America, 
or the leasurely super-luxury of 
Britain's new luxury liner. 

What they had would make the 
Mayflower seem like the Queen Eli
zabeth. The largest of their four 
boats was 40 feet long. One of the 
voyages took four months. The sur
vival of these pilgrims was as 
amazing as their fortitude. 

And what was their reward — 
They reached the threshold of the 
iand of the free, whose virtues 
and pleasures we and others so 
earnestly proclaimed to a war-
vveary Europe, only to find that 
they had broken a law. They had 
.10 entrance visas. The president 
of that land was concerned and ev-
in sympathetic. He ordered that 
'all avenues be explored" to see if 
chey might not be permitted to stay. 
Jut it turned out to be a matter of 
.egislation. 

PLEADS FOR PEN PALS? 

I want to organize a correspon
dence club in affiliation with 
American Scouts Organization. 
Any Lithuanian of American de
scent, please write a letter or 
post card to me. It can be in 
English, German or Lithuanian 

Each and every bit of corres
pondence will get a prompt re
ply. Just address it to: 
Lithuanian Sea Scout, 
Zubrickas Justas Nurtingen 
Katharinen str. 21 
Wurttemberg 20, Germany 
U. S. Zone. 

The unprejudiced and non-polli-
ticaliy minded reader will be fas
cinated by this intriguing story of 
a people, once rulers of a great 
European nation. ;; 

Lithuania's role in- the recent 
world conflict, only reported in so. 
many spasms, has heretofore never 
been fully discussed in American 
publications. It is gratifying to 
find that Father Chase':, enlighten
ing and interpretive' "Story of Lith
uania" is complete in every res
pect. The English-speaking world 
is only superficially acquainted with 
the story of iLthuania's sufferings 
at the hands of those two mighty 
aggressors, Nazi Germany and then 
Soviet Russia. 
„ The present invaluable and au
thentic reference work, making a-
vailable all the known facts essen
tial to a true understanding of this 
country's plight, past and present 
is thoroughly documented with nu
merous maps, charts and a chrono
logical table. 

"The Story of Lithuania" in up 
among thę best, if it i snot the 

So one party has departed, minus 
its leader and his wife, whose con
dition will not permit her to live 
in the tropics. Perhaps it will be 
possible to find a haven for the 
others in the little republics to the 
south, Mexico or South America. 

Laws are laws, of course, and 
must be written for broad and gen
eral application But it does seem 
a pity that this country could not 
find room within its broad bound
aries for 48 persons whose courage 
and motives so resemble those of 
the hardy band who first settled our 
land. It peems a pity that we can
not find room for more lik% them. 

President Truman told the United 
States assembly that he intends to 
urge congress to authorize our full 
part, >yith other nations, in receiv
ing persons who do not wish to re
turn to their former homes for re
ligious or political reasons. It also 
might be possible, as part of the in- . 

f » . .t „ very best, interpretation of Lith-
ternational refugee organization for J' f r. 

/ 

us to receive those who wish to leave 
their present homes for the same 
reason. 

FROM THE BOOK REVIEWS . 

A MARTYRED 
NATION! 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavotojas. 

Popieriuotoja •: 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų name 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East i23rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

REIKALINGAS 
DžENITOKIAUS PADĖJĖJAS 
Kreipkitės i Ezella Theater — 
7009 Superior Ave., po 6 p.m. 
bet kurią dieną. 

Frank Z. Greenwald, 
Mgr. Ezella Theater. 

Daug yra žmonių, kurie 
daug uždirba, bet nieka
dos nieko nesutaupo. Ki
ti mažiau uždirba, bet 
reikalui atėjus, visados tu
ri sutaupų. 
Tai yra mokėjimas tvar

kingai, sistematiškai tau
pyti. 
Lietuvių Bankas yra pa

togi vieta, kas kiek išgali, 
su maža ar didele suma, 
taupyti ir su nuošimčiu 
sumą didinti. 
Sutaupos yra garantuo

jamos Federal Insurance 
Corp. Duodamos pasko
los greitai ir su pritiry-
mu. 

THE STORY OF LITHUANIA— 
By Thomas G. Chase: Stratford 
House, New York; $3.50. 

When we contemplate the poli
tical cauldron of Eastern Europe, 
Lithuania in particular, seething as 
it, is with political unrest and chaos 
and when all the news concerning 
that area is warped to suit unscru
pulous political ends, the appear
ance of Father Chase's unbiased— 
"The Story of Lithuania" comes in
deed as a welcome saga. This, is 
one of the extremely few authori
tative books in English delving in
to the intricate history and little-
known factual aspects of the Lith
uanian nation from its earliest be
ginning, over 1000 years ago, down 
to the present day. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 

uanian history to have come off 
the presses in this country. As a 
highminded impartial and generous 
presentation of the case for the 
small nation, today inevitably be 
ing ground beneath the millstones 
of insatiable Soviet power lust and 
general European ineptitude, "The 
Story of Lithuania" deserves to be 
among the foremost historical, cul
tural and sociological documents of 
our time. 

JOSEPH BELAZARAS, JR. 

TAUPUS ŽMONĖS 
IŠ LIETUVOS 

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

BLIND EAGLE SCOUT — Firs$ 
Boy Scout in history $o become 
an Eagle Scout, although totally 
blind, is Ronnie Sanders, 16, of 
Culver City, Calif. In addition to 
fire-making the youth had to learn 
to save a drowning persotf and .earn 
21 merit badges. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

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-
Jraudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
i09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Įsteigta 1849 
Tai Žmonių Bankas ant 

Public Square 

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

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 

„ THE Lithuanian Handicap Bowl
ing League goes into its tenth week 
Sunday with three teams only a 
point apart at the top of the stand
ings. The standings at this time: 

Lasnik Cafe 18 9 25 
Tree's Bar 18 . § 24 
Dunbar Cafe 16" 11 23 
Michic Cafe 15 12 .10 
Omarlo Rec. 18 14 18 
Studney's Service 18- 14 ^8 
Brazis Bros. 14 13 17 
Tri-Vet Apparel ' 18 N14 16 
Joe's Bar 11 16 16 
Paul's Tavern U 1« 14 
Bill's Cleaners II *16 13 
Suky Printing . 9  18 12 

The point system that the league 
uses allows,one point for each game 
and one point for each high series 
total. 

/ / / 

A HEARTY welcome home to Geo. 
Dereska who last wek was released 
from the army. George is another 
of the many basketball players re 
turning from service. St. George's 
basketball possibilities should im
prove vastly with the availability 
of such cage material. 

t i t  
PROMOTER Jack Ganson is bring

i n g  f o r m e r  h e a v y w e i g h t  b o x i n g  
champion Primo Camera to the 
Arena on November 21st. Camera 
is now a wrestler. 

Ganson is conducting an elimi
nation series to decide who will be 
the one to meet "The Preem". — 
This Thursday night will see the 
finals of this elimination series The 
matches are at the Arena and will 
as usual start at 8:30 P.M. 

LIETUVIS, nesenai atvykęs iš 
Vokietijos ieško kambario Lie
tuviškoje šeimoje. Pageidauja
ma netoli "Dirva" redakcijos. 
Pranešti "Dirvai". 

JAUNA Rietuvė, našlė, nese
nai atvykusi iš Europos, ieško 
Lietuviškos šeimos, kuri apsi
imtų laikinai auginti jos sunų 
16 mėnesių amžiaus. Su pasi-
ulymais kreiptis į Dirvą. 

BROTHERS CAFF 
LIETUVIŠKA fZFlIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINE ALUS VYN V 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti, 
KAZYS LEIMONAS. Sai 

Telef. CEdar 9527 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

JIEšKAU brolį Jurgį Vin-
ciuną, atvyko j U. S. prieš pra
eitą karą. Seniau gyveno Bos
tone. Jogaudžių k., Pabiržės v. 
Prašau atsišaukti. (46) 

PETER VENCUNAS 
Coleman, Alta.J _ Canada 

1006 Clifford Street 
ROCHESTER, N. Y. 
P. Norkeliunas 

Dirvos Atstovas 
Skelbimams, Prenumeratoms 
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i WIBkelis Funeral Home I 
I PILNAS LAIDOTUVIU 1 
f PATARNAVIMAS * 
= . —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAI.IS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 = 
r  lll l l l l l l l l l l l l I l l l l l iniWIIIIHIIIMIIIHil l l l l iMliMaii ie i l l l l l l l i lMIMll lMIIIIIIMIMIil i lMSII ^1 
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Į P J. KEJRSIS Į 
= 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio g 
= OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- £ 
jjjj kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- S 
5 riuose apdraudos-insuranee reikaluose. S 
S . Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas g 

!•£ garantuojama. Kreipkitės f mane telefonu arba asmeniškai. 
= .muminntnnnniniiiinnnnuniniininiiininniimnininumunuinnninnnu5 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

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

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

Štai Jums Naujos 

Rudenines Skrybėlės 
Jau gaunamos ir galimos pasirinkti — visose veliausiolif 

spalvose ir styliuose 

Kaiaapo 2.95 3.45 7.95 -
Vyrams ir Vaikinams SWEATERIAI 

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

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

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. M U L I O L I S 
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Eetalft 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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