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Paryžiuje. 

AUGSBURGAS 

JAU antra diena kaf Sukinė-
juos Augsburge. Tiksliau, ne 
Augsburge, o po Lietuvių sto
vyklas Augsburge. Kol vakar 
atvažiavau iš Dillingeno, apie 
80 km. kelio, praėjo beveik vi
sas pusdienis. Nors šiaip trau
kiniai. vaikščioja Vokietijoje 
pakenčiamai, bet man reikalin
gas ruožas buvo labai nepato
gus. Vienoje stotyje turėjau 
apie 3 valandas išlaukti trau
kinio. Bet Vokietijoje laukti 
traukinio nėra nuobodu. Kiek
vienoje, kad ir mažiausioje, 
stotyje surasi savo tautiečių, 
taipgi kur nors važiuojančių. 

Šiądien Vokietijoje, turbut, 
retas nekeliauja: Vokiečiai ke
liauja j kaimus jieškoti sau 
maisto; išvietintieji keliauja ir
gi ką pirkti ar parduoti. Ir vi
si keliaudami šį-tą kombinuo
ja: kur pigiau ką nupirkti, ir 
kaip ką brangiau parduoti. Pa
reikalavimas visokių prekių yra 
didelis; trukumas dar didesnis. 
Taigi, nieko nuostabaus kad 
kiekvienas keliaujantis velka 
su savim pintinę, čemodaną ar 
maišą ant nugaros. O kas juo
se yra, tą gali patirti stotyje, 
gatvėje ir net pačiame vagone. 
Tik padaryk išvaizdą kad ko 
nors j ieškai pirkti tai tuo j pa
stebėsi tavimi besiinteresuo
jančius, kurie, ilgiau tave akim 
paegzaminavę, tau pasiūlys ci-

, garečių, kavos, šnapso, kostiu
mą, obuolių ir.... ir dolarių. 

fLAUKDAMAS vienoje vie* 
traukinio j Augsburgą, ne

likau ir aš nepastebėtas vietio 
"keliaujančio" pirklio. Išgir
dau kad šalia manęs sušneko 
Lietuviškai (tokie reiškiniai 
šiądien Vokietijoje nesudaro 
jokios naujienos). Manau, pa
šnekinsiu tuos vyrus. Ir už
šnekinu, klausdamas į kur jie 
važiuoja. Vietoje atsakymo, 
gaunu tokį paklausimą: "Gal 
ponui silkių reikia?" Susido
mėjau, klausiu kiek jų turi. 
Atsako kad gali tuoj pat duoti 
du-tris šimtus. Ne, sakau, man 
reikią mažiausia penkių bač
kų .... "Tai mes galėsim vė
liau pristatyti....", nori jie 
man būtinai įpiršti. 

"Ne, man reikia šiądien ar
ba niekados". Manau kad po 
to mano tautiečiai suprato jog 
aš nesudarau - tinkamos rinkos 
jų silkėms. Kai pašnekesys per
ėjo į kitą sritį, sužinojau kad 
"silkių pirkliai" buvo atvykę iš 
Hamburgo ir jieškojo paklau
sų netoli Augsburgo. 

KELIONĘ iki Augsburgo te
ko praleisti "ant vienos kojos", 
nes traukiniai taip prisigrūdę 
kad nėra vietos kur antrai ko
jai padėti. Jau anksčiau buvau 
girdėjęs kad Augsburgas turi 
didelę išvietintų Lietuvių kolo
niją, susidedančią iš dviejų sto
vyklų. Suradau jas greitai ir 
vienoje jų gana patogiai įsiku-
riau.... iki šios dienos vaka
ro. Abi stovyklos randasi už
miestyje: didesnėji arčiau, ir 
vadinasi Hochfeldo stovykla. Iš 
jot? aš jums ir rašau. 

Bendras stovyklos įspūdis — 
geresnis negu Dillingene. Pir
miausia, patys pastatai nėra 
kareivinės, o anksčiau darbi
ninkų gyvenami blokai. Jokijį 
vartų ir jokios ineinančių ir iš
einančių kontrolės neradau. 
Vadinasi, ineidamas nesijauti 
kad ineini į kaž kokį naują ir 
liuo kitų atskirtą pasaulį. Pa
gal blokus tęsiasi platus kelias, 
ir jame gausiai maišosi DP su 
kitais žmonėmis. 

Lietuvių šioje stovykloje apie 
1200. Be to, apie tiek pat yra 
Latvių ir kiek mažiau Estų. Vi
si gyvena butuose, taip kad vie
nai šeimai duota atskiras kam
barys, o virtuve naudojasi ben
drai. Butai daugiausia susideda 
iš 2 ar 3 kambarių ir virtuvės 
Taigi, čia, galima sakyti, žmo
nes gyvena individualiau^ tUri 
sau bent atskirą kambarį. O 
atskiras kambarys yra jau la
bai brangus daiktas tremtinio 

(pabaiga ant 5-to pual.) 

4u0,000 Angliakasiu Pradėjo Streiką LVS. ATSTOVAS EUROPOJE 
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LIETUVIŠKAS Kryžius Augs
burge, Vokietijoje, išstatytas 
gražioje viešoje vietoje, Lietu
vių pabėgėlių pastangomis. — 
(Apie tai aprašoma Dirvos ko
respondento šiame pusi. telpan-
tyje straipsnyje iš Augsburgo.) 

SUTIKO DUOTI ŽI
NIAS APIE KARIUO

MENES 

LEWIS ATMETĖ PASTANGAS SUSI
TARTI RAMIU BU DU 

U. N. konferencijoje New 
Yorke Molotovas galiaus su
tiko su Amerikos pasiuly-
mu suteikti visas žinias a-
pie kiekvienos šalies turi
mas kariuomenes ne-priešų 
šalyse ir apie karines oazes 
jose. 

Sovietai tuomi išgaus ži
nias apie U.S., Britų ir ki
tų šalių kariuomenes, betgi 
savo žinias suklastos, kaip 
bolševikams priprasta, ir 
laikymą savo kariuomenių 
Lietuvoje ir visose kitose 
rytų Europos šalyse patei
sins tikrinimu kad tos šalys 
yra "priešų šalys". 

Del Streiko Daug Kitigf 
Darbininkų Neteks 

Darbų 
John L. Lewis, angliaka

sių unijos earukas, vėl ap
šaukė minkštos anglies ka
sėjų streiką, apversdamas 
aukštyn kojom visą šalies 
industrinį judėjimą ir su-
tramdydamas žmonėms ga
vimą anglies namų apšildy
mui. Lewis atsisakė skai
tytis su valdžios reikalavi
mu savo užgaidas išspręsti 
tarybų keliu. 

400 000 angliakasių gavo 
įsakymą streikuoti prade
dant apkričio 21, nepaisy
damas federaMo teismo iš
leisto uždraudimo. 

Tikima kad valdžia areš
tuos Lewis už nesiskaitymą 
su federale valdžia. 

Lewis, 66 metų senis, ne-

U S. KARO LAIVYt 
NAS PASIUSTAS I 

VIDURŽEMI 
-4! 

Amerikos laivyno 
skaitlingi daliniai pasiųsta 
diplomatinei misijai j Vi
duržemio jurų uostus. Tai 
yra naujas skirsnis taikos 
meto knygoje, tikslu paro
dyti jiega kur ji daugiausia 
turės reikšmės. 

Bolševikai be abejo pra
dės prieš tai visomis pusė
mis rėkti. 

KOMUNISTAI LAIMĖ
JO RINKIMUS 
RUMANIJOJE 

Tik nesenai Prancūzijoje 
laisvu, nevaržomu balsavi-

, , , .. v- . . .,. mu, komunistams su Mas-
daug ką atsižvelgia į mill- ^vos pagaiba laimėjus dau-
jonų darbininkų darbus ir gįau seįmo atstovų negu ki-
jų reikalus, ir savo užsispy- ta kuri partija, dabar rin-
rimus varinga keldamas* į kimus komunistai laimėjo 
viršų tik 400,000' minkštos 
anglies mainerių "verguvę" 
ir kitokius savo sugalvotus 
dalykus, gavimui visuome-

ir Rumanijoje. 
Tiesa, Prancūzijos rinki

mai ėjo kitokiu budu negu 
Rumanijoje, kur valdo so-

.imo
A* T Streiką, i vietų armijos, tačiau abiem 

užgina CIO ir ALF vadai, j aįvejaįs tokių įvykių kaltė 
Žmones nežinanti mai- gUjį sąjungininku pusėje, 

nerių darto sąlygų girde-! kurie laimėję kara> pavedg 
dami Lewis o pasakas kad j Rusams vįSą rytų Europą, 
.mamem1 žiauriai vergau- 0 įas tik padrasina ko 
ja dirbdami 54 valandas sa
vaitėje" mano kad ištikro 
taip yra. 

BRITŲ karo laivas Vi
duržemio juroje vėl sulaikė 
laivą vežantį 3,000 Žydų į 
Palestiną. Kur gi Žydai 
gauna tokius didelius lai
vus savo kelionei į Pales
tiną ir iš kur jie daugiau
sia ten bėga? Juk rodos jie 
dabar turėtų jaustis saugus 
kada Europoje didumoje 
viešpatauja bolševikai, ku
riuos jie rėmė ir garbino. 

Pačioje Palestinoje susi
darė Žydų kita grupė, kuri 
skelbia atvirą kovą Žydų 
"požeminei armijai", kuri 
veda ginkluotą terorą Pa
lestinoje. 

ČEKIJOJE yra uraniu-
mo sluogsniai, kuriuos Ru
sai užėmė, laiko didelėje 
sargyboje, ir dirba visu 
smarkumu išradimui ato
minės bombos. 

U. S. Chamber of Com
merce išleido raštą reika 
laujantį kad valdžia priver
stų komunistus buti užregi-! 
struotais kaip svetimos val
stybės agentais, k£d koinu-
nistų partijos narių sąra
šai butų perduoti valdžiai, 
ir kad butų patiekiama par
tijos, raportai apie jos vei
kimą ir pinigus. 

Avalų šioje šalyje trūk
sta, sako reikalinga apie 
550,000,000 porų, bet' oda 
paliekama po kontrole kiek 
galima, iki nepadaugSk odų 
nuo naujai skersti prade 
damų mėsai galvijų. 

munistus visose šalyse at
kakliai dirbti Maskvos nu-

. . , , . - rodvtais planais, be jokios 
Mainerių darbo savaite j baimės pavojaus nei ir vi-

sulyg pirmesnių sutarčių d nei iš lauko 

yra 42 valandos, uz ką lie 
gauna vidutiniai $62. Bet 
yra sutarta kad maineriai 
gali dirbti po 54 valandas į 
savaitę kurie nori, ir tokiu 
budu su "overtime" jie už
dirba po $76.25 savaitėje. 

I ^ i 

(31-mi metai :: 31st year) 

Politika 

Dr. Bronius. Dirmeikis 
L. V. S. atstovas ir įgaliotinis Europoje ir Dirvos korespon
dentas. L. V. S. įgaliotas, Dr. Bronius Dirmeikis šią vasarą 
lankėsi visose Lietuvių stovyklose Prancūzų, Anglų ir Ameri
kiečių zonose tikslu susipažinti ir painformuoti Amerikos Lie
tuvių visuomenę apie dabartinę Lietuvių pabėgėlių padėtį Vo
kietijoje. Jo platus straipsnis eina per kelis pastarus Dirvos 
numerius ir taipgi jis rašo kitus savo įspudžius Dirvoje. 

Dr. Bronius Dirmeikis, mokęsis Kauno ir Sorbonnos uni
versitete Prancūzijoje, buvo lektorium Vyt. Didžiojo Univer
sitete ir vėliau Dotnuvos žemės Ūkio Akademijoje. Bolševi
kams okupavus Lietuvą jis pasitraukė į vakarų Europą, ir gy
vendamas Prancūzijoje dirba Lietuvos vadavimo darbą. 

Sustos kiti darbai 
Anglies stoka sudarys ką 

daugiau negu tik stoką ši
lumos ir jiegos. Del to tu
rės sustoti kiti visoki dar
bai, jeigu streikas ilgiau 
užsitęs. Negalės veikti ge
ležinkeliai ir sutrukdys vi
sokių reikmenų ir maisto 
pervežimą. Jųs kurie jau
čiatės kad jau pradedat šį-
tą daugiau gauti, gamybai 
padidėjus, vėl busit apvilti. 

Nuo karo pabaigos 1945 
metais iki šiol šalyje buvo 
4,630 streikų, kuriuose gai
šavo ir panešė nuostolius 
apie 5,000,000 darbininkų, 
ir iš to galima spręsti kiek 
visko iki šiol liko nepaga
minta, nors tie dalykai rei
kalingi ir patiems darbi
ninkams ir nors darbinin
kai dabar gerai uždirba, tik 
unijų vadai juos prievarta 
išvaro streikuoti. 

Amerikos ir Anglijos iš
viršinis protestavimas prieš 
Rumanijos rinkimų tvarką 
yra tik tuščia nesąmonė, 
kadangi jos nieko nedarė 
padėties pagerinimui ir pa
gelbėjimui demokratiniams 
bolševikų okupuotų šalių 
piliečiams turėti pilną ne
varžomą teisę balsuoti. 

Tokiomis pat klastomis 
sovietai pravedė rinkimus 
eilėje kitų Rusų okupuotų 
šalių ir iš to vis Britai ir 
Amerikečiai nepasimokino. 

Leidimas taip vieną po ki
tai šalis pavergti ir paskui 
jų rimtus žmones išžudyti, 
yra Amerikiečių ir Britų 
pastanga su sovietais "tai
kiai sugyventi". 

KOREJOJE, U. S. mili-
tarinė vyresnybė areštavo 
pietų Korėjos žymiausį ko
munistų vadą. Jis kurstė 
Amerikos dalį Korėjos su
kilti ir įvesti komunistišką 
tvarką, prisijungiant prie 
Rusijos. 

Korėjos riaušėse 73 žmo
nės užmušta, daug sužeista. 

Amerikos valdžia pasky
rė 90 milijonų dolarių pa
žymėjimui kapu Amerikos 
karių žuvusių šiame kare, 
palaidotų užjuriuose ir šio
je šalyje. 

TRIESTE, už kurį eina 
varžynė tarp Italijos ir Ju
goslavijos, ir kurį Amerika 
ir Anglija nori padaryti 
tarptautiniu uostu, komu
nistai visais budais dirba 
prijungimui jo prie Jugo
slavijos, kaip Maskva pa
geidauja. Bolševikų orga
nizacija, kaip ir visais ki
tais atvejais kur jie ryžta
si ką nors užimti, veikia 
visu įšėlimu. 

San Francisco, Cal., ko
munistai bando suorgani
zuoti California Universi
teto radiacijos laboratori
jų tarnautojus. Tose labo
ratorijose gimė atominė 
bomba. Suorganizavus, ži
noma, komunistai butų jų 
vadai ir gal galėtų prilysti 
prie atomo paslapties. 

ŠIŲ metų pradžioje uk€-
se šioje šalyje buvo 62,344,-
000 kiaulių. 

New Yorke mirė senutė 
79 m. amžiaus moteris, ku-

ŠIOJE šalyje veikia bent 
penkios paskiros Sovietų 
šnipų gaujos, kaip apie tai 
davinius atidengė Kanados 
Rojalė Komisija tyrinėda
ma sovietų šnipų veikimą 
Kanadoje. Kiekvienai šių 
šnipų gaujų patarnauja tie
sioginiai ar netiesioginiai 
tam tikri čiagimiai Ameri
kiečiai savo šalęs išdavikai. 

Radikalai bus Vejami ii 
Valdiškų Vietų 

POLITIKOS žinovai sako kad 
Prez. Truman, jeigu bus gaiift 
gudrus, padarys permainas sa
vo kabinete, norėdamas taikiai 
su Republikonais per du metu . 
dirbti. Tas reiškia kad iš da
bartinio savo kabineto privaly
tų paleisti nekuriuos Demokra
tus ir prisiimti Republikonua* 
Tačiau tai nėra priderama da
ryti, ir Prez. Truman per se
kančius du metu, turėdamas 
Republikonų kontrolių o j a m ą 
Kongresą, tegalės baigti savo 
terminą, būdamas tikras kad 
ir prezidento rinkimus Republi
konų partija laimės 1948 me
tais. 

žinoma, taip lengvai Demo
kratai nepasiduos, ir Truman 
tikrai bus nominuotas kandida
tu j prezidentus 1948 metais. 

Vienas kas aišku, jei Demo
kratai norės kiek visuomenėje 
pataisyti savo vardą, turės pa
leisti iš valdiškų vietų radika-
leisti radikalus laikančius at
sakingas pozicijas dabartinėje 
administracijoje, nes visuome
nės pasireiškimas prieš komu
nistus ir kitus jų globėjus ir 
šulus pasirodė aiškiai priešin
gai negu Demokratai tikėjosi. 

Daugelis tų radikalų yra dar 
Roosevelto parinktieji, kurių 
vietas turės atiduoti konserva-
tyviams Demokratams. 

Ar tas paskatins steigti tre
čią partiją parodys ateitis. 

• 

Prez. Trumano Balsa
vimas Brangus 

PREZIDENTAS, kaip ir vi
si Kongreso atstovai, gyvenan
tieji Washingtone savo tarny
bos pareigose, nesiskaito Wa-
shingtono miesto gyventojai, 
bet tų vietų kur jie gyveno ir 
buvo išrinkti. 

Taip esant, pats Amerikos 
prezidentas, rinkimų dienai at
ėjus — prezidento ir kongreso 
rinkimų dienoje — sugryžta į 
savo kaimą, miestelį ar miestą 
dalyvauti rinkimų balsavimuo
se. Prezidentas jokiu budu ne
gali pasilikti Washingtone, nes 
tai skaitytųsi blogas pavyzdys 
kitiems balsuotojams. 

Prez. Truman vyko į Inde
pendence, Mo., mažą priemiestį 
prie Kansas City,' Mo., kur yra 
jo rezidencija. Jis ten atlikęs 
balsavimus, kaip ir paprastas 

Amerikos valdžia išmoka 
čekius įvairiais tikslais 20 
milijonų asmenų. Apie 17 
milijonų asmenų gauna al
gas iš Ū. S. iždo kas savai
tę, ar kas dvi, ar kartą į 
mėnesį, apie 3 milijonai as
menų gauna metines algas. 

Tie išmokėjimai apima 
$1,700,000,000 sumą ir ten-1 pilietis, gryžo atgal į Washing-
ka valdžios įstaigų tarnau
tojams,, militariams, vete
ranams, seniems, ir ūki
ninkams. 

' Kanadoje mėsos yra pa
lyginamai pakankamai, ir 
maistas nėra brangus, ly
ginant su U. S. Tačiau Ka
nadiečiai kiek gali stengia
si mėsą taupyti ir stengiasi 

ri gyveno sau viena. Jos| daiįntįs su alkanais Euro-
senoje skrynioje slaptoje 
dalyje užtikta $469,500 pi? 
nigais. 

pos žmonėmis. 

Kai vieni Amerikoje rū
pinasi palengvinimu įvažia
vimo į šią šalį išvietintiems 
Europos žmonėms, kiti va
ro atkaklią agitaciją neįlei-lrija del 1000 svečių ir daug 

United Nations konfe
rencija New Yorke laiko 
savo posėdžius viename iš 
New Yorko Pasaulinės Pa
rodos pastatų, likusių nuo 
1939 metų. Ten yra audito-

sti Europos be tėvynės li 
kusius žmones čia įvažiuo
ti. Sako, pirmiau ^ apsiru-
pinkim namų klausimu pa
tys, nes užpludus ateiviams 
nebusią kur sutilp$Į 

šiaip vietos. 
San Francisco nori gauti 

United Nations pastoviai 
ten įsteigti savo bustynę. 
Ten United Nations susi
organizavo. 

» >  

PREZ. TRUMAN su savo 
duktere, Margaret, balsuoja sa
vo miestelyje, s Independence, 
Mo., Lapk. 5. Jie specialiai bu
vo parvažiavę iš Washingtono 
ir po to tuoj gryžo atgal. 

toną. 
Prezidento vienas balsas val

stybei kaštuoja šimtus ar tūk
stančius dolarių, žiūrint kur 
ir kaip jis važiuoja į savo na
mus balsavimui atlikti. 

• 

AMERIKOS Protestonų baž
nyčių federacijos vadai pakliu
vo į komunistų įtaką, ir dirba 
viešai per savo bažnyčias ir 
net per radio, tikrindami kad 
Amerika turi taikytis Rusijai, 
išvengimui karo, ir net turi pa
sitraukti iš Pacifiko salų esan
čių arčiau Azijos, nes tas "py
kina" Maskvą. 

Stalinas gales jiems puikiai 
atsidėkoti, jei toks laikas atei
tų, pakardamas juos už tokį 
pasidarbavimą. 

• 
PRAGYVENIMO kainos pa

brango 50 nuoš. nuo 1939 me
tų, ir 13 nuoš. yra brangesnes 
negu buvo metas kika 
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PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

CIO VADAI PRIES 
KOMUNISTUS 

KAD REPUBLIKONŲ parti-
ja šiais metais rinkimus laimės, 
iš anksto tas buvo galima ma
tyti. Demokratų partijai lai
mėjus 1932 rinkimus ir be per
traukos 14 metų jai valdant 
šalies aparatą, joti suplaukė vi
sokio importuoto iš kitur poli-
tikiškp brudo, kurio ji nesuge
bėjo ar tiksliai nenorėjo jo iš
valyti. 

Amirikos pilietis būdamas 
laisvas visa tai matė ir tik lau
kė rinkimų laiko išvalyti tą 
įvežtą svetimą politikišką jo
valą. Lapkr. 5 dieną, 1946, 
savo laisvu, slaptu balsavimu, 
jis tai padarė. Mat Amerikos 
pilietis nebuvo ir nenori buti 
visada vienos partijos palaiky-
tojas-robotas; jis lanksčiai mą
sto ir numato kada reikia dary
ti valdžioje permaina, kada ne. 
Tai Amerikos "kapritalistinės-
dolerinės" sistemos tvarka, ku 
riai nėra lygios; kuri gyvuo*-
dar per daug šimtų metų. 194b 
prezidento rinkimus Republiko-
nų partija laimėjo dabar. Tai 
gali pasižymėti kiekvienas to? 
partijos priešas. 

LIETUVOS laisvinimo dar
bams vesti vajus oficijaliai jau 
paskelbtas. Amerikos Lietu vii 
Taryba ir priklausantys jai na 
riai užsidavė sau pareigą tierr 
reikalam surinkti iki Vasaric 
16-tos dienos, 1947, $250,GOU 
Kitas, B ALF. vajus, nori- su 
rinkti $325,000. Per abų va 
jus Amerikos Lietuviai turėi 
suaukauti $775,000 sumą. 

~Tai nemaža pinigų skaitlinė 
Tokiai rinkliavai reikalinga bū
tinai visų Amerikos Lietuvii 
turėti pritarimą. Bet iš ank
sto jau matyti kad to neturė 
sime. Kodėl? Gera dalis pa 
trijotingų Lietuvių yra izoliuo 
jama, kuri tikrumoje, turėti, 
buti vadovybėje su kitais Ame
rikos Lietuvių Tarybos nariais 
Ta Amerikos Lietuvių dalis yra 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir jo
sios spon poruojama Amerikon 
Lietuvių Misija, kuri pagelbėję 
Tarybos nariams padaryti pasi
matymą Lietuvos laisvi n i m c 
reikalais su šalies prezidentu 
p. Trumanu, Washingtone. 

Jeigu Amerikos Lietuvių Ta 
rybai dabar reikėjo Amerikos 
Lietuvių Misijos nario "assis
tance" turėti, tai ateityje Tary
bos pagelbai jos dar labiau rei
kės. laimėjus rinkimus Republi-
konams. Nors, tiesa, Lietuvon 
laisvinimo darbas, musų supra
timu, nėra politikos žaislas, ta 
čiau nuo šio laiko mes turėsim 
jieškoti Lietuvos atvadavimui 
Republikor.ų pagalbos, ar kam 
patiks tas ar ne. Todėl žiūrint 
į bėgančiu dalykų reikalą iš vie
nos pusės, ir užsimotų vajų su
rinkti S775.UOO iš kitos, Ameri
kos Lietuvių Taryba labai iš
mintingai ir sveikai pasielgtų 
pasikviesti vadovybėn Ameriko. 
Lietuviu Misijos veikiančius as
menis: Adv. A. Olį. Inž. P. J 
žiuri ir A. Kumskį, kaip ir pa
vadinti talkon Misijos darbur 
remiančią spaudą: Dirvą, Vie
nybę, Amerikos Lietuvį, Mar 
gut j. Kada tokia Amerikos 
Lietuvių kooperacija pasirodys 
musų spaudoje, nėra abejonės, 
kad šis sunkus darbas bus leng
viau visiems atlikti ir paskirto
ji pinigų suma bus greičiau su
rinkta. 

"LAISVĖ" net dviejais atve
jais, Lapkričio 7 ir 8 d. laidose, 
su pasigerėjimu mini, kad ma-
tuškoj Rusijoj, su naujai iš
rastu elektros aparatu, išgręžė 
net 20 mylių gilumo žemėj sky
lę. "Darbas" atlikta į dvi die
nas laiko, reiškia labai skubiai. 
Ir Laisvė spėlioja ar tas grę
žimas padarytas dėl žibalo ar j 
ko kito. Maskva to nepaskelbė. 

J tokią Laisvės skaitytojams: 
paskelbtą džiuginančią "naujie
ną" reikia atsakyti kad tas —: 
"eksperimentas" Rusijos geo
logu greičiausiai daromas nt 
žibalo j ieškant, bet nori išdri- f 
liuoti tuneli perdėm žemės ka
muolio norint kur nors pasiek-1 
ti šiaurės Amerikos kontinen-Į 
tą. kad atėjus laikui Sovietai ! 
gglėtų raudonąją armiją pro tą Į 

perkasą pasiųsti "kapitalistu' 
kraštą užpulti ir jį sunaikinti, 
norint įvesti pasaulyje komu
nizmą. Arba, ta sparčiai grę
žiama skylė gali turėti kita 
Sovietų "eksperimentą": kad 
visi komunistų partijos nariai, 
politfciuras ir enkavedistai ga
lėtų pasislėpti nuo atominių' 
bombų .... 

Z. Jankauskas. 

ATLANTIC CITY, N. J., lai
komoje CIO konvencijoje pasi
reiškė atviras užsimojimas at
sikratyti komunistų CIO vado
vybėje, nes kitaip gali žlugti 
visa CIO. Pats CIO vadas P. 
Murray paskyrė komisiją su
radimui budų atsikratyti ko
munistų iš CIO. 

Kiek žinoma, komunistai !•$-
skverbė į CIO su Maskvos už-
gyrimu, ir jau šiais kongreso 
rinkimais CIO-PAC buvo pa
siryžus užvaldyti šalį savo re
komendavimais atstovų į kon
gresą ir į kitas aukštas vietas. 
Bet Amerikos piliečiai parodė 
savo griežtą opoziciją komunis
tams, CIO ir kitiems kurie tik 
kairėje stovėjo. 

Dabar kalbama kad naujojo 
Kongreso, kuris susirinks Sau 
sio pradžioje, 1947, svarbiųjų 
klausimų eilėje žymią vietą už
ims darbo įstatymų pertvarky
mas, kas turės panaikinti uni
jų vadų diktatūrą, kurstymus 
industrijose suiručių, panaiki
nimą uždarytų dirbtuvių, ir tt. 

Detroit, Mich., Naujienos 
SVEČIAI DETROrf® 

Pas Adelę Mase lankėsi jos 
brolis Juozas Bilskus iš New 
Yorko, ir porą savaičių viešė
jo čia jos teta Marijona Eve
rett su dukrele Anna-May iš 
Freeland, Pa. 

Viešnios atvažiavo čia kartu 
su ponios Mase broliu Vytau
tu Kerševičium, kuris buvo nu-

DIRVA VĖL EIS S 
PUSLAPIU 

NEW YORKIETJS Max Brauer 
tapo išrinktas Hamburgo, Vo
kietijoj, burmistru-mayoru. Jis 
tapo Amerikos piliečiu pereitą 
metą ir davė paskaitas religi
jos temose įvairiuose miestuo
se Amerikoje. 

PIRKIT BALF KALĖ
DINIUS ATVIRUKUS 

DIRVA DUOS SKAITYTO
JAMS 1947 KALENDORIŲ 

DOVANŲ 

Popietes klausimui pasitai-
vykęs į Penna aplankyti savo | s|us» Dirva su sekančiu nume 
gimines. Viešnios domėjosi šiuo rm vėl bus leidžiami 8 pusla-
miestu, su dideliais pastatais ir 
daugybe dirbtuvių, bet visgi 
savo priprastos Pennsylvanijos 
pasiilgo. * 

Adelė Mase yra LVS 6 sky
riaus narė ir pasiryžus šią žie
mą darbuotis Lietuvos gelbėji
mo reikalams. Ji kaip patyrus 
darbuotoja yra didelis indėlis 
musų organizacijai. Adelė Ma
se ilgus metus darbavosi Scran-
ton, Pa., tarp Lietuvių. Iš Lie
tuvos ji buvo atvežta dar jau
nutė mergaitė. Kilus nuo. Jez-
no. 

GERAS BIZNIS IŠ 
DEGTINĖS 

Pennsylvanijos žmonės išge
ria visokią degtinę kokią tik 
valstijos degtinės parduotuvės 
patiekia, gerą *ar blogą. Nežiu-
iiurint geros degtinės trukumo 
ir racionavimo, išgeriama vi 

š Californiįos Padanges 
LOS ANGELES, CAL., LVS REIKALAMS 

SUKELTA VIRŠ $l5t>.00 

BALF išleisti Kalėdiniai a£-
virukai-sveikinimai trumpu lai
ku susilaukė plataus priėmimo 
ne tik Lietuvių bet ir kitatau
čių tarpe. Gražus, Lietuvio dai
lininko Lietuviškom meno puo
šmenimis pagražinti, šie atvi
rukai yra keturių rūšių, par
duodami po 8 už $1, o perkant 
už $5 gaunama 6 rinkiniai ar
ba 48 atvirukai. 

Pažymėtina kad šie Lietuviš
ki Kalėdiniai atvirukai buvo 
parduodami Baltic American sokis skystimas koks tik par-

iuodamas degtinės vardu. Societų skyriuje Women's In-
Valstijos iždas, iš to daro di

lelius pelnus, nes nežiuririt vi-
?ų trukumų valstija pastaru 
netu, baigiantis Gegužės 31, 
oadarė didžiausią pelną negu 
tada kitados. 

Valstijos degtinės parduotu
ves išleido virš 88 miljonus kiekįs jj. ]^a(j gautas pelnas eis 
bonkų degtines, uz kurias ga-
•o $201.375,968, o iš to gryno 
pelno padarė $28,500,000, apie 
13 milijonų daugiau negu me 
tas pirmiau. 

ternational Exposition, kuris 
i vyko New Yorke Lapkričio 
3-10 dd. 

Atsižvelgiant į tai kad šių 
Kalėdinių atvirukų yra atspau
sdinta palyginamai nedidelis 

Valstija užlaiko 575 degti
nės parduotuves visose valsti
jos dalyse. 

Nedykai degtinės parduotu
vių tarnautojai pradėjo reika
lauti ir sau daugiau algų. 

VIŠTŲ Pennsylvanijoje šių 
metų pradžioje buvo 25,626,-
)00, metas laiko pirmiau buvo 

23,216,000. 

šelpti vargstančius Lietuvius 
tremtinius Europoje, patartina 
nelaukiant užsakymus siųsti 
sekančiu antrašu: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America 
19 West 44th Street, 

New York 18, N. Y. 

JIEšKOMAS PITTSBURGHE 
Jonas Grajauskas, Vilkaviš

kio vai., Oškabalių k. Jis prieš 
karą gyveno Pittshurghe, dir-
jo prie teismo vertėju. Kas 
įpie Joną Grajauską žino para
šykit man šiuo adresu: 

Peter Vencunas 
Coleman, Alta, Canada. 

BALF PIRMININKAS 
KELIONĖ 1947 VA

JAUS REIKALU 

FEDERALĖ valdžia iš savo 
Įstaigų paleidžia po apie 50,000 
tarnautojų kas mėnesį. Tai 
yra karo metu į visokius val
džios biurus prigrūstų tarnau
tojų daugybės, kurie turi buti 
paliuosuoti sugryžimui į nor
malesnius kiek galima laikus. 

Šių metų Rugpjučio mėnesį 
valdžios įstaigose dirbo dar 2,-
232,136 samdyti tarnautojai, iš 
jų 1,057,734 su karo reikalais 
surištose raštinėse, kurios pa
lengva likviduojamos. 

New York. — Kun. Dr. Juo
zas B. Končius, BALF pirmi
ninkas, šiomis dienomis pradė
jo 1947 metų vajaus reikalais 
lankymosi kelionę, kurios metu 
tarsis su BALF veikėjais ir iš
viso su Lietuvių šalpos darbo 
rėmėjais kaip geriausia praves
ti vajų. 

Pirmininko kelionės maršru
tas šiuo metu yra toks: 
Lapk. 18-19 — Washington, 
Lapk. 23-25 — Boston, Mass. 
Lapk. 27-28 — Pittsburgh, Pa. 
Lapk. 29 — Cleveland, Ohio 
Gruod. 4 — Los Angeles, Cal. 
Gruod. 6 — San Francisco, Cal. 
Gruod. 19 — Omaha, Nebr. 
Gruod. 20 — Sioux City, Ia. 
Gruod. 22 — St. Louis, Mo. 

Gruod. 23 — St. Louis, 111. 

Apie kitas lankymosi vietas 
bus paskelbta vėliau. 
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Iš LVS SUSIRINKIMO 
Lapkričio 17 įvyko Lietuvai 

Vaduoti Sąjungos 6 skyriaus 
susirinkimas, šį kartą atsilan
kė geras skaičius narių. Su
sirinkimas buvo rimtas. Kal
bėta ir tartasi apie veiklą žie
mos metu. Buvo paduota ge
rų sumanymų. 

Atsilankė svečias, inž. Jonas 
Dunčia, nesenai atvykęs iš Eu
ropos, kuris patariamu balsu 
prašė šią organizaciją viską 
daryti kad tik daugiau naudos 
išeitų Lietuvos gelbėjimui ir 
jos išblaškytų žmonių sušelpi-
mui. šiam brangiam tikslui 
jis prašė narius ir nusileisti ir 
nusižeminti. Viską, viską da
ryti del savo mylimos gimti
nės labo. Nariai p. Dunčios 
kalbą suprato ir įvertino. Jo 
prašymas bei patarimas nebus 
pamirštas. 

Taipgi šiame susirinkime da
lyvavo LVS centro Garbės Pir
mininkas Juozas Smailis. 

Vytautas Kerševičius prane
šė kad LVS Centras ir Ameri
can Friends of Lithuania pa
siuntė memorandumą U!?A pre
zidentui ir kitiems žymiems 
valdžios nariams prašant užta
rimo Lietuvai \ ir Lietuviams 
tremtiniams. 

M. Sims perskaitė laišką nuo 
Pomeranijos Lietuvių, kurie 
dėkoja LVS Detroito skyriui 
už paramą prisiųstą maistu. 
Taipgi perskaitė laiką nuo fi 
losofo Dr. Vydūno, kuris irgi 
dėkoja kad į jį musų nariai at
siminė. Dr. Vydūnas dabar 
važinėja po Lietuvių stovyklas 
su prakalbomis. 

Prisirašė į skyrių naujas na
rys, V. Kerševičiaus švogeris, 
Valatka, kurio žmona jau se
niau įstojus į šį skyrių. 

PRAMOGĖLĖ PAS 
PONIĄ MAITA 

Lapkr. 16, p. Maitienė savo 
draugėms pakėlė vakar i e n ę . 
Kadangi jos sesutė Mrs. Sack 
su dukrele Ruta kartu gyvena 
ir yra abi muzikalės tai ir va
karas buvo daugiau meniškas, 
čia svečiavosi ir Thomas Be-
ganskas, pianistas. P. Sack 
griežia smuiką, o Rūtelė akor
deoną, tai ir susidarė visas "or
kestras". Pagaliau ir Teisėjas 
J. P. Uvick prisiminė savo jau
nas dienas, kada jis eidamas 
teisių mokslus Omaha, Nebr., 
turėjo savo "orkestrą" ir gro
davo Lietuviškose vestuvėse. 
Parodymui kad jis teisybę kal
ba, jis pradėjo smuikuoti. Bu
vo ir dainelių padainuota. Be 
to dar ir papolitikauta. žino
ma, rimtai. O ponios Maitie-
nės valgiai tai tikrai retenybė, 
ne kiekviena šeimininkė tokius 
gali pagaminti. 

Svečiais buvo Teisėjas J. P. 
Uvick su žmona ir dukrele Ani
ta, Kerševičiai, Beganskiai su 
sunum, Griška ir sunus Alek
sandras, Dr. J. J. Sims su žmo
na ir kiti. M. Sims. 

pių didumo. 
Vėl tilps daugiau ir fvairių 

svarbių raštų, kurių Redakcija 
gauna iš savo bendradarbių čia 
Amerikoje ir iš Europos. 

1947- metams Dirvos prenu
merata bus $3.00, del didelio 
popieros ir kitų reikmenų pa
branginimo. Kiti muęų laik
raščiai jau pat karo pradžioje 
pakėlė prenumeratas, tik Dir
va palaikš seną kainą, iki bu
vo galima. Kaip tik sąlygos 
leis, Dirva vėl bus nupiginta. 

Visiems skaitytojams kurie 
mokės $3.00 bus pasiunčiama 
1947 metams gražus sieninis 
kalendorius. 

LVS Los Angeles 11-tas sky
rius Lapkričio 10 d. turėjo pa
sekmingą parengimą. Kaip del 
musų kolonijos, žmonių buvo 
gana daug. Atidarydamas pa
rengimo programą, skyriaus 
pirmininkas Petras Žilinskas 
perstatė primą kalbėtoją, Pral. 
Maciejauską. Nors pralotas yra 
jau senas žmogus, bet dar ener-

mama užklausta kur jai geriau 
gyventi, Lietuvoje ar Ameri
koje, atsakė: Ne. Nekalbėjo ji 
apie duoną, patogumus. Sako: 
"Amerikoje būdamas kaip ir 
ko lauki atsitinkant, ilgiesi kaž 
ko. Lietuvoje kas kita, ramu, 
malonu". Ji kalbėjo apie lais
vąją Lietuvą. Dabar visi Lie- . 
tuviai Lietuvoje ir svetur lau-

gingas veikėjas, kalbėtojas. Gal kia ko tai atsitinkant, ilgisi, 
jam priklauso didžiausia garbė trokšta sielni namų — Li«tu-
už Lietuvių vienybę čia. Jis 
yra beldęs į visų duris, kvietęs 
į parapijos parengimus, budi
nęs Lietuvio sielą. Įkūręs čia' Vėliau sekė judami paveiks-
t • j • i v • lni IruviiiAO T v» nial/iviA lt 

trokšta stelai namų 
vai laisvės. 

FILMOS IR ŠOKIAI 

RUSAI SUĖDA MUSŲ 
MALIAVAS 

Karas , pasibaigė, ir šalyje 
darbai eina, tačiau labiausia 
trūksta dažų arba maliavų na
mams ir tvartams dažyti. Sa
koma, maliavų trukumas pa
siekė aršiausio laipsnio 25 me
tų bėgyje. 

Paslaptis štai kamė: Rusai 
karo metu ėdė musų maliavas, 
bet ir karui pasibaigus jie jas 
ėda. 

Sėmenų aliejus yra svarbiau
sia dalis maliavoms daryti, bet 
Amerika sėmenų aliejų siuntė 
Rusams maitinti. Sako, karo 
metu Rusijai išgabenta apie 30 
milijonų tonų sėmenų aliejaus. 

Dar ir dabar slaptai sėme
nų aliejus gabenamas į Rusi
ją: Normaliai tas aliejus ati
tektų į maliavų fabrikus. 

_ Dabar dar Rusai padarė su
tartį su Argentina ir iš jos iš
gauna sėmenų aliejų maistui, 
ir Amerikos maliavų išdirby-
stės negauna nei importuotis 
sėmenų aliejaus. 

Trys prezidentai vienoje šeimoje — James H. Case, Sr., vidu
ryje, prezidentas Federal Reserve banko New Yorke, ir du jo 

sunai, kairėje, James H. Case Jr., nesenai paskirtas prezidentu 
Washington ir Jefferson kolegijos, ir Everett N* Casė, prezi
dentas Colgate uni' <;rsiteto. 

PRETORIJOJE, Pietų Afri
koje, moterys negrės skuta sa
vo galvos plaukus, bet galvos 
papuošimui dėvi karvių uode
gos plaukuotą dalį. 

'SEKRETAI DYKAI" 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną, ir ?&ide"į. (&2) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
3S2 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

NEWARK, N. J. 

LIETUVIŲ VETERANŲ 
DARBUOTĖ 

New Jersey Lietuvių vetera
nų Postas priėmė savo origi
nali ženklą-insignia, kurį nuo 
dabar naudos. Jame yra isto
rinis Lietuviškas dugnas, ap
suptas šiais žodžiais "Lithuan
ian American Veterans". Tas 
ženklas ir veteranų užjurio ke
purės bus ' gatavos musų pir
mam metiniam baliui kuris at
sibus Sausio 11, 1947 m., Šv. 
Jurgio salėje, 180 New York 
York ave. 

Baliaus komitetą sudaro pir
mininkas John Simmons, kiti 
komiteto nariai: Peter Mitchell, 
Al Ponelis, John Rapple, Stan
ley Urbine, Gene Morris, ir Ge
ne Lewis. 

Joe Schicknius tapo išrinktas 
į Junior Vice Commander, už
pildymui vietos pasitraukusio 
Matty Bartnikas, kuris žiemai 
išvyksta į Floridą. 

Nutarta sukelti, fondą įsigi
jimui Postui savo vėliavos ir 
Nacionalės vėliavos. Tuo rei
kalu rūpinsis komitetas: Joe 
Lewis, John Arloff, Anthony 
V. Washkewich ir Al. Ponelis. 

Senior Vice Commander An
thony V. Washkewich raporta
vo kad nėra jokio galimo gau
ti surašo Lietuvių Amerikos 
Veteranų Postų. Susirašinėji
mui ir organizavimosi planams 
nacionalei Lietuvių Amerikos 
Veteranų grupei, visi adjutan
tai ir postai prašomi susižinoti 
su Anthony V. Washkewich, 
61 Nopoleon St., Newark, N. J. 

Musų sekantį^ susirinkimas 
bus laikomas antradienį, Lap
kričio 26, St. George's Hall, 
Newarke. Užkviestas svečias 
kalbėtojas, Edward G o r s k e, 
Service Officer iš the Veterans 
Alliance of Essex County, kal
bės apie veteranų reikalais įs
tatymus ir teikimą pagalbos 
II Pasaulinio Karo veteranams. 

Anthony V. Washkewich. 

Lietuvių bažnyčią, suorganiza
vęs parapiją. Taip jis ir pra
dėjo Lietuvių veikimą čia. ži
noma, ir pirma jo čia buvo vei
kimas, bet ne Lietuvai ir ne 
Lietuvių naudai. 

Antras kalbėjo Lietuvos Gar
bės Konsulas Dr. J. J. Bielskis. 
Jo kalba kaip ir visų buvo pri
taikinta šiam vakarui. 

Reikia šia proga pažymėti 
kad kaip tik šiomis dienomis 
Dr. Bielskis buvo apdovanotas 
aukso medaliu su deimantu iš 
savo kompanijos, Prudential 
Insurance Co., už savo pastovu
mą ir ištikimą tarnybą jai per 
20 metų. Garbė mums Lietu
viams turint tokį žmogų savo 
tarpe, kuris taip yra nuolankus 
ir prieinamas mums. Dr. Biel
skis daug darbavosi Lietuvos 
nepriklausomybės reikalais ir 
I Pasaulinio Karo metu. Pas
taromis dienomis Bielskiai su
laukė anūkės. Teišauga ji tik
ra Lietuvaitė. 

KUN. KUČINSKO IR 
KARPI AUS KALBOS 

Kun. Jonas Kučinskas, vos 
šią vasarą atvykęs iš Vokieti
jos j Ameriką, dar jaunas bet 
daug pergyvenęs nela i s v o j e 
Lietuvoje ir pabėgėlių stovyk
lose Vokietijoje, grynai Lietu
viškai apsakė Lietuvių vargus 
ir kankynes. Nors jis ilgai 
kalbėjo, bet visięms buvo.įdo
mu klausytis apsakymus apie 
musų bfolių nuotikius,,. pergy
venimus po bolševikais, apie 
Lietuvių ir Lietuvos likimą. 

Garbės svečias, Dirvos re
daktorius K. S. Karpius, iš Cle-
velando, užpildė ir užbaigė kal
bų programą. Jo patyrimas L. 
V. S. darbe pridavė Los Ange
les Lietuviams daug energijos 
ir sustiprino čia musų LVS 
skyrių. 

Klausytojams labai patiko p. 
Karpiaus pakartotas a. a. Lie
tuvos Prezidento Antano Sme
tonos padarytas pareiškimas 
Amerikos Lietuvių visuomenei, 
"Ne mes Amerikiečiai išrink
sime Lietuvai valdžią, bet ją 
išsirinks patys Lietuvos žmo
nės kokią jie norės, mes tik 
turime jiems pagelbėti atkovo
ti nepriklausomybę". 

Taip. Mes jiems tik turime 
rankas atrišti, juos išlaisvinti, 
yekuriė žmonės mano, jei kas 
dirba del Lietuvos laisvės tai 
jis ir nori ją valdyti. Jie pa
miršta kad visiems Lietuviams 

lai, kuriuos rodė ir aiškino K. 
S. Karpius. Buvo įdomu pa
matyti Lietuvių delegacija San 
Francisco Konferencijoje 1945 
metais, įvairus vaizdai ceremo
nijų ir tautiški šokiai nufil
muoti Clevelando Lietuvių Kul
tūriniame Darželyje, taipgi a. 
a. Prezidento Antano Smetonos 
laidotuvės Clevelande. 

Po filmų, buvo šokiai. Muil* 
ką patiekė geras Lietuvis S. 
West su savo orkestru. 

Šio vakaro surengimui daug 
dirbo J. Mason ir poni Ma
son. J. Mason yra pasižymėjęs 
valgių gamintojas Amerikdhų 
garsiose vietose ir klubuose, 
todėl jam daugiausia ir tenka 
tas darbas Lietuvių parengi
muose. Labai malonu kad jis 
neatsisako ir pasitarnauja sa
vo vientaučiams savo profesija. 

Prie durų tikietus pardavinė
jo poni S. Waitak iš Glendale, 
Calif. Jos vyras darbavosi gė
rimų pardavime svečiams. Po
ni A. Mason pardavinėjo val
giams ir gėrimams tikietėlius. 
Mušu veikėjas V. Archis pri
iminėjo tikietus nuo susiren
kančių svečių, taipgi daug pa
sitarnavo atveždamas į paren
gimą reikmenis. Kiti uolus pa-
gelbininkai šiame vakare buvo 
Julė Žilinskienė, Petro Žilins-* 
ko, LVS skyriaus pirmininko, 
energinga mamytė; A. šilimai 
su savo dukrele, kuri labai gra-
žįai Lietuviškai kalba; Frank 
RąČkus, Ona Račkienė, A. Žei
mienė, R. Pocius, poni Shere-
kis ir kiti. 

AUKOS IR PELNAS 
Šiame parengime lioterijos 

keliu buvo išleista keletas daly
kėlių, kurie davė pelno. Liote-
rijai dovanas (davė: gražią ran
kų darbo piniginę muzikantas 
S. West,; puikiai išsiūtą paduš-
kaitę J. Žilinskienė; vyno bon-r 
ką S. Waitak; elektrinį skus
tuvą V. Archis, ir kitą dovaną 
A. Mason. 

Po p. Karpiaus kalbos rink
ta aukos leisti Angliškoje kal
boje veikalo "Lietuva Tironų 
Pančiuose". Aukas rinko: vei
kėja Marė Sherekis, Irena Vi-
džiunienė, Petras Žilinskas, ir 
Ona Gilienė. Aukų surinkta 
$90. Apie $75 pelno liko iš pa
rengimo pelno. 

(Aukotojų ' vardai tilps kita
me numeryje.) 

Noriu priminti kad poni Ire
na Vidžiunienė yra musų gero 
veikėjo Ch. Lukšio duktė, ne-

Valima mylėti Lietuvą. O jeigu senai atvykus iš pabėgėlių ei-
jie ją myli tai nori jai ir pa
dėti, ginti jos laisvę kiek ga
lėdami. Bukime mes jiems už 
tai dėkingi. Mums vistiek ko
kiu vardu jie vadinasi, kokiu 
budu tėviškei pagelbsti. Kad 
fik musu tėviškė tuojau butų 
išlaisvinta. Tik musų meilė tė
viškei ją išlaisvins. Nors ir 

liu Vokietijoje. Kaip ir jos tė
velis, ji prisideda prie vietos 
Lietuvių veikimo. Ji irgi pri
sirašė prie LVS Los Angeles 
skyriaus ir pasiryžus darbuo
tis spaudoje. 

Apie LVS 11-to skyriaus su
sirinkimą ir K. S. Karpiui iš
leistuves, kurios įvyko pas po-

ims gal daug laiko. Ne vienas j nus Waitak, Lapkričio 15, bus 
už ją dar nužengs amžinybėn, i aprašyta kitame numeryje. 

Atsimenu kaip kartą mano Ona Pucetaitė. 

LIETUVIŠKI KALĖDINIAI ATVIRUKAI 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 

Pasveikinkit Gimines, Prietelius ir Pažystamus 
Siųsdami BAJUF'o išleistus gražius Lietuviškus Kalėdinius 

Atviruku# Iliustruoti Atvirukai — 4 rūšių po du 
Kaštuoja tik Vienas Dolaris už 8 Atvirukus 

Perkant už $5.00, gaunama šeši rinkiniai, viso 48 Atvirukai 
Visas Gautas Pelnas Eis Lietuvos Tremtiniams Šelpti 

U ž S A K Y M AĮ3 
United Lithuanian Belief l£'W. 44th'. St., N«w Y<irk 

Prašau atsiųsti man rinkinius Lietuviškų Kalėdinių Atvirukų, 

už kuriuos siunčiu $ (pažymėti kiek pinigų siunčiama). 
I 

Vardas -pavnrili... 
Adresas. 

Miestas. 

(Taipgi galima užsisakyti Dirvoje, 6820 Superior Ave. Cleveland, O.) 
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Tegul meilė LietnvM 
Dega mūsų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —• 

Jungo Nevilks! 

Nusiųskime Kalėdinę Dovanelę Tremtiniams 
#• 

Bus Pasiunčiama Gausingi CARE Maisto Pake
tai tiems kuriems labiausia reikalingą 

t. ARTINASI KALĖDŲ 
ŠVENTĖS 

Artinasi Kalėdų šventes, ku
rių mes visi laukiame. Jau da
bar kiekvienas perkame dova
nas savo artimiesiems, pažysta
miems. Atėjus šventėms, su
sėdę prie skaniais valgiais ap
krauto stalo, vaišinsimės, svei-
kinsim vienas kitą ir linkėsim 
sulaukti kitų linksmų ir laimin
gų šv. Kalėdų. 

Gal but dažnas iš musų ir pa
galvos apie artimuosius, pažys-
stamus kenčiančius Lietuvoje 
ir ištrėmime tolimame Sibire 
ar kitur. Jau septintas Kalė
das jie švęs po okupanto prie
spauda arba ištremti iš Tėvy
nės, atskirti nuo artimųjų. Gal 
but dažnas iš jusų norėtų jiems 
padėti,' bet dabar tai sunkiai 
įmanoma. 

2. PAGUOSKIME LIETUVIUS 
TREMTINIUS VOKIETIJOJE 

ŠV. KALĖDŲ PROGA 
Tiesa, mes negalime padėti 

savo broliams Lietuvoje ar Si
bire, kruvina bolševiko ranka 
to neprileidžia, bet vienai tų 
nelaimingųjų daliai — pabėgė
liams Europoje, Vokietijoje — 
mes galime padėti, juos pa
guosti, nusiunčiant jiems pa
sveikinimą ir bent mažą kalė
dinę dovanėlę. Tuo mes paro
dysim kad mes jų nepamiršom 
ir juos už jaučiam. 

Lietuvių tremtinių būrelis, 
Babėnai atvykęs iš Vokietijos 
ir dabar gyvenąs Clevelande, 
nutarė kreiptis į Amerikos Lie
tuvius prašydamas juos prisi
dėti savo nuoširdžia pinigine 
auka, kad galima butų jiems 
nusiųsti dovanėles. 

3. KOKIU BUDU JIEMS GA
LITE PADĖTI 

"Sotus alkano neatjaučia" — 
sako sena Lietuvių patarlė, bet 
mes, čia atvykę tremtiniai, ži
nome Jusų Lietuvišką nuošir
dumą ir gailestingą širdį, to
dėl ir prašome, nepadėkite šio 
laikraščio į šalį, perskaitę šį 
musų prašymą, bet tuojau sių
skite mums nors mažą auką 
pinigais arba čekiu, už kurią 
mes išsiųsime jiems maisto, 
kas juos ir jų vaikučius labai 
nudžiugins ir jie su džiaugsmo 
ašaromis akyse Jums dėkos 
kad Jųs jų nepamiršote. 

Mes, tik prieš keletą mėne
sių iš Vokietijos atvykę, žino
me kad jiems nereikia "ken-
džių" ar šokolado, bet duonos 
ir mėsos, nutarėme siųsti jiems 
už Jusų suaukotus pinigus C. 
A. R. E. maisto siuntinius, per 
Amerikos valdžios organizaci
ją. Vieną siuntinį, kuris kai
nuoja $10.00 ir kuriame yra ke
turi paketėliai, siusime ketu
rioms šeimoms. CARE orga
nizacija įteikdama jiems siun
tinius, paims jų parašą ir at
siųs mums. 

Gavę Jusų aukas paskelbsi
me laikraščiuose, taip pat pra
nešdami kam .tuos siuntinius 
nusiuntėm. Numatom siunti
nius pasiųsti bent kuriai vienai 
Lietuvių kolonijai, kurios ko
mitetas ir Raud. Kryžius pa
skirstys vienodai kolonijos gy
ventojams. 

Brangus Amerikos Lietuviai, 
nenumokite ranka į šį musų 
prašymą, bet padėkite musų 
broliams tremtiniams skęstan-
tiems varge ir ašarose. Sutei
kite paguodą, nušluostykit aša
ras tiems kurie be namų, gimi
nių ir užtarimo. 

M. LAURINAVIČIUS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
Už Jusų gailestingą širdį ir 

auką išanksto tremtinių vardu 
nuoširdžiai dėkojame. 

Tremtinių Būrelio Clevelande 
vardu, 

M. Laurinavičius. 

SMAUGLYS PABĖ
GĖLIŲ STOVYK

LOJE 

Lietuva Tironų Pančiuose Bolševikų 
V iešpa ta vimas 

SOVIETŲ AGENTAI RENKA 
PABĖGĖLIŲ LIETUVIŲ 

SURAšAS, GRĄSINIMAIS 
RAGINA GRYžTI 

Prie visų sunkumų ir nema
lonumų kuriuos tenka pakelti 
Danijoje gyvenantiems Lietu
viams pabėgėliams, paskutiniu 
laiku prisidėjo dar vienas neri
mą sukeliantis reiškinys, kuris 
gali turėti sunkių pasekmių, 
jei ne patiems Lietuviams pa
bėgėliams tai bent jų artimie
siems ir pažystamiems pasili
kusiems Lietuvoje. 

Reikalas tame kad apie Lie
tuvių pabėgėlių stovyklą jau 
seniai sukasi vienas bolševikų 
majoras su savo vertėju, kuris 
čia atvažiuoja iš Sovietų Są
jungos atstovybės ar kaž ko
kios karinės misijos esančios 
Kopenhagoje. 

Pradžioje šis pareigūnas at
vykdavo stovyklon vieno Ameri 
kiečio ir vieno Anglo lydimas. 
Tuomet jis laikėsi atsargiai ir 
gana korektiškai. Sukviestiems 
į stovyklos salę Lietuviams pa
sakydavo propagandinę kalbą, 
paragindavo 'gryžt namo' ir su 
medžiojęs vieną ar kitą nusto
jusį vilties bei kantrybės pa
bėgėlį išvykdavo atgal į Kopen
hagą. 

Vėliau šis Rusas pradėjo Va
žinėti stovyklon tik su savo ver
tėju žydu, tačiau pabėgėliams 
jau jokių kalbų nesakė, o visą 
laiką praleisdavo stovyklos kon
toroje. 

Buvo pastebėtai kad jis ti
krina pabėgėlių kartoteką, daro 
kaž kokius užrašus ar sąrašus 
ir visą tai su savim išveža 
Kopenhagą. 

Tai labai sujaudino žmones, 
kurie jau turėjo progos pažinti 
Rusų enkavedistų sąrašų reikš
mę ir kurie tuo budu visi nus
tojo ko nors iš savo šeimos ar 
draugų tarpo. 

Buvo kreiptasi į stovyklos 
komendantą ir mėginta jam iš
aiškinti Rusų majoro elgesio 
reįjcšmę pabėgėliams bei tiems 
jų artimiesiems ir draugams 
Lietuvoje, kurie dar iki šiol 
išliko gyvi ir nesuimti. Buvo 
paaiškinta kad musų kartote
koje yra smulkios žinios apie 
musų kilimo vietą, paskutinį 

adresą bei darbovietę Lietuvo
je, o šios žinios enkavedistų 
rankose bus daug kam pražū
tingos. 

Dėja, musų komendantas Da
nas, bolševikų pažinti neturė
jo progos, o jo sekretorius — 
pats Danų komunistas. 

Tuo budu Rusų majoras, per 
porą sekančių apsilankymų, ne
trukdomas baigė musų kartote
kos nurašinėjimą, o dabar jau
čiasi pasiruošęs atviresnei veik
lai. 

Atvykęs stovyklon Spalių 9 
d. jis užėjo į pabėgėlių stovy
klos komiteto kambarį ir, su 
savo vertėjo pagalba bei betar
piai, pradėjo ten rastus žmones 
tardyti. Jam parupo sužinoti 
Lietuvių komiteto sąstątą, pa
vardes, pažiūras, ir tt. 

To žmogaus uniforma, įžūli 
laikysena, neaiškus grąsinimai 
ir klausinėjimo būdas taip pri
minė tuos enkavedistus iš 1940-
1941 metų kad visus esančius 
kambaryje nupurtė šaltis. 

Majoras pagrąsino skųstis Da_ 
nų Raudonajam Kryžiui Kopen
hagoje kad Lietuviai jo tinka
mai nepasveikino, nenoriai at
sakinėjo į jo klausimus ir lai 
kėsi ne taip kaip privalo lai
kytis "Sovietų Sąjungos pilie
čiai ir kulturingi žmonės". 

Skaudžiausia buvo girdėti to
kių pat priekaištų ir pastabų 
musų adresu iš Danų Raudono
jo Kryžiaus inspektoriaus, ku
ris įnejo į kambarį šio pasikal
bėjimo—tardymo pabaigoje. 

Rusų majorui ir šiam inspek
toriui išvykus, stovykloje dar 
ilgai buvo jaučiama prislėgtą 
nuotaika ir nusivylimas. 

Ar tikrai esame demokratiš
koje valstybėje ir dar Raudo
nojo Kryžiaus globoje, jei mus 
ir čia gali terorizuoti bolševikų 
čekistas Danų inspektoriui pri
tariant ? 

Jau metus laiko esame čia 
kaž kokių beteisių valkatų pa 
dėtyje, tačiau visą savo bejėgiš. 
kumą ir baimę dėl savo ateities 
pradedame jausti tik dabar. 

Nejaugi niekas negali mus 
bent čia nuo bolševikiškų smau
glių apsaugoti, kol pagaliau ga
lėsime Daniją apleisti? 

Vyt. Naujenis. 
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Aukas siųskite 
adresu: 

tuojau šiuo 
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PRANCŪZIJOJE, nesenai pri
ėmus Ketvirtos Respublikos 
konstituciją, čia parodoma tei-

isingumo mioistras Teitgea ją 
J užtvirtini. 

ŠVEICARIJOJE LIE
TUVIU SUMAŽĖJO 

Teko patirti kad Yverdon, 
Šveicarijoje, "La Prairie" vieš
butyje apgyvendinti Lietuviai 
pabėgėliai iš ten iškeliami. Lie
tuviai bus apgyvendinti mažes
nėmis, grupėmis kituose viešbu
čiuose, skirtuose pabėgėliams, 
t ligšiol Lietuvių gyventą vieš
butį atsiunčiami šveicarai, dėl 
karo įvykių 'gryžtą iš užsienio. 

Mažėjant bendram pabėgėlių 
skaičiui Šveicarijoje, likusieji 
pabėgėliai labiau suglaudinami. 
Tuo tarpu kai vienu metu Švei
carijoje laikiną prieglaudą bu
vo suradę suvirš 100,000 žmo
nių, dabar jų skaičius sumažė
jo iki 14,000. Lietuvių beliko 
apie 200. Kelios dešimtys Lie
tuvių iš Šveicarijos išvažinėjo. 
Daug pabėgėlių deda pastangų 
iš čia išvykti, nes nemato ga
limybių pastoviau Šveicarijoje 
įsikurti. 

"Timeless Lithuania** 
Jeruzalyje 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
išleista Dr. Norem'o knyga 
"Timeless Lithuania" pasiekė 
ir Jeruzalį, Palestinoje. Ten 
vienas Žydų kalba leidinys pa
darė pažymėjimą tos knygos; 
pažymėjimas padaryta Angliš
ka ir žydiška kalbomis. Pažy
mima ir kas knygą išleido ir 
kur. 

To leidinio lakštas prisiųstas 
VS centrui Clevelande. . -

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Iki'kokio pasityčiojimo buvo prieinama rodo vienas 
pavyzdys iš Šiaulių. Ten priešais paštą buvo nebaigtas 
statyti aštuonių didesnių butų namas. Namas moderniš
kas, gražiai suplanuotas, gražiai įrengiamas. Jo savi
ninkas buvo pirklys, Žydas. Valdžia įsakė jam skubiai 
pabaigti namo statybą. Statyba buvo baigta, namas bu
vo tikrai puikiai įrengtas. Tada namas buvo tuoj nacio
nalizuotas, o skolas turėjo sumokėti savininkas. Name 
apsigyveno aukštų Rusų karininkų šeimos. Naudojo jie 
tą namą apie 7 mėnesius. Po to kilo karas ir Rusai iš
bėgo. Įdomu buvo pasižiūrėti kas gi tuose namuose liko. 
Tiesa, sugadinti jie buvo dar nelabai daug. Tik vonios 
ir prausyklos buvo nepaprastai užterštos. Bet kas svar
biausia — naujame, tik ką pastatytame name nepaprasta 
daugybė blakių! Aplinkiniuose senuose namuose niekur 
nebuvo blakių, o šiame naujame jų tiesiog marga. Tai 
irgi "kultura iš rytų".... atvežta su Rusų skarmalais. 

Taip ir daugumas žmoniškai užlaikomų namų pate
kę j bolševikiško administravimo rankas ir dar apgyven
dinti Maskvos "aristokratais"., nepaprastai buvo apnai
kinti. Jeigu ir nebūtų kilęs karas tai ir be bombų, be 
sviedinių daugumas Lietuvos geriausių namų butų- vis-
vien paversti j tikrą laužą.... 

Žinoma, butų didelė klaida manyti kad namų nacio
nalizacija. bent kiek pagerino proletarų reikalus butų 
srityje. Tiesa, pačioje pradžioje buvo padarytas toks 
"teatras": Viename miesto pakraštyje buvo iškilmingai 
sugriauta keletas lūšnelių. Tas sugriovimas buvo foto
grafuojamas, filmuojamas, apie jį buvo triukšmingai ra
šoma laikraščiuose. Tai reiškė — va, žiūrėkite, dabar 
atėjo nauji laikai proletarams, nes tas landynes kuriose 
jie taip vargingai gyveno dabar sugriauname, jų jau ne
bereikia, mes dabar duodame tiems žmonėms gerus bu
tus, kuriuos ikšiol naudojo liaudies išnaudotojai! Bet 
šitokių lūšnelių buvo sugriautos tiktai kelios. Kur buvo 
apgyvendintos iš tų griaunamų namelių iškeltos šeimos, 
niekas nežino. Gal ir buvo joms duoti kambariai kitur, 
bet kiek iš to naudos, greit pamatysime. 

Kaip jau sakyta, nusavinta buvo labai daug namų, 
nes juk beveik kiekvienas geresnis dviejų butų namelis 
jau perėjo 170 ar 220 kv. metrų gyvenamo ploto normą, 
į nusavinamų namų skaičių inėjo nemaža ir tokių namų 
kurių savininkai buvo ne koki nors pirkliai, pramoninin
kai ar valdininkai, o vidutiniai darbininkai. Lietuvoje, 
tiesa, dar nedidelis skaičius darbininkų turėjo nuosavus 
namus (statybos medžiaga ir darbas Lietuvoje buvo ga
na brangus), bet jau buvo ir darbininkų namų savininkų. 
Tačiau nusavintojai nežiūrėjo kas yra namų savininkas 
ir kaip jis tą nuosavybę gavo. Rusijos bolševikams yra 
visiškai nesuprantama kad kur nors pasaulyje darbinin
kas gali buti namų savininkas. Namų savininkas jų aky
se gali buti tik išnaudotojas, priešas, todėl reikia nusa
vinti namą iš kiekvieno.... Bet ar nuo to nusavinimo 
padaugėjo butų darbininkams? 

Atrodytų kad butų miestuose turėjo padaugėti. Nes 
juk daugelis tų kurie turėjo užėmę jei ir nedidelius, tai 
bent vidutiniškus butus, buvo arba areštiToti, arba išblaš
kyti, turėjo iš miestų išnykti ir jų butai tikrai liko ne
užimti. Bet išėjo priešingai: butų trukumas pasiju
to nepalyginamai stipriau negu pirma. Mat, visų pirma 
labai daug patalpų užėmė Rusų kariuomenė ir dar dau
giau — nesuskaitoma'daugybė iš Rusijos atvykusių val
dininkų bei policijos, kurie nieko nelaukdami atsikraustė 
j Lietuvą su visomis šeimomis "atsiganyti". Ne Lietu
viai darbininkai, o šitie atėjūnai turėjo teisę į butus pir
moje eilėje. Ir jiems neužteko butų kurie liko laisvi su
ėmus ar išblaškius žymią dalį ankstyvesnių gyventojų. 
Rusai pradėjo lysti į visus namus, nežiūrint ar jie na
cionalizuoti ar ne. Jie pradėjo išmetinėti iš butų ligšio
linius gyventojus, visai nežiūrėdami kas jie tokie. 

Tas iškraustymas palietė taip pat ir daugelį darbi
ninkijos. Išmesti iš butų turėjo kraustytis gyventi prie 
kitų. Ir tuojau buvo įstatymu nustatyta kad kiekvienas 
žmogus turi teisę užimti vietos ne daugiau kaip 9 kvad
ratinius metrus, šeima jau neturėjo teisės pati viena tu
rėti sau atskirą butą iš 2-3 kambarių. Jei šeima suside
da iš trijų asmenų tai ji galėjo užimti tik vieną kambarį, 
arba du labai mažus kambariukus. Net ir 4 asmenų šei
mai ne. visada galima buvo naudotis dviem kambariais 
jeigu jų bendras plotas buvo didesnis kaip 36 kvadrati-

Dirvos Redakcija Sulaukė Naujo Jauno Nario; 

1? 

K. S. Karpius Inž. M. Laurinavičius 
Dirvos Redakcija susilaukė sau naujonario, asmenyje Inži

nieriaus* Martyno Laurinavičiaus, kuris čia vaizduojamas greta 
ilgamečio Dirvos redaktoriaus K, S. Karpiaus. Martynas Lau
rinavičius, baigęs inžinieriaus mokslą Lietuvoje, tuoj karo ir 
svetimų okupantų užkluptas, turėjo apleisti savo tėvynę Lie
tuvą kaip ir kiti daugybė Lietuvos žmonių. Jis yra Ameriko
je gimęs, bet jaunas parvežtas į Lietuvą ir ten užaugęs. Vo
kietijoje su kitais Lietuviais pabėgėliais dirbo prie leidimo 
Lietuviškų laikraščių, ir kaip Amerikoje gimęs, gavęs_ doku
mentus, praeitą vasarą atvyko i šią šalį. Čia jis, norėdamas 
plačiau Amerikos Lietuvius supažindinti su Lietuvos pabėgė
lių nelaiminga padėtimi, stojo dirbti Dirvos red-joje. Jis rašo 
Dirvoje įvairius straipsnius ir lankosi Amerikos Lietuvių ko
lonijose, susipažinimui su Lietuviais. 

Šiomis dienomis Inž. Martynas Laurinavičius išvažiuoja 
Į Michigan ir Illinois valstijas. Tų valstijų Lietuviai gaus pro
gą su juo susipažinti ir pasikalbėti. 1 

K. S. Karpiui 1947 metais sueina 30 metų Dirvos redaga
vimo. 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE 

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

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
|$20 Superior Ave. Cleveland 8, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 
$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 
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niai metrai. Ir tai lietė visus namus, lygiai nusavintus, 
lygiai nenusavintus. Pavyzdžiui, šešių asmenų šeima, 
gyvenus iki tol 4 kambarių bute, būtinai privalėjo du 
kambariu užleisti kitiems ir pasilikti tik dviejuose kam
bariuose. 

Ir tai dar į tokius kurie turėjo du kambarius buvo 
žiūrima kreivai, kadangi vienai šeimai, nežiūrint kokio 
ji butų didumo, bolševikų akim žiūrint, dviejų kambarių 
visvien perdaug.... Jie pabrėždavo kad pas juos, Ru
sijoje, nėra tokių buržujiškų užsimojimų — turėti po ke
lis kambarius: vienas kambarys vienai šeimai ten jau di
delė laimė. Paprastai gi ten viename kambaryje gyve
ną mažiausia dvi šeimos.... Jei taip pas juos tai jiems 
atrodė kad ir Lietuvoje reikia taip padaryti. Todėl iš 
esmės niekas nejuto didelio skirtumo ar jis gyvena nu
savintame name, ar dar nuosavame: visvien ir savinin
kas neturėjo teisės savo nuosavame name naudoti dau
giau vietos kaip apie 9 kv. metrus asmeniui. O jei kas 
turėjo išsinuomavęs kambarį kokios 12 kv. metrų ploto 
jam galėjo buti įsakyta priimti į tą kambarį dar vieną 
asmenį. Taigi namų nusavinimas ištikro buvo ne kokia 
nors socialinė reforma toje srityje, o tik vietos gyvento
jų suspaudimas ir išspaudimas iš jų pastogių, kad butjj 
vietos svetimai kariuomenei, policijai ir administracijai. 

Santaupų nusavinimas 
Kad buvo nusavintos pramonės ir prekybos įmones, 

kad buvo nusavinta žemė ir daugumas namų tas atrodo 
jau nebenuostabu. Visi žino kad komunizmas yra neat
skiriamai surištas su tokių dalykų nusavinimais. Kiek 
nesuprantamiau atrodo kitų kraštų žmonėms kad net ir 
tokie dalykai kaip visoki automobiliai, laivai ir motor
laiviai, kad ir nedideli, taip pat nusavinti, lyg tai butų 
koks neteisėtas dalykas turėti tuos padarus. Bet ir su 
tuo galima apsiprasti. 

Bet kas visų netikėčiausią buvo tai net ir santaupų 
nusavinimas, ir tai ne kokių milijoninių, o visai menku
čių sumų Visų pirma visuotinis Lietuvos gyvento
jų apiplėšimas jvyko įvedant į apyvartą sovietiškus rub
lius vieton litų. Tikra sovietiško rublio vertė, palyginus 
su Lietuvos litu buvo maždaug 5 rubliai už vieną litą, 
nes buvo žinoma kad tai ką Lietuvoje galėjai pirkti už 
litą, už tą Rusijoje reikėjo mokėti mažiausia 5 rublius. 
Bet įvesdami rublius vietoje litų bolševikai nustatė kur
są tik po 90 kapeikų už vieną litą. Tai reiškia kad už li
tus davė mažiau kaip penktą dalį tikros jų vertės. Taigi 
kas turėjo 100 litų, gavo tik 90 rublių, o tai reiškė kad 
jis gavo tiek kiek buvo verti tik 18 litų. šitaip buvo api
plėštas kiekvienas Lietuvos gyventojas kurio kišeniuje 
buvo bent kiek Lietuviškų pinigų. 

Tas pats buvo padaryta ir su sąskaitomis bankuose. 
Kas turėjo banke 10.000 litu tam i knvgutę įrašė tiktai 
9,000 rublių, o tai reiškė ne daugiau kaip 1,800 litų. Ki
taip sakant, jeigu kas turėjo banke pinigų, pavyzdžiui, 
1,000 dolarių vertės tai jam po to perrašymo liko tik 180 
dolarių vertėj Vienu plunksnos brūkštelėjimu visi Lie
tuvos taupytojai neteko daugiau kaip keturių penktada
lių osavo santaupų . 

(Bus daagiau) 

•KARO rtettt Šfoje šalyje užsidar# suvfrS $8,000 
groserio parduotuvių, del neturėjimo pakankamai pre^ 
kių pardavimui, kaip paneša National Confectioners 
Association. t 
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T. DIRMEIKIS 

IŠVIETlNTU LIETUVIU BUITIS 

(Tęsinys (i pereito numerio) 

NETIKRO RYTOJAUS BAIMĖ — IR LIETUVIŲ 
SUSIRIŠIMAS SVETIMOSE SĄLYGOSE 

JEI maisto klausimas ir užima šiądien stovyklų gyvenime di-
delę kalbų ir rūpesčių dalį, tačiau esmėje ne ši problema yra 

gyvybingiausia išvietintiems Lietuviams. Nuotaika yra tokia 
kad žmones nesibijo jų gyvenimo sąlygų pablogėjimo. Ir visi 
fokiam eventualumui yra pasiruošę. Jų pagrindinis rūpestis 
yra rytojus; yra nežinojimas kaip ir kiir jie rytoj gyvens; spė
liojimas kaip bus su jais rytoj pasielgta; prileidimas kas jų lau
kia rytoj. Visos jų mintys, visi žodžiai ir visi interesai esmėje 
Hikasi apie tai kas bus rytoj ir dar kartą rytoj. 

Visi ir iš visur laukia atsakymo, kada if kaip bits jiems su
grąžinta žmogaus teisė, kaip ir iš kur ateis jų žmogiškos vertės 
pripažinimas. Nerimastingai belaukdami atsakymų jie turi ir 
toliau gyventi kad išsaugotų dar savo gyvenimo prasmę. Ir 
tikrai aš buvau nustebęs tuo pasišventimu, to pasiaukojimo auk-
Stumu ir ta energija kurią išvietintų Lietuvių masė skiria savo 
tautinės gyvybės išlaikymui ir savo dvasinių vertybių pagilini 
mui. Į kokią Lietuvių stovyklą benuvyksi, kiekvienoje tuoj pat 
pajusi kad čia gyvena ne palaida žmonių masė, o drausminga, 
Organizuota bendruomenė, gerai suprantanti savo uždavinius. 
Kiek ten smulkumo ir kitų stovyklinių negerovių bebūtų, visur 
pajusi bendrą tautinio solidarumo liniją, bendras organizuotas 
pastangas Lietuvio, kaip žmogaus ir kaip tautos nario, reikalui. 

Lietuviu tremtinių bendruomenė yra taip susitvarkius kad 
kiekvienai stovyklai vadovauja "stovyklos . komitetas", išrink
tas tiesioginiai visu pilnamečių stovyklos gyventojų. "Stovyk
los komitetas" yra vyriausias Lietuvių organas stovykloje. Jam 
priklauso stovyklos reprezentacija, visuomeninių ir kulturinių 
reikalų tvarkymai švietimas ir auklėjimas ir, apskritai, viskas 
kas liečia materialinius ir dvasinius stovyklos gyventojų reika
lus. 

Visiems tremtiniams Lietuviams vadovauja "Vyriausias 
Tremtinių Bendruomenės Centras", turįs šiuo metu savo būsti
nę Wiesbadene. Jis yra sudarytas rinkimo keliu iš stovyklų at
stovų. Centrui priklauso vadovybė, organizacija, priežiūra ir 
atstovavimas bei gynimas visų Vokietijoje gyvenančių išvietin
tų Lietuviu. Taigi, formaliai visas Lietuvių tremtinių viešasis 
gyvenimas yra Centro žinioje. 

Mokyklos, spauda, informacija, chorai, teatrai, sporto orga
nizacijos ir viskas-viskasjkas apima Lietuvių reikalus, teoretiš
kai priklauso Tremtinių Bendruomenės Centrui. Betgi, praktiš
kai yra taip kad vietiniai stovyklų komitetai patys savarankiš
kai tvarko stovyklos reikalus. Mat, iki šiol dar nei vienoje zo
noje nei UNRRA administracija, nei okupaciniai organai nėra 
šio Centro pripažinę, su juo nesiskaito ir oficialiai neleidžia jam 
tremtinių bendruomenei vadovauti. Tokioje padėtyje Centras 
negali pilnai išvystyti jai skirtos veiklos, negali pastoviai ir sis-
tematingai kontroliuoti tremtinių viešojo gyvenimo, negali tvir
tai jam vadovauti ir visapusiškai juo rūpintis. % 

LIET. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA IGNORUOJAMA 
Panaši padėtis yra su Lietinių Raudonojo Kryžiaus orga

nizacija: ji faktiškai veikia Vokietijoje, bet oficialiai jos veikla 
ignoruojama. Savaime aišku kad toks "kontrabandinis" svar
bių organizacijų veikimas yra labai dažnai paraližiuojamas oku
pacinių organų, ir todėl negali duoti tų rezultatų kokių jis duo
ti] būdamas pripažintas, palaikomas ir vertinamas. Ir vis del to 
jų nauda Lietuviams tremtiniams yra didelė ir labai brangi. Jei 
Tremtinių Bendruomenės Centras daugiau rūpinasi dvasiniais 
tremtinių reikalais tai Lietuvių Raudonasis Kryžius savo dėmė
si yra sukoncentravęs į tremtinių medžiaginius-socialinius rei
kalus. 

Man teko kalbėtis Tiubingene su Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Vyriausios Valdybos pirmininku Dr. Jasaičiu, o taip pat 
turėjau progos plačiau susipažinti su L. Raudonojo Kryžiaus 
veikla Amerikiečių zonoje. Visa eilė davinių man parodė kad 
L. R. Kryžius atlieka didelį darbą Lietuvių tremtinių tarpe, vi
sur ateidamas pagalbon šalpos reikalingiems Lietuviams. Pa
grindinis .jo darbas yra šelpimas pinigais, maistu, drabužiais ir 
vaistais. Ir šelpia visus kuriems šalpa tikrai reikalinga. 

Vien Amerikiečių zonoje L. R. Kryžius per vienus metus 
išmokėjo pašalpų 322,000 markių (.tatai sudaro 32,000 dolarių). 
O kiek dar išduota maistu, drabužiais ir kitais daiktais. DidelŠ 
pašalpų dalis eina studentams šelpti. Tokių šelpiamųjų studen
tu Amerikiečių zonoje yra 250 ir kiekvienas jų gauna po apie 
200 markių į mėnesį. Pašalpų yra reikalingi ir Lietuviai buvu
sieji karo belaisviai, kurie, paleisti iš belaisvės, atsiduria gatvė
se be cento, be padoraus apsirengimo, be pagerinto maisto. Ir 
kartais tokius belaisvius šelpiant, rtįkia pergyventi jaudinančių 
fcenų. 

Stai man pačiam esant Miunchene, L. Raudoftojo Kryžiaus 
Įstaigoje, ateina buvęs karo belaisvis, ateina pasirėmęs lazdomis 
apie 200 metų jaunuolis, be vienos kojos, iškankintu veidu, nu
plyšęs, suvargęs. Ateina ir prašo pirmininko pašalpos bent 50 
markių. Sakosi, ką tik išėjęs iš ligoninės ir neturįs kur pasi
dėti. Kalba Lietuviškai, bet sunkiai. 

Pirmininkas klausia: "Iš kur esi kilęs?" "|ft Lietuvos, iš 
Klaipėdos krašto," atsako nedrąsiai jaunikaitis. 

"Ar tavo tėvai buvo Lietuviai?" klausia toliau pirmininkas. 
"Tąip'\ "Ar priklausei Santaros organizacijai?" (Santara buvo 
Klaipėdos krašte Lietuviška organizacija.) "Ne", atsako vaiki
nas. "Ar priklausei Hitlerjugend organizacijai?" Jaunuolis 
kurį laiką tuli ir atsako: "Taip". 

Pirmininkas žiuri į mane, lyg klausdamas kas daryti su to
kiu Klaipėdos krašto Lietuviu.... Visi susmeigiame akis į var
gšą bekojį belaisvį. Jis supranta gerai kad mes savo žvilgsniais 
lyg norime jam priekaištauti jog jis nebuvo geras Lietuvis... . 
Staiga jo akys pasriuvo ašarose, ir per išvargusį veidą ėmė rie
dėti stambus lašai. Ir mes supratome gerai kad tie lašai buvo 

Nenaudingas Dirbimas 
su Pralaimėtojais 

ALT VADAI, Chicagos De
mokratų partijos mašinos pa«-
sidarbavimu, pakviesti į Wa-
shingtoną, Demokratų Partijos 
nacionalio pirmininko Hanne-
gan kvietimu, stojo tiktai pas
kutinėje valandoje gelbėti De
mokratų partiją nuo neišven
giamo pralaimėjimo, bet nieko 
pagelbėt negalėjo. 

Tik apie mėnesį pirm to ALT 
vadai buvo nuvykę į Washing-
toną, tada tikrai tikėję gausią 
audienciją pas Prez. Trumaną, 
buvo jo visai atmesti. Hanne-
gan irgi visai nesirūpino Lie
tuviais, nes tada jis dar nebu
vo sukombinavęs Lietuvių su 

Demokratų partijos linkimų 
vajum. 

Tas atsilankymas tarybinin-
kų vadų pas Prez. Truman, su 
tūlais kitais pašaliniais Lietu
viais, ir sudarymas Lietuvių 
Demokratų Centro, yra ir to
liau Lietuvių toli nepermatan-
čių pasiryžimas remti pralai
mi j ančią Demokratų partiją, 
kuri 1948 metais ir prezidento 
vietos neteks, dabar netekus 
Kongreso vadovybės. 

šis ALT vadų žygis buvo ki
tas pamėgdžiojimas LVS-ALM 
vadovybės žygių, kaip tas da
ryta daugeliu atvejų pirmiau. 

Kitą reikšmę turi LVS-ALM 
sutarimas su Republikonų par
tija ir gavimas jos prižadų už
tarti Lietuvą Ir kitas Pabaltijo 
šalis. 

Tačiau reikia pagirti LVS-
ALM vadus, kurie, nors galėjo 
vieni į Washingtoną nuvažiuo
ti, to nedarė, bet pakvietė visą 
eilę žymių ALT veikėjų, tuomi 
parodydami ir toliau savo norą 
bendrai dirbti Lietuvos vadavi
mo pastangose. . 
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Pakeliui į Mirtį VOKIEČIŲ KALEJIMUOSE 
Rašo Balys Gaidziunas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

jo širdingos atgailos ženklas, kad jie buvo jo "Vaikiškos klai
dos" apsivalymas.... Ir pirmininkas, daugiau nei žodžio ne
taręs, įsakė išmokėti jam 100 markių pašalpos. Ar reikia man 
čia toliau bekalbėti kokie kartais sunkus klausimai susipina 
sprendžiant pašalpos reikalą. 

BALF'o PIRMININKO VIENAŠALIŠKUMAS 
Tat ir nenuostabu kad ir L. R. Kryžiui Vokietijoje tenka 

g i r d ė t i  v i s o k i ų  p r i e k a i š t ų ,  n e p a s i t e n k i n i m ų ,  a p k a l t i n i m ų  i r . . . .  
piktų kalbų. Toks jau yra visų šalpos organizacijų likimas. 
Jų šaukiamasi, prašoma paramos, bet čia pat jos kaltinamos kad 
permaža duoda, kad duoda ne tiems kuriems reikia. 

Juk jus daug jau visokių kalbų esate girdėję ir apie BALF, 
o aš jų Vokietijoje dar daugiau girdėjau. Visi žino kad BALF 
daug padeda tremtiniams Lietuviams pinigais, maistu, drabu
žiais, vaistais, etc. Ir vis del to rasi maža žmonių kurie butų 
juo patenkinti.... Vieniems nepatinka jo organizacija, kitiems 
jo duodamų pašalpų skirstymo būdas, dar kitiems — jį atstovau
ją žmonės. 

Aš negalėjau išsivežti iš Vokietijos teisingą BALF'o veik
los vertinimą: žinios, kalbos ir gandai yra perdaug vieni kitiems 
prieštaraujanti kad butų galima susidaryti teisingą vaizdą. O 
kadangi visas BALF'o darbas yra apsuptas kaž kokia misterija, 
kai kokiais nepermatomais rūkais, pro kuriuos gali giliau įžvel
gti tik "ivšrinktieji", tai ta aplinkybė dar daugiau padeda atsi
rasti spėliojimams, įtarinėjimams ir net pikčiausiems gandams. 
Bet vienas ir perdaug aiškus dalykas krenta visiems Lietuviams 
į akis: tai BALF'o įgaliotinių labai vienašališkas parinkimas. 
Vokietijoje visi Kun. Dr. Končiaus paskirti Įgaliotiniai yra vie
nos partijos žmonės (krikščionių demokratų partijos). Toks 
vienašališkumas nėra naudingas BALF'o pirmininko autoritetui 
ir paties Bendro Amerikos Lietuvių Fondo veiklai. 

(Bus Daugiau) 

TĖVIŠKĖS DŪMAI 
(Bernardas Brazdžionis) 

Tavo durnai, tėviške, nekartus, 
Ir nedygųs einančiam takai, 
Ir ne vargas žydi tavo vartuos, 
Ir visi tau brangus mes vaikai. 

Gintarinė saulė auksu šviečia, 
Ir po debesėliais bus šviesu, 
Kai vėl gryšim iš visų pasviečių, 
Iš šios žemes kryžkelių visų. 

Vėl tave mes ašarom nuplausim, 
Vėl žydės prie kelio aviža. 
Vėl tu busi mums didžių didžiausia, 
Lino žiedo tėviškė maža. 

Tavo dūmai, tėviške, mųs širdis 
Tartum šiltos rankos — mus apsiaus, 
Tavo šulinys džiaugsmu pagirdys 
Po vargų vidurnakčio tamsaus. 

Salzburg. 

KELIONS l TĖVYNĘ 
Kai tėvynės troškimas svaigus 

nebevaldomai drasko krutinę, 
aš ir mano mažytis sunus 
iškeliaujam j musų tėvynę, * 

Einam mudu prie musų spintos, 
iš ten imam medinę skrynelę, 
ant skrynelės kuklutės, prastOB; 
mažas užrašas musų žemelė. 

Duodu sunui pagarbiai paliest 
tos švenčiausiosios žemės žiupsnelį, 
tartum saulė ji turi jam šviest 
ir tarp šuntakių rodyti kelią. 

0 paskui aš glaudžiu prie širdies, 
kaip šventovę, skrynelę medinę, 
nes iš šios žiauriadvasės tremties 
ji su tėviške jungia grandinėm. 

, Kastytis. 

Bematant tankai pasijudino pirmyn, 
0 mes dar palukuriavę taip pat gryžome at
gal. Užėjome j viešbutį. Ten jau radom 
kelis, o bematant atsirado ir daugiau. Vėl 
kalbos beveik tą dieną daug kartų karto
tos ir džiaugsmas iki ašarų. Bet vakaras 
jau nešė tamsumą ir mes turėjom aptar
ti kaip toliau darysime. Kvietė pasilikti 
viešbutyje, bet dar nežinojo ar gaus kam
barių. Ėmėm svarstyti kaip geriau pada
rius ir visi priėjom išvados kad reikia gry-
žti atgal į kalėjimą. Ten jau senosios ka
lėjimo valdžios nebėra.-Patį kalėjimą tvar
kyti buvo perėmę patys kaliniai Čeljai. Gal
vojom labai realiai, kad kalėjime, atėjus 
Amerikiečiams, busim atmaitinti, gausim 
bent kokius rubus, susitvarkysim .doku
mentus, o paskiau žiūrėsim. Reikės susi
rišti su kitais Lietuviais, ypatingai visiems 
rūpėjo tie savieji, kurie mus suėmus tęsė 
pasipriešinimo darbą. 

į kalėjimą gryžom pirmą kartą savo 
gyvenime linksmai nusiteikę. Tie murai, 
nors turėjo tuos pačius geležinius užrak
tus, ir tas pačias niūrias celes, daugiau jau 
buvo ne kalėjimas. Ant didžiųjų durų už
rašas: "Liberated House of Correction — 
Bayreuth". 

* 25, Septyniolika dienų kalėjiminėje 
laisvėje 

Prasidėjo visiškai naujas katejittiinis 
gyvenimas.^ Patys kaliniai dėjo visas pa
stangas pašalinti sunkius prisiminimus su
darančias apystovas. Dar anksyvą rytą, 
mes buvom liudininkai kaip iš virtuvės 
išnešami į gyvulių tvartus pašariniai bu
rokai, pašarinės morkos ir grieščiai. Nau
ji virėjai išdidžiai kalbėjo: tegul dabar 
tuos burokus valgo patys prižiūrėtojai. Į 
virtuvę tuoj atvežė kelis vežimus bulvių 
ir miltų. 

Ant kalėjimo ligoninės durų tuoj at
sirado užrašas kad kaliniai jaučiantieji 
bent kokius negalavimus tuoj gali ateiti 
ir pasitikrinti savo sveikatą. Buvę kali
niai gydytojai patys atliko savo draugams 
pirmuosius patarnavimus. Ir susidarė di
džiulė eilė. Kalėjimo ligoninė tuoj buvo 
perpildyta pagalbos reikalaujančiais. Bu
vusių patalpų neužteko ir tuoj buvo paim
tos naujos. Nuėjau ir aš savo sveikatos 
patikrinti. Širdis ir plaučiai buvo tvar
koje. Stiprus reumatizmas kojose reika
lavo palengvo bet ilgesnio gydymo. Pasi
svėriau. Svarstyklių rodyklė rodė 52 kg., 
vadinasi, nuo suėmimo dienos buvo netek
ta 40 kg. svorio. 

Antrą dieną, kada į miestą įžengė 
Amerikiečiai ir mums atnešė laisvę, mus 
pasveikinti atėjo Lietuvių būrelis. Adv. M. 
išdalino paruoštus pakietukus. Kitų tau
tybių kaliniai nepaprastai susiinteresavo. 
Juk kalėjime buvo tiek daug kitų, daug di
desnių tautų suimtųjų, o Lietuviai atsira
do patys pirmieji. Didelė musų celės ka
linių dauguma ir anksčiau jau gerai žino
jo kad apie kalėjimą tai vienas tai kitas 
Lietuvis vaikšto. Aiškiai jautė kad yra 
kokie tai didesni ryšiai negu paprasta gi
minystė. Ir tokie Lietuvių ateidinėjimai 
tęsėsi kasdien, kol vieną dieną gavome pa
kvietimą visi susirinkti į vieno Lietuvio, 
gyvenusio mieste, butą. Ten buvo sureng
tos vaišės. Iš kalėjimo nuėjome organi
zuotai, nes kalinius į miestą leido tik su 
leidimais. Be to, pradžioje ir judėjimo 
laisvė visiems gyventojams buvo labai su
varžyta. Gyventojai galėjo laisvai judėti 
tik dvi valandas prieš piet ir dvi valandas 
po pietų. 

Vaišių metu pasidalinom mintimis apie 
savus reikalus. Mums pranešė kad ir per 
radiją ir per atsišaukimus Amerikiečiai ir 
kiti sąjungininkai, visus Vokietijoje esan
čius užsieniečius, ar jie butų karo ar poli
tiniai belaisviai, ar darbininkai ir tremti
niai, kviečia laikytis senose vietose. Vi
same užimtame krašte čia nepaprastai daug 
betvarkės, dar pasitaiką ir susirėmimų gin
klu. Jei milijonai į Vokietiją suvarytų 
žmonių pajudės iš savo vietų, susidarys 
didžiulė betvarkė, kartu neišvengiamai ne
šanti ir daug nelaimių. Tie pranešimai 
mums buvo dar vienas argumentas kad 
reikia dar kalėjime palaukti kol galėsim 
laisviau išjudėti. O kalėjime jau nebuvo 
ir bloga. Tiesa, tai buvo dar netikra lais
vė, bet gyvenimas daugiau ar mažiau buvo 
panašus į kareivio naujoko gyvenimą ka
reivinėse. 

Aš pats, m keturiais kitais kaliniais, 
nutariau eiti dirbti į daržininkystės sky
rių. Darbo buvo nemažai, bet mums te
rūpėjo tik pagrindinė tvarka palaikyti, 
kad pats laikas nedarytų nuostolių. Da
bar čia nebebuvo jokių prižiūrėtojų. Mes 
patys buvom prižiūrėtojai ir patys darbi
ninkai. Dirbom nesunkiai ir kiek norėjom. 

Už darbą sau ir taip prie pakenčiamo mai
sto, mes gaudavom dar 150 gr. duonos, 25 
gr. dešros ir limonado bonką. Darže mes 
turėjom kiek tik norėjom įvairių anksty
vųjų daržovių. O apetitas buvo nesvietiš
kas. Valgėm ir valgėm. 

Aš pats poilsio valandėlėmis, atsisky
ręs nuo kitų kalinių, atsisėsdavau pava
sario saulėje ir visiškoje ramumoje, apsup
tas medžių, galvodavau žipie savo tolimes
nį gyvenimą. Daugiausia rūpėjo šeima ir 
bendri krašto reikalai. Neturėjimas jo
kių žinių slėgte slėgė, ir džiaugsmą kad 
esu iš kalėjimo išsilaisvinęs neabejotinai 
mažino. Man tada, o taip praktikoje ir 
įvyko, vis atrodė kad dar daug teks pa
kelti kol mes vėl galėsime j krūvą susirink-
ti. 

Musų celėje bematant įrengė radio pri
imtuvą, kada visame mieste nebuvo elek
tros. Vadinasi, musų reikalams srovė bu
vo specialiai suorganizuota iš gretimai 
esančios įmonės. Kalinių higienos palai
kymui tuoj pradėjo veikti kasdien pirtis. O 
išviso per 10 savaičių mes buvom tik vie
ną kartą nuvesti išsimaudyti, ir tik tada 
kada buvom atvežti. Kaliniams pradėjo 
duoti geresnių rubų, kiek buvo sandėlyje 
atsargų. Visus apavė odiniais batais. Pa
sirodo, musų kalėjime buvo didžiulės ba
tų dirbtuvės. Jose buvo dirbami nauji ir 
taisomi seni kareivių batai. Batų krūvos 
buvo didžiulės, nors mes visi vaikščiojom 
suplyšusiomis klumpėmis. 

Kaliniai, norėdami kiekvienas pasiro
dyti, pradėjo nešioti tautinių spalvų žen
kliukus. Ir mes visi Lietuviai pasipuošėm 
trispalvėmis vėliavėlėmis. Didžioji Čekų 
kalinių dalis savo tautines vėliavėlės iš
mainė į raudonas-internacionalines. Man 
nebuvo aišku ar jie supranta gerai ką da
ro? Ar jiems sava valstybė nemaloniau 
už tą kuri daro daug pažadų, bet atneša 
tik priespaudą. Aišku, jie tai nepergyve
no savo kailiu ir jiems visa tai labai gražu 
ir didinga, nes tai surašyta įvairiausiuose 
raštuose, ir visomis galimomis priemonė
mis išpropaguotai Jie tai propagandai nau
doja milijonines sumas, bet praktiškame 
gyvenime jie milijonams žmonių neša to
kią vergiją kokią žmonių pasaulis dar nie
kad nėra matęs. Bet išaškink jiems. 

Aš daug kartų bandžiau vaizduoti tai 
ką pats buvau išgyvenęs ištisus metus be
sislapstydamas. Tai nėra nieko bendro su 
žadama laisve. Tai priespauda ir dar kar
tą priespauda. Tai žmonių prievartavi
mas melstis naujai religijai, kada ta reli
gija pati tikintyjį papjauna. Nacionalso-
cializme ar ne tas pats? Aš pats išgyve
nau abi šias baisybes. Ir vieni ir kiti mums 
ruošė laidotuves ir nuolat kartojo kad atė
jo mums padėti ir mus iš nelaimių ištrauk
ti. Ir tūkstančiai Lietuvių, kurie dėl tau
tos ateities nepakluso laužiančiai^ jiegai, 
buvo vežami ištrėmiman, varomi į stovy
klas, uždaromi kalėjimuose. 

Vienas čekas, kurį jau ilgą laiką ge
rai pažinojau, ir kuris kas vakaras mels
davos, ant kaklo nešiojo kryželį, taip pat 
buvo prisisegęs raudoną kaspinuką. Pri
ėjau ir paklausiau: Ką tai reiškia, ar ir jis 
vaizduoja komunistą? * 

— Taip, — atsakė. — Aš juk buvau 
suimtas ir kalinamas už komunistinę veik
lą. 

— Bet, — atsakiau, — juk tamsta kas 
vakarą meldies ir nešioji kryžiaus ženklą. 

- _ Tai kas, — jis lyg nustebo, -— juk 
ir Sovietų Sąjungoje yra religijų laisvė ir 
ten nedraudžiama tikėti. 

Aš nusijuokiau ir jam pasakiau: Apie 
tai aš geriau žinau. Jųs gryšite visi į Če
koslovakiją. Ten dabar raudonieji įvedę 
savo kariuomenę. Pagyvenkit ten ir pas
kiau man parašysit. Bet aš išanksto tvir
tinu kaį jei tamsta esi nuoširdžiai tikin
tis, tamsta per vieną mėnesį busi išgydy
tas ir vėl pirmoje vietoje liksi Čekas. 

Ir juos visus kitaip nebuvo galima iš
gydyti. Vienintelis vaistas—duoti pasimau
dyti tame baisiame jovale. Taip buvo pas 
mus, taip bus ir visur kitur — kur atsiran
da nenormalių ligonių. O Čekijoje tuos li
gonius pagamino patys nacionalsocialistai 
su savo plėšriems žvėrims prilygstama 
žiaurumų politika. Jie taip padarė ir vi
soje Europoje, kur rėkte rėkė prieš komu
nizmą, bet vartojo nei kiek negeresnius 
metodus kaip ir patys komunistai. 

(Bus daugiau) 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kahift 35c. Su prisiuniima 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) ^ 

štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems k$ nori pramokti Angliškai kalbėti. 
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Jieškomieji ar apie juos ži

bantieji prašomi atsiliepsi į: . 
Consulate of Lithuania 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, IlL 

Kelpša, iš Telšių aps., gyv. Chicago. 
Kleizą, Jonas, gyv. Chicago. 
Kleizaitė - Fryzienė, Magdelena, gyv. 

Chicago. 
Kluonienė - Kovaitė, Bronė, gyv. 

Detroit, Mich. 
Šniukštaitė, Eugenija, gyv. Chiacgo. 
Kovaitė - Kluonienė, Bronė, gyv. 

Detroit, Mich. 
Kudobas, Augustas, gyv. Chicago. 
Kudukytė - Zurbo, Sofija. 
Kulbiene - Jarusovich, Mary, gyv. 

Glenwood Av^, Binghamton, N.Y. 
Kuprienė - Macevičiūte, Vincenta, iš 

Skuodo vai., Kretingos aps. 
Labanauskai, du broliai, vienas Hen

rikas, viens dirbo prie cirko. Gyv. 
* Chicago. 
Lapenas, 'Juozas, gyv. Cleveland, O. 
feaucius, Albinas ir Antanas, gyv. 

Chicago. 
Ijfturinavičius, Vaclovas (Walter Law-

rinow), iš Mažeikių, gyv. Chicago. 
Libimirckas, Jurgis. 
Libonaitė - Stasiūnienė, Anelė, Ane

lė, iš Gilbonių, Panevėžio aps. 
Lucas, Stanislovas. 
Malinauskienė, Ona, našlė, gyv. Chi

cago, ir jos vaikai Antanas ir 
Antutė, gimę Amerikoje. 

Maliukevičius, Jurgis, iš Žagariškių, 
Kauno ap. 

Marčiuška, Alfonsas ar Albinas, iš 
Panevėžio ap. 

Martinonių ir Elenos Navickaitės gi
minės ar pažystami. 

Martynaitis, Jonas ir Vincas, ifi Vei
verių vai., Marijampolės ap. 

Matulaitis, Jonas, iš Alvyto vai., 
Vilkaviškio ap. 

Mažeika, Kazimieras, iš Šilalės vai., 
Tauragės aps., gyv. Chicago. 

Ma^laveckas, Pijus, arba jo šeima. 
Mikalčiai, iš Raseinių vai. Gyv. 

Chicago ar Philadelphia. 
Mikelionienė, Raibikytės giminaitė. 
Milaknis, Elena. 
Milašius, Bonifacas, gyv. Chicago. 
Milevičius, Petras ir Pranas, iš Tirk

šlių vai., Mažeikių aps., gyv. Chi
cago. 
Miliauskai, du broliai, sunųs Tg-
no, iš Kelmės vai., gyv. Chicago. 

Mockai, trys broliai. Iš . Plinkšių 
prie Sedos. 

Mosdeikis, Ignacas ir Petras, iš Še
duvos vai., Panevėžio aps. 

Motuzienė -.Benelytė, iš Gulbįni} k., 
Šiaulių aps., gyv. Chicago. 

Nalivaiką, Stasys. 
Narmontas, Juozas ir Kazimieras, 

i& Ylakių vai., gyv. Chicago. 
Narmontienė - Butaitė, Ona, iš Ži

dikų vai., gyv. Chicago. 
Norkus, Adomas ir Marcijona (Šau-

linskaitė), gyv. Chicago. Turidu 
eunus. 

Numgaudaitė - Grigulienė, Bronė. 
Oratovsky, Romualdas, arba jo sū

nūs Romualdas, gyv. Chicago. 
Ostrowski, Stella. 

"Man, tai 'algos parnešimas—namo'!" 

"Buti žmona Reguliarės Armijos vy
ro tai puiku—daugiau negu iš vieno 
atžvilgio! 

"Imant, pavyzdžiui, algą. Kuomet 
Diek Įstojo kaip Eilinis, tie $75 per 
mėnesį atrodė man beveik negalimi. 
Bet ištikro—tai tik pradžia. 

"Faktinai viskas aprūpinta — JO 
medikalis ir dantų gydymas, butas, 
drabužiai, pašto lėšos; MUSŲ pasi
traukimo pensija ir $1500 ekstra pa-
liuosavimas nuo taksų už metines 
pajamas. Mes gauname primokėji-
mą už mane, mokestį už Dick's mai
stą, iki 30 dienų apmokamų atosto
gų per metus. Mes sutaupome ant 
apdraudos, judžių, geležinkelio lėšų. 
Mes gaunam trigubai didesnius nuo
šimčius už savo sutaupymus negu 
civiliai. 

"Taip, mes TURIM sutaupų. Man 
tai 'algos parnešimas—namon'. Tai 
tiktai viena iš priežasčių kodėl aš 
džiaugiuosi kad Diek taip pasitenki
nęs savo užsiėmimu,^ jaučiasi išmo
kstąs tiek daug ir tikrai aukštyn 
kyląs." 

A G O O D  J O B  F O R  Y O U  

U. S. Army 
C H O O S E  T H I S  

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

Boom 169, Federal BUg. Public Square Cleveland, Ohio 

Padaigis, Augustas ir Stasė, iš Ve
prių vai., gyv. Chicago. 

PaKalnienė, Veronika, iš Miežiškių. 
Palaima, Juozas, iš Veprių vaL»{ 

Ukmergės aps., gyv. Chicago. 
Paulaitytė - Diginienė, Marcelė, iš 

Jurbarko vai., gyv. Chicago. 
Pavilonis, Antanas ir jo dvi seserys, 

Antanina ir Eleua, gimę Ameriko
je gyv. Chicago. 

Pavilonytės, Antanina ir Elena, gyv. 
Chicago. 

Petriką, Juozas ir Kazimieras, s«Mgs: 

Juozo, gyv. Chicago. 
Petrolevičius - Galinauskienė, Kazi

miera, ir jos brolis, gyv. Chicago. 
Pikšrys, Silvestras. 
Povilaičiutės (Povilaitytės), Ona,Ur

šulė ir Marcijona, dukros Stanis
lovo, iš Kražių vai., gyv. Chicago. 

Povilaitytė, Afonsija, iš Smilgių vai., 
Panevėžio aps. 

Pranaitytė, Julė. 
Prunckunienė - Kasperavičiutė, Teo

filija, iš Smilgių vai. 
Rabačauskienė, Ona. 
Račkaitytė, Ona, ž&i Seredžių, Kauno 

«ps-, gyv. New York.^ -
Račkauskas, Kazimieras, gyv. Chi-

cago. 
Radzevičius, Leonas, dirbęs Ukic 

Banke Kaune, gyv. Brooklyn. 
Ragauskas, Steponas, Vladas ir Sta

sys, iš Kulių vai, 
Raibikis, Juozas. 
Ramanauskaitės, U^fcrt! (SpuiterifV 

ir Marijona (Akelienė). 
Ramanauskas, Jonas, gim. 1898 m 

gyv. Chicago. 
Ratkus, Antanas, s. Benie, iš Joniš

kio vai., gyv. New York. 
Raudoniutė, Petronelė, iš Pajevonio 

vai., gyv. Philadelphia. 
Remeikienė - Bružaitė, Marija, i£ 

Gaurės vai., gyv. Chicago. 
Rimkus, Pranas, iš Šimonių vai. 

Panevėžio aps. 
Rumbutis, Kazimieras ir Kazimiera 

ir jų vaikai Danielius ir ieva, iš 
Salantų vai. 

Saldukaitienė - Vizgirdaitė, Petronė, 
našle. , 

Saltonienė, Jadvyga. 
Šamas - Banys, James (Dzidorius), 

gyv. Chicago. 
Šaulinskaitė - Norkienė, Marcijona, 

gyv. Chicago. 
Šepka, Ignas, iš Rokiškio, atvyko 

Amerikon 1927 m., gyv. Chicago. 
Serbintas, Juozas. 
Sidauga, Jonas, ia Pašvitinio vai., 

gyv. Chicago. 
Širvelis, iš Taujėnų vai., Ukmergės 

ap. 
Šiultė, Antanas, iš Laižuvos miest., 

Mažeikių aps., turi krautuvę Chi
cago. 

Šivickis (Savick), Juozes, iš Šiluvos 
vai., gyv. Chicago. 

Škimilaitė, Akvilija, vyro pavardė 
nežinoma, iš Skuodo vai., Kretin
gos aps., arba jos vaikai. 

Skomskis, Jonas, prekybininkas, gyv 
Detroit. 

Skukauskienė, Ona, gyv. 2640 W 
69th St., Chicago. 

Smilgaitytė - šuopienė, Petronė, ir 
jos vyras Pranas, iš Šakių ap., 
gyv. Waterbury, Conn. 

Spudienė - Ramanauskaitė, Uršulė, 
ir jos vyžas Pranas, gyv. Brook
lyn. 

Stanislavičius, Juozas. 

i 

m. 

IŠ TEN KUR GYVENA 
BE NAMŲ 

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
gyvenime: jis jaučiasi jau tu
rįs butą, gyvenąs "pas save", 
turįs laisvę bent savo bute.... 

HOCHFELDO Lietuvių kolo
nijoje jųs rasite žmonių viso
kiausių profesijų. Sąraše, ku
rį man komiteto pirmininkas 
malonėjo įteikti, aš radau 33 
Drofesijų atstovus, pradedant 
pradžios mokyklos mokytoju ir 
baigiant kepėju. Daugiausia 
yra buvusių valdininkų (86) ir 
nažiausia. ... jurininkų ir fo
nografų (tik po 1). 

Man komiteto pirmininkas 
suteikė ir kitokios statistikos 
r gana įdomios: stovyklos gy
ventojai buvę apklausti kokį 
Jarbą norėtų kas dirbti, jei rei
ktų ilgiau emigracijoje pasilik
ti. Iš 68 mokytojų tik 25 no
rėtų pasilikti savo profesijoje. 

" tš 9 karininkų nei vienas nebe
norėtų juo buti. Bet atsirado 
iaug norinčių buti siuvėjais, 
joferiais, šaltkalviais ir papra
stais darbininkais. 

Ta statistika rodo kad jau 
suspėjo tremtiniai Lietuviai pa
ginti realybę ir suspėjo susivok
ti kaip gali prisieiti gyventi. 
Bet nei vienas iš jų darbo ne
rijo ir gali bent kokį darbą im
ti i"! « « . » 

NUOTAIKOS _ šioje kolonijo
je nėra labai blogos. Su kuo 
aš tik kalbėjau visi sakėsi, iki 
šiol gyvenę dar pakenčiamai. 
Bet kiekvienas vis pridėjo kad 
jau norėtųsi žinoti kaip reikės 
gyventi rytoj. Tas visuotinas 
netikrumas ir rytojaus gyveni
mo nežinojimas ir sudaro labai 
sunkią tremtinio naštą. 

Augsburgo stovykla yra cen
tras Pietų Vokietijoje gyve
nančių Lietuvių tremtinių. Pla
tesni suvažiavimai bei didesnės 
šventės vis atliekamos Augs
burge. štai ir vakar čia įvyko 
suvažiavimas Lietuvių politinių 
kalinių perėjusių per nazių ka
lėjimus. Jų susirinko apie 100. 
Kita tiek negalėjo atvažiuoti, 
o dalis — jau ilsisi kaip aukos 
kovoje už tėvynės laisvę ir už 
žmogaus Lietuvio teises. Gal 
tų žmonių duoklė ne daug kam 
bus suprantama ateityje. Gal 
ir šiądien kai kam atrodo drau
gų praleistas kalėjimas kaip 
maža avantiūra.... Bet nepri
valome pamiršti kad atiduota 
jų sveikatos bei gyvybės auka 
nazių kalėjimuose yra rodyklis 
musų visų pasiryžime nebūti 
vergais. 

KAIP Dillingene taip ir čia 
apvaikščiojau stovyklos įstai
gas: komitetą, mokyklas, re
dakciją. Viskas atrodo daug 
geriau negu Dillingene. Ir gim

nazija pakankamai padoriose 
patalpose, ir redakcija, nors 
emigrantiškai bet žmoniškai 
įsikurus; ir komitetas, pilnas 
visokių skyrių ir skyrelių.... 

Aplankiau aš juos visus, kal
bėjausi su visais. Man rūpėjo 
iš jų patirti kaip dirbama, gy
venama, ir ką galvojama. Ben
dras atsakymas visų: "Ne mes 
sprendžiame musų likimą. Mes 
esame tik mažutės figūros ant 
šachmatų lentos. Ką lošikai 
norf tą gali su mumis daryti." 

Augsburgo stovykla didžiuo
jasi turėdama Lietuvišką dien
raštį ir savaitraštį. Ji buvo pir
mutinė kur pradėjo eiti spaus
tuvėje spausdintas laikrašti* 
"žiburiai". Savaitraštis, paly 
ginti, geras, gražiai iliustruo
tas, reikalingas ir vertas pagy
rimo .... Jei mažiau užsiimti, 
pamokslais, gal butų dar geres
nis. 

NEGALIU užbaigti šio laiš
ko neprisiminęs "Lietuviško 
kryžiaus" Augsburge. Nusikal-
sčiau pažadui kurį daviau jc 
autoriui inž. Mulokui. Kryžius 
pastatytas aikštėje, prie dide
lio kelio, su užrašu, ir "Lietu
viška tvora" aptvertas. Tokių 
kryžių Lietuvoje buvo daug, ir 
Augsburgui paliktas Lietuviu 
tremtinių atsiminimas kryžiaus 
formoje yra labai prasmingas: 
jis reiškia ir viltį ir kartu sun
kumą. Jis yra keturkampis ir 
ant kiekvieno šono užrašas 
(Anglų, Prancūzų, Vokiečių ir 
Lietuvių kalbomis). Užrašas la
bai gražus, bet jo pakartoti čia 
negaliu, nes tiksliai neprisime
nu, o iš inž. Muloko gautą tek
stą kaž kur nukišau ir ant grei
tųjų nerandu.... 

Beje, dar vienas žodi,; apie 
maistą. Atrodo kad apskaičiuo
tas kalorijų kiekis ne i vieno 
nenumarins badu: suaugęs gau
na (teoretiškai) 2016, suaugęs 
dirbantysis 3019, vaikai nuo 
1260 iki 2510 kalorijų. Bet nei 
vienam tų kalorijų neužtenka. 

žmonės keliauja į kaimus ir 
jieškosi papildomo maisto: jie-
ško mėsos, kiaušinių, miltų ir 
bulvių. Bet j ieškotis papildo
mo maisto reikia labai atsar
giai, kad neperžengtum stovy
klos nuostatų draudžiančių ver
stis spekuliacija. ... Jei per
žengsi, patenki į stovyklos tei
smą, kurs tave gali nubausti 
kalėjimu, pinigine bauda ar net 
išvarymu iš stovyklos. Teis
mas yra pačių Lietuvių sudary
tas. (Bus daugiau.) 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

ŠIOJE šalyje kas savaitę iš
tinka po 42 bažnyčių gaisrus, 
per metą bendrai imant. Ne-
kurios tik šiaip apdega, o kitos 
ir sudega visai. Veik visi šitie 
gaisrai išvengiami, bet neatsar
gumu jie įvyksta. 

MIR£ 16,200 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

Sa Šiame numeryje telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais, 
čia talpinamų mirusių skaičius 
pasiekė jau 16,200, nuo Vasa
rio mėnesio, 1937 metų, kada 
mirusiųjų sąrašas buvo pradė
tas Dirvoje talpinti. 

IGNATAVIČIUS Tadeušas, 80 
metų, mirė Spalių 13, Ali-
quippa, Pa. (Kauno apsk.) 
Amerikoje išgyveno 50 m. 

JOŠKAUSKAS Augustas, 61 
m., mire Rugs. 17, Terre 
Haute, Ind. (Grušlauki^ k. 
Kauno aps.) 

BUKANTIENĖ Jieva, 61 metų, 
mirė Rugs. 18, Mahanoy Ci
ty, Pa., kur buvo ir gimus. 

TAMAŠAUSKIENĖ Ona (Sa
vickaitė), 60 m., mirė Spa
lių 15, Chicagoj. (Tauragės 
ap. Pagramančio p. Angerių 
k.) Amerikoj išgyveno 38 m. 

BUTVITIS Augustas, 73 me
tų, mirė Spalių 13, Chicagoj. 
(švėkšnos par. žančičių k.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

ŠUNOKIENĖ Rozalija (Kniuk-
štaitė), pusamžė, mirė Spa
lių 15, Chicagoj. (Kretingos 
m.) Amerikoje išgyveno 45 
metus. 

PAGE Berniee (Petrikaitė), 
38 metų, mirė Spalių 17 d., 
Chicagoj, kur buvo ir gimus. 

MAŽEIKA Kazys, seno amž., 
mirė Spalių 11, Kenosha, 
Wis. 

KODIS Karolis, pusamžis, mi
rė Spalių 19, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Upytės p. Stul-
tiškių k.) Amerikoj išgyve
no 39 metus. 

KARZAUSKAITĖ Elzbieta, se
nyvo amž., mirė Spalių 21, 
Chicagoj. (Šiaulių aps. Kel
mės par. Palandrių k.) Ame
rikoj išgyveno 48 metus. 

MICKEVIČIUS Jonas, 65 m., 
mirė Spalių 25, Chicagoje. 

(Šiaulių ap. Linkuves p.) Ame
rikoje išgyveno 40 metų. 

SANVAITIS Antanas, 65 m., 
mirė Spalių m., Rockford, 111. 

RRAŽIENĖ Marė, mirė Spalių 
20, Grand Rapids, Mich. 

KUNICKAS Antanas, pusamž., 
mirė Spalių 28, Chicagoje. 
(Telšių ap. Alsėdžių parap.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

KIBORTIENĖ Veronika <Au-
sekaitė), pusamžė, mirė Spa
lių 28, Chicagoj. (Raseinių 
ap. Jurbarko p. Dainių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

KONTAUTĄS Clifford, pusam
žis, mirė Spalių' 28, Chicagoj. 
(Šiaulių ap. Akmenės p. Ru-
dikių k.) Amerikoj išgyveno 
48 metus. 

BAKšIS Dominikas, pusamžis, 
mirė Spalių 27, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Šiluvos p. Nau-
kaimio k.) 

URNIEŽIUS Pranas, pusamžis, 
mirė Sp. 29, Chicagoj. (Tel
šių ap. Alsėdžių p.) Ameri
koj išgyveno 33 metus. 

VAISKUS Bernardas, mirė Sp. 
26, Chicagoj. (Švenčionių ap. 
Vydiškių p. Petravo k.) A-
merikoj išgyveno 37 metus. 

GOLDAUSKIENĖ P*anė, 61 
m., mirė Rugs. 11, Vesta-
burg, Pa. 

KURSINSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Spalių 29, Chicagoj. 
(Viekšnių p. Tutčių k.) Ame
rikoj išgyveno 30 metų. 

JIEžKAU brolį Jurgį Vin-
ciuną, atvyko į U. S. prieš pra
eitą karą. Seniau gyveno Bos
tone. Jegaudžių k., Pabiržės v. 
Prašau atsišaukti. (4*3) 

PETER VENCUiNAS 
Coleman, Alta. Canada 

Why 
Pay More? 
MJIflliHillMi 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

Braižiniai Parodanti Kodėl 8 Ohio 
Miestai Gaus Daugiąu Telefono 

Patarnavimo 

r t. 
I 

Planavimas, telefono praplėtimams 
šiais laikais suima visą telefono in
žinieriaus gabumą ir sumanumą. 

Paveizdan, keblus klausimas grei
tai tapo išspręstas kuomet aštuo
niems Ohio miestams reikėjo dau
giau dial telefono įrengimų. Kadan
gi šios ypatingos rūšies įrengimų 
nebuvo galima gauti iš išdirbysčių, 
liko klausimas kur juos gauti? 

paprasta 
aritmetika. Perdirbti gebring's te-įj^-
lefono sistemą su dial įrengimais , 
kokie galimi gauti. Paskui padalin
ti Sebring's pirmesnius dial įrengi-

• • • 

mus tarp Mkusių septynių miestų. 

Tas Inžinieriaus sumanymas pra
vestas ir todėl tai daugiau Ohio gy
ventojų aštuoniuose miestuose gaus 
telefono potarnavimą greičiau; Be
gu kitaip jie galėtų gauti. 

Išsprendimas šios problemos yra 
pavyzdys telefono inžinieriaus su
sirūpinimo musų darbu praplėtimui 
inusų patarnavimo taip greitai kaip 
tįk galima, patiekimui patarnavimu 

^ugesRuii žmonių; ir tai yra did«$y 
lis faktorius gelbėjime mums įves
ti šymet daugiau telefonų negu ki
tados kada. 

T H E  O H I O  B E L L  l 2 j  T E L E P H O N E  C O .  

THE MAY CO.'S 
BASEMENTE 

Tik ką Gautas — Naujas Siuntinys! 

t r 
9 ^  A '• v .^vr Z  ^ - 'ii* •* *  •  
• > ^ 

Laoe (Intlisį 
Tinkami Davimui Kalėdų Dovanoms! 

Puikių senų pavyzdžių mezginių stolui užtiesalai už 
tikrai nuoestabias žemas kainas! Jie yra tinkamiau
sia dovana Kalėdoms—Įvairių gražių marginių dvie
jų didumų.... 70x90 ir 70x70. Eeru spalvos. 
17x45 Siauri Patiesalai pritaikinti 

•  v .  . .  v - * .  •  •  ^  
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Spausdintos Sukto Bayon 

STALTIESĖS 

if 

Spausdintos Staltiesės 
Micros 52xS$ ^*98 

Tvirtų spalvų dugnu, gra
žių marginių šviesios mėly
nos, tamsios rožinės, aqua, 
žalios ar cedro rožės spalvų. 

f  r*f" ^ 4 •: 
- :4Ji 

Puikių marginių, gražaus 
tvirto audirfio kuris jums 
patiks. Labai ploniui, gra
žus audinys. 

Mieros 52x70 

, Balti Damask Napkins 
^.'.Mieros h -</<0(lc 

^rfr v*1 

Apribotas skaičius šių gtt-
ros rūšies baltų damask 
napkinų pritaikytų prie ju-> 
sų staltiesės. 

Mieros 18x18/ 49c 

i 

Languotos Staltieses 
Mieros 62x52 1*89 
Vatos audi'mo staltiesės iš 
languotų audinių dažytų 
siūlų raudom},? mėlynų ar 
auksinių. 

"Startex*! Virtuvei 
^iuosčinį • i ' *  

31 
fieros rūšies spausdinti vir-
Įuvei šluosčiai gražių gė
lėtų marginių. 

Reguliariai 39c Spausdinti Rankšluosčiai gėlių OQc yd. 
ir vaisių marginių. 18" pločio tiktai po......... • 

Buvę 7M Austiniai 

LUNCHEON 
SETAI 

4.98 
vatos audinių ge

ros luncheon staltiesės, su 
šešiais pritaikintais napki-
aais. Tik 45 visų mėgiamų 
spalvų, mieros 52x52. 

Mieros 52x72, pirmiau buvę 
11.98 Vertės 6.98 
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LIETUVOS TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS 
' 

Lapkričio 16, vakare, Įvyko 
antras Clevelande gyvenančiu 
Lietuvių tremtinių susirinki
mas. 

šis susirinkimas praėjo daug 
judriau, nes tremtiniai iškėlė 
naujų sumanymų, ir dalį jų 
pradėjo vykdyti. 

Nutarta kreiptis į Amerikos 
Lietuviu visuomenę prašant au
kų, kad galima butų nusiųsti 
Kalėdines dovanėles tremti
niams Vokietijoje. Išsiuntinė
ti atsišaukimai net Į 12 Lietu
viškų laikraščių einančių Suv. 
Valstijose. Tikimasi kad visuo
menė prisidės gausiomis auko
mis ir buvo galima bent dalj 
tremtinių šv. Kalėdų proga 
pradžiuginti nusiunčiant jiems 
dovanėles. 

Jau gauta ir pirmutinės au
kos nuo šiu: 
P. J. ir H.'žiuriai $50.00 
V. Kongelis 20.00 
Dr. S. T. Tamošaitis 10.00 
Alekas Banys 10.00 
K. Leimonas 10.00 
Dirva 10.00 
Jonas Jurgelis 2.00 
Viktoras Amšiejus 2.00 

Nutarta, pasikviečiant vie

tos jaunimą, ypač atvykusius Į 
Ameriką 1938-40 metais, su
ruošti vakarą, surengiant pra
kalbas apie Vokiečių, Rusų oku-
racijas ir tremtinių gyvenimą 
Europoje. Taip pat bus ban
doma suorganizuoti tautiškus 
šokius ir bent mažą chorą. 

I susirinkimą netikėtai apsi
lankė ir svečių, tai pp. Hypati-
ja ir P. J. žiuriai, Vienybės at
stovas VI. Barčiauskas ir Ale
kas Banys. Turėjome ir iš vie
tos jaunimo atstovą, p. Vaciu 
Jurgelis. 

P. J. žiuriš plačiai papasa
kojo apie Amerikos Lietuvių 
veikimą ir pastangas Lietuvai 
vaduoti. V. Barčiauskas, kaip 
laikraštininkas, papasakojo a-
pie Amerikos Lietuvių spaudą 
ir jos Įvairias sroves. 

Ponia Hy pati j a žiuriene su
teikė mums didžiulę staigme
ną: visus Clevelande esančius 
Lietuvius tremtinius pakvietė 
pas save į svečius per Thanks
giving šventę, už ką jai labai 
dėkojame. 

Susirinkimas praėjo labai 
pakilusioje nuotaikoje ir išsi-
skirstant susitarta sekantį šeš
tadienį vėl susitikti. M. L. 

VYSK. HOBAN'O 
SUKAKTUVĖS 

Į Clevelandą suvažiavo Ka
talikų bažnyčios didžiūnai daly
vauti vietos šv. Jono Katedros 
Vyskupo Edward F. Hoban 25 
metų vyskupavimo sukakčiai 
paminėti. Atvyko Kardinolas 
Stritch iš Chicagos, Arkivysku
pas Spellman iš New Yorko ir 
eilė kitų vyskupų. 

Vysk. Hoban kilęs iš Chica
gos, vyskupu buvo Rockford, 
111., diocezijoje, iš kur buvo at
keltas j Clevelandą Sausio 21, 
1943 m. Po Arkiv. Schrembs 
mirties Lapk. 2, 1945, jis liko 
šios diocezijos galva. 

Vysk. Hoban mielai sutiko 
visomis katalikų bažnyčios iš
kilmėmis palaidoti Liet-uvos 
Prezidentą a. a. Antaną Sme
toną, jam nelaimingai mirus 
Clevelande Sausio m. 1944 m. 

CARNERA IMASI ARENOJ 
KETVIRTADIENĮ 

šj ketvirtadieni, Lapkr. 21, 
Cleveland Arenoj imasi garsus 
Italas buvęs pasaulinis kumš
tynių čampionas Primo Came
ra, kuris dabar sugryžęs Ame
rikon ir įstojo Į imtikų eiles. 

Imtynes rengia kas ketvirta
dienio vakarą Lietuvis promo
ters Jack Ganson. Camera 
suporuotas su Indijonu Strong-
bow, kuris pastaru laiku laimė
jo kelias imtynes pagretu. 

Jack Ganson parkviečia Į Cle
velandą tokius pragarsėjusius 
imtikus kaip Sexton, Gustaf-
soji, Watson, Bell, Dusek, Sa-
voldi, Coleman, Detton, Casey, 
Longson, N'uma ir kitus. 

Šioms imtynėms referv buvo 
parkviestas buvęs pasaulinis 
kumštynių čampionas Lietuvis 
Jack Sharkey, iš kurio Came
ra anais metais atėmė kumšti
ninko čampionatą. 

GRYŽO Iš KALIFORNIJOS 
Dirvos redaktorius Karpius 

iš Los Angeles jau sugryžo ir 
stojo Į srfvo pareigas. Atosto
gas turėjo geras, Los Angeles 
Lietuviai jį ir p. Karpienę gra
žiai priėmė. Poni Karpienė lai
kinai pasiliko šiltoje Kaliforni
joje, redaktorius gryžo lėktu
vu. Nuvažiuoti automobiliu į 
Los Angeles truko 7 dienas, 
sugryžo lėktuvu per vieną die
ną. Tai didelis skirtumas. 

Kalifornijoje lankėsi ponia 
Marė Muliolienė, kuri ten vie
šėjo pas savo dukterį ir žentą 
keletą savaičių, žentui gryž-
tant iš Ohio Į Kaliforniją ji su 
juo ten nuvažiavo, ir pasisve
čiavus keletą savaičių gryžo 
atgal Lapk. 15. 

šiomis dienomis- Clevelande 
lankėsi biznio reįkalais Vieny
bės atstovas V. Barčiauskas iš 
Brooklyn, N. Y. 

Kalėdiniai Sveikinimai 
Dirvos administracijoje gali

ma gauti pirkti B ALF išleis
tus Lietuviškus Kalėdinius at
virukus- sveikinimus, pasiunti
mui jusų giminėms ir drau
gams. Kreipkitės prie pirmos 
progos. Pelnas iš tų atvirukų 
eina Lietuvos pabėgėlių šelpi 
mui. 

LANKYSIS KUN. DR. 
KONČIUS 

Kitą penktadienį, Lapkr. 29, 
Clevelande lankysis BALF pir
mininkas Kun. Dr. J. B. Kon
čius, iš New Yorko, kuris ne
senai sugryžo iš Europos, ten 
aplankęs Lietuvių pabėgėlių 
kolonijas. 

Pasitarimui BALF vajaus 
reikalais su centro pirmininku, 
visų trijų vietos BALF skyrių 
valdybos turėjo posėdi Dirvos 
redakcijoje ir sutarė surengti 
BALF vedėjui priėmimą. Vie
tą paskirs komisija. 

WILLSON MOKINIŲ 
VAIDINIMAS 

Willson Junior High School 
mokinių 9A klasės dramatinis 
skyrius Lapkričio 21, nuo 7:30 
vai. vakare, statė misteriją-ko-
mediją "The Tiger's Necklace". 

Šią mokyklą lanko daug Lie
tuviu vaiku. 

L i t h u a n i a n  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8. OHIO PHONE 
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Luski Lets Red I'al out «f the lias! 

LAIMĖTOJA, ši panelė, Sam-
mie Stilley, laimėjo Winter Ha
ven, Floridoje, Floridos žiemos 
gražuolės titulą pastaruose gra
žuolių rinkimuose. 

Cleveland Press Užkvie
tė Danny Kaye 

The Cleveland Press rengia 
savo didelį metinį 1946 Christ
mas Show, kurio pelną skiria 
labdarybei, apdovanojimui ru
dais, maistu, žaislais vaikams 
ir biednoms šeimoms per Kalė
das. 

žymiausiu to vakaro artistu 
bus žymus scenos, radio ir fil
mų komedijantas Danny Kaye. 
Tas vakaras atsibus šį šešta
dienį, Lapkričio 23, nuo 8:30 
vai., Public Hali. T^kietai par
siduoda po 90c., $1.25,.ir $1.80. 

Parapijos Bazaras 
švento Jurgio parapija ren

gia savo metinį bazarą, kuris 
prasidės sekmadienį, Lapkričio 
24, ir tęsis iki sekmadienio, Gr. 
1. Bazare kaip ir paprastai 
bus įvairių vertingų dovanų. 

KAREIVIAMS GRYŽTANT 

Izidoriaus ir Monikos. Samų 
sunus Algirdas šiomis dieno
mis gryžo iš Berlino, Vokieti
joje, sveikas ir linksmas, per
gyvenęs visokių nuotikių per 
keliolika mėnesių tarnavimo U. 
S. armijoje greta Rusų zonos 
Berline. 

Jam teko pažinti bolševikiš
ką Rusų kariuomenę ir jų "ge
ležinę sieną", del kurios ir Al
girdas vos nebuvo nušautas, 
tik ačiu Amerikiečių geriems 
ginklams jis ir jo draugai išli
ko gyvi. Algirdas gryžo jau 
ne eilinis kareivis, bet jis savo 
atsiektu laipsniu nenorėjo gir
tis, nerašė nei laiškuose. Tėve
liai galutinai apie tai sužinojo 
jam gryžus iš ženklų ant jo 
uniformos ir iš paliuosavimo 
popierių. 

Algirdas turėjo malonią nuo
stabą kai prie išdavimo jam 
paliuosavimo popierių jis susi
tiko su savo mokyklos draugu, 
Jurgiu Dereška, visai netikėtai. 
Pasidalinę džiaugsmu ir įspū
džiais jiedu nepamiršo ir kito 
savo draugo, nelaimės ištikto. 
Nežiūrint savo pasiilgimo savo 
namų, tėvų, brolių ir seselių, 
jiedu sutarė atlankyti paraly
žiaus ištiktą savo draugą, Bill 
Lastauską, gulintį ligoninėje 
Washington,. D. C. Jų atsilan
kymas ligoniui padarė tokį įs
pūdį kad jis veik pusiau pasvei
ko, kas ir ligoninės slauges nu
stebino. 

Algirdas Šamas būdamas Eu
ropoje lankėsi Švedijoje, iš kur 
parvežė daug gražių, vertingų 
dovanų. Sugryžus į namus, jo 
tėveliai suruošė jam pasitiki
mą, sukviesdami suvirs 40 jo 
draugų ir draugių, savo puoš
niame name, kur visi jaunuo
liai dalindamiesi pragyventais 
įspūdžiais, žaizdami praleido 
vakarą. Savo draugų kviečia
mas, Algirdas gryžo prie savo 
mėgiamo sporto. Pailsėjęs jis 
planuoja tęsti mokslą iki at
sieks savo profesijos. Koresp. 

PO "APKALBOS IR MEILĖ" 
Plačiai išgarsintas veikalas 

"Apkalbos ir Meilė" jau suvai
dintas, ir atliktas pakankamai 
gerai. Publikos į šv. Jurgio pa
rapijos salę to veikalo pamaty
ti suėjo dikčiai, kas liudija 
žmonių išsiilgimą Lietuviško 
meno, o kadangi Lietuvių sa
lė pačių salės direktorių paves
ta svetimų gišeftui tai vietos 
Lietuviai ir neturi kur plačiau 
ir dažniau savo parengimus 
daryti. Artinasi metinis salės 
šėrininkų susirinkimas, Lietu
viai privalo pasirengti tame su
sirinkime suvaldyti direktorių 
gišeftą ir grąžinti salę kultū
riškiems šios kolonijos Lietu
vių reikalams. 

Už viršminėto vakaro pri-
ruošimą padėka priklauso Juo
zui Sadauskui ir jo žmonai, 
Rožei, taipgi M. Drosučiui už 
tinkamą veikalo prirengimą, o 
taip pat ir vaidintojams kurie 
pasišventė tam reikalui. 

Prie to viso buvo ir nedova
notinų klaidų. Kaip girdėti tai 
tula garsi vietos "darbuotoja", 
kuri bando ne tik abi parapijas 
komanduoti ir naudotis visokio
mis progomis, ji dar tik nese
nai važinėjo N w Yorke žmo
nių suaukotais pinigais šelpos 
reikalams; ji ir šiame vakare 
atsivedė savo privatiškus sve
čius vakarienei sykiu su pro-
gramo pildytojais, pasinaudo
dama kitų aukomis. O tie sve
čiai kurie buvo ypatingai pa
kviesti į šį vakarą iš artimos 
kolonijos ir gerai pasižymėję 
šalpos darbais, šioje vakarienė
je nebuvo nei prie stalo pa
kviesti, per vieno asmens bu
ką nesumanumą. 

Tokie asmenys Iprie sukelia 
betvarkes tarp veikėjų turėtu 
žinoti savo vietą ir nedrumsti 
kitų draugingo veikimo. 

Buvęs. 

(Reprinted from the New York En
quirer of Oct. 14, 1946) 

WHEN Vishinsky or Mototčv or 
Stalin declares that he is heartily 
in favor of peace and progress in 
and among the nations of the globe, 
he is saying what is false and just 
what everyone conversant with the 
dogmas and practices of Commu
nism knows to be false. 

Soviet Russia, the fountain-source 
of the Red Fascist offensive now 
going on all over the globe, does 
not want peace. And for a very 
simple and wise reason. The Rus
sian brand of Fascism thrives on 
discontent, disorder and armed con
flict. 

The few Communists who seized 
power over Russia in St. Peters
burg in 1917—not from the Czar-
ist regime but from the Kerensky 
government—could not have accom
plished this feat were it not for 
the conditions brought about by the 
first World War. 

Neither could Stalin's regime have 
brought under its sway such lands 
as Lithuania, Estonia, Latvia, Po
land, Romania, Bulgaria and other 
regions were it not for the condi
tions engendered by the second War. 
And be it carefully noted that World 
War II was begun by Adolf Hitler 
and Josef Stalin, after their sign
ing their famous pact in August, 
1939. 

A serviceable disclosure of the very 
methods pursued by Communism to 
gain its ends is made available in 
The Secret Battalion, by Harold J. 
Laski, until recently chairnutn of 
Britain's Labor Party. 

Laski, professor of economics at 
the University of London, is a mili
tant Communist. As such, he has 
a particular aversion for "plutocra
tic" America. But he loves the 
American dollars. 

He is at present in this country 
—at least he was here, when he 
addressed a conference at Kenyon 
College, Gambier, Ohio, and we are 
at liberty to suppose that he was 
in no hurry to quit our "capitalistic" 
shores. 

Listen to Professor Laski, as he 
reveals himself through The Secret 
Battalion: . 

"It is difficult to exaggerate the 
tribute that Communists deserve for 
the courage and devotion and tire
less energy they bring to their work 
of agitation; they have all the zeal 
of passionate crusaders. But the 
conspirational side of their work, 
above all because of the philosophy 
in which it is imbedded, creates 
habite of a different order. They 
are working against a ruthless en
emy in an unseen war which sooner 
or later will seek their destruction 
in open battle. 

"They must therefore destroy the 
very parties with which they seek 
alliance in order to command their 
resources for their own ends. To 
do this, they must declare they are 
as one with them, loyal to their 
principles, ready to accept their 
rules, prepared to serve under their 
leaders. 

"But since none of these declara
tions are true, they must also, at 

the same time, deny these principles, 
maneuver around the rules, and do 
all in their power both to discredit 
the leaders they agree to serve, 
and, if possible, secure their places 
when they are discredited." 

This statement of one of the lead
ing exponents of Red totalitarianism 
is worth a whole encyclopedia. It 
discloses not alone the procedure 
followed by Communism in its lust 
for power in the domestic concerns 
of nations, but also its method of 
acting in the field of foreign affairs. 

Laski shows how little faith can 
be placed in the words of Stalin and 
the re.st of the Red hierarchy when 
they utter words of sweet reassur
ance as to peace, international good 
will and mutual cooperation among 
the peoples of the globe. He gives 
us positive proof of the impossibil
ity of the non-Communist world's 
coming to terms with Soviet Russia, 
except on Soviet Russia's own terms. 

Soviet Russia is bent upon world 
conquest, not upon world peace. 

Laski has let the red cat out of 
the bag. 

WHAT'S NEW? 
(la Cleveland) 

The Baltic-Scandina-
vian Society of 

Washington, D. C. 

WE hear from reliable sources 
that plans are being made to hold 
a National Lithuanian Bowling Tour
nament in Cleveland early next year. 
This tournament will bi'ing some 
of the nation's most prominent bowl
ers hore. Those who might be in
terested can watch this column for 
future announcements. 

LOCAL Lithuanians hlt^l •* fitrti 
place to spend an enjoyable evening 
in the newly opened King Pin Club. 
The Club is at 2111 Prospect Ave., 
where fine food and drinks is its 
.specialty. Joe Chester and A1 Sa-
molis, president and secretary, re
spectively, are prominent figures in 
the local bowling activities. We 
urge those Lithuanians who enjoy a 
pleasant evening under ideal con
ditions, to stop in and become mem
bers. Take your friends along — 
they can join too!! 

ST. GEORGE Church is holding 
its annual Thanksgiving Bazaar on 
Sunday, November 24th. This ba
zaar will last until the following 
Sunday, December 1st. The booths 
will offer many excellent prizes, 
poultry will be given away, and re
freshments will be available. All 
are urged to attend. 

The Baltic Scandinavian Society of 
Washington, D. C., held its annual 
meeting in tįhe International Stu
dent House, on Monday evening, 
Oct. 28th at which Mr. L. J. Esu-
nas was chosen to head the group 
for the ensuing year and continue 
its further growth and development. 

Vice-President, Section Chairman 
to serve were: Mr. Hanson H. Ha
thaway, Mrs. Ruth S. Beckmann, 
Mr. Roy G. Peterson, Mr. Anthony 
C. Rutkas, Mrs. Marion Tremblay, 
Mrs. Pearl Nelson Allen, Mr. Otto 
S. Beyer, Dr. J. de S. Coutinho. 

Major Albina Shimkus, WAC, re
lated her personal experiences with 
displaced persons and particularly 
those from the Baltic countries. She 
suggested that these peoples could 
be helped by sending clothing, food 
parcels which the Society and other 
similar groups could take upon each 
one's self to do. 

She found the sentiment of these 
displaced persons to be against re-? 
turning to their native lands white 
they are under the present regime. 

Those interested in the Society 
may write to Mr. L. J. Esunas, 410 
East Capitol Street, Washington 2, 
D. C. H. V. S. 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

BEIK ALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės J 

K. S. KARPIUS 
0820 Superior Ave. * 

ENdicott 4486 
<jiifiiijTiiITiTiii!iinitiiiMiiniiiiiiiiiiillTtiiiiiiiiiiiiiiHiiiifiiifiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiliii7^š 

WiikeSis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTU Vi U 
[ PATARNAVIMAS 
|  —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

E 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande nuo šių metų pradžios iki 
Lapk. 20 užmušta jau 98 as
menys. Pernai per tiek pat 
laiko žuvusių skaičius buvo 88. 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Ma)iavotoj*ą 

Popieriuotoja* 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pggražinimo suteikiama < 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonai POtomac 6899 

^uiui9iiiiiiiiiiiii^iiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiigiiiiiiiiii<iiuiiiiiuuiiiir 

J P J. KRRSIS į 
= 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio | 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. I 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- E 
E kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- = 
E riuose apdraudos-insuranee reikaluose. 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 'j| 
E garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
pMHiiti! 

Automatinis Gasu šildymas į 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema j 

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

TRI-VET APPLIANCE SERVICE | 
Frank Orpse Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 02J|7f 

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

Clevelander's Entry 
Receives Award 

Mr. Anthony Vaiksnoras, was hon
ed at having received an invitation 
to submit paintings for the Chicago 
National American-Lithuanian Fes
tival Exhibition which was held in 
Chicago. The Exhibit- took place 
from October 20th to the 27th. 

He was honored to have been 
asked, but was overjoyed when the 
Jury awarded • him a Blue Ribbon 
Award for an oil, painting, one of 
three submitted. Mr. Edward Wa-
laitis, Art Editor of Chicago Tri
bune, Mrs. Rudolph Baranikas, Phyl
lis Rasins, and others made the 
award. 

Cleveland Lithuanians are proud 
and happy to thank Mr. Vaiksnoras 
for representing Cleveland so well. 

GUESS WrtO'S WINNING . . . 
If anyone can reflect the fortunes 
of the Woodridge, N. J. high school 
football team to the finest de
gree, it's Buster, the team's mas
cot. His doleful appearance, here 
indicates that his team -has not 
yet scofed. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

Gera užeiga pavalgyti, išsi
gerti ir smagiai praleisti lai
ką. čia Lietuviai susirenka 
draugiškai pasimatyti. (47) 

Joe Chester, pres. Al Samolia, sec. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYN/S 
Užkviečiame savo draugas 

Lietuvius atsilankyti. 
Atidara ir Sekmadieniais 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Telef. CEdar 9527 

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 
509-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

B U Y  Y O U R  

E X T R A  
SAVINGS 

BONDS 
N O W  

SECURITY 

PROTECT YOUR FUTURE 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidoluviy Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6B21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Štai Jums Naujos' 

Skrybėlės 
Jail gaunamos ir galimos pasirinkti — visose vėliausiose 

* spalvose ir styliuose 

Kaina po 2.95 3.45 7.95 
Vyrams ir Vaikinams SWEATERIAI 

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

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

•W/.V/AW.V '̂A'A'AV.V.VAV/JV.̂ WMWAVW.V///1 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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