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TREMTINIŲ GYVE-
NIMO ŽINIOS 

2YDŲ AKCIJA PRIEŠ 
LIETUVIUS 

Paskutinėje žydų akcijoje 
prieš Lietuvius buvo sulaikyti 
33 Lietuviai, kurie jų buvo 
kaltinami šaudę žydus. Dauge
lis Lietuvių buvo negailestin
gai mušami. Taip Jonas Pode-
rys, sulaikytas Miuncheno sto
tyje, buvo smarkiai sužalotas 
ir perduotas Amerikiečių or
ganams. Vėliau jis įrodė kad 
jis visiškai ir negyveno toje 
vietoje kur kaltintojai jam 
primetė. 

Panašiu būdu, įrodžitt$ lead 
nekalti, paleisti ir kiti Lietu
viai. Kai kurie jų išgedėjo ka
lėjime net 11 mėnesių. Kas at
lygins jiems už tą baisią nuo
skaudą ? 

TREČIAS SKRYNINGAS 
šiuo metu Lietuvius tremti

nius gąsdina naujasis, jau tre
čias sereeningas, kurį ruošia 
naujoji IRO organizacija. Nė
ra abejonės kad ir šis seree
ningas bus sumanytas komu-
ttistų, kurių didelis skaičius te
besėdi dar nuo UNRRA laiku 
mo organizacijoje. Klausimai 
fprmalumuose primena antrojo 
sereeningo anketas. Tremtiniai 
Lietuviai šaukiasi brolių Ame
rikiečių pagalbos kad ir šiuo 
atveju jie butų apsaugoti nuo 
naujų komunistų užmačių. 

BOLŠEVIKŲ AGENTAI v 

TREMTINIŲ TARPĘ 
Paskutiniu metu tremtinių 

tarpe pasklydo di<3tesnis bolše-
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Prancūzai komnnislai Msiiili 
ROMOJE KOMUNISTAI APŠAUKĖ 

VISUOTINĄ STREIKĄ^ i 

Valstybes Sekretorius George 
Marshall parodoma atsisveiki
na su savo žmona Washingto-
ne, prieš išskrendant į Keturių 
Didžiųjų konferenciją Londo
ne, aptarimui Austrijos ir Vo
kietijos taikos. 

PALESTINOJ ŽUVO 
ŽMONIŲ 

IŠVIJO SOVIETŲ 
KOMISIJĄ 

% 

Paryžius. Prancūzijos 
komunistai unijų vadai at
šaukė visą sali paralžiuo-
jantj streiką, po to kai val
džia įvedė naujus griežtus 
įstatymus ir kai kariuome
nė užėmė anglies kasyklas 
ir pradėjo užiminėti kitas 
viešas įmones. 

Po, mėnesio streiko, pil
dydami vyriausybės ulti
matumą, komunistai sutiko 
atšaukti streiką, nors pa
reiškė darbininkams jog 

arti komunistams reikalin
go laipsnio fsavo pergalę 
pasiekti. f 

ROMČJE VISUOTI
NAS STREIKAS 

>,W 

Roma. — druodžio 11 d. 
Romą pradėjo apimti ge
neralinis streikas, komu
nistų iššauktas protestui 
prieš premjero Alcide de 
Gasperio vyriausybę. 

Visame mieste sustojo 
veikus vieša transportači-
ja ir pradėjo streikus kitu 

Palestinoje eina Žydų su 
Arabais pasalingos pešty
nės, kuriose jau užmušta į 
175 žn^nės abiejose pusė
se, nuo to kai United Na
t i o n s  p o s ė d i s  n u b  a l s a v o  
padalinti Palestiną Žydams 
ir Arabams. 

Prieš Aralp§ pastangas 
Žydai atsikerta visu smar-vikų agentų skaičius. Visi jie Gruodžio 9 žvdu 

baigę specialias šnipinėjimo gauliai užmu.. ?() Arabų į,. 
mokyklas Prahoje ar Rygoje 
Jų tikslas — suskaldyti trem 

100 kitų sužeidė atkirsdami 
tinius ir prikalbėti juos grįžti j . 

3 Arabų ataką tarp Tel Aviv 
namo. 

iYDAI GRĄSINA LIETU-
VIAMS 

Paskutiniu laiku labai akty
viai prieš Lietuvius pradėjo 
veikti žydai, ypač as reiškia
si Bavarijos apygardoje, žy
dai siunčia ir Lietuviams grą-
sinančių laiškų. 

Iš visko matyti kad jie vei
kia pagal komunistų nurody
mus ir jų apmokomi. 

DIDŽIULĖS PRIVILEGIJOS 
ŽYDAMS 

Nesenai Kanados valdžia pa
reikalavo 664 siuvėjų. Skir
stant tas vietas 400 teko žy
dams ir tik 264 pabaltiečiams. 

AMERIKA PALIKTŲ EURO
POS KRAŠTUS JŲ PAČIŲ 
LIKIMUI 

šiuo metu USA Vokietijoje 
teturi labai menkas karines 
pajėgas. Rusai gi prie Anglų-
Amerikiečių zonų sienos laiko 
ištisas armijas, šių dvejų pu
sių jėgos labai nelygios. Trem
tiniams dabar jau perdaug aiš
ku kad karo atveju Amerikie
čiai sėstų į laivus ir paliktų 
Europą jos pačios likimui. 

Tremtiniais irgi nebūtų pa
sirūpinta, butų paskelbta kad 
"nėra laivų". 

Toka politika kelia didelį su^ 
sirupinimą ir nerimą tremti
nių tarpe, nes jie žino kad karo 
atveju bolševikų tankai grei
tai riedėtų Paryžiuje 

K. Pelėkis. 

ir Jaffa. 
Britai, kurie dar valdys 

Palestiną iki Gegužės 15, 
stengiasi abi puses malšin
ti. Britų kariams įsakyta 
šaudyti tiesiog į riaušes 
pradedančius Arabus bei 
Žydus. 

Riaušėse padaryta nuos
tolių už daug milijonų do-
larių. 

Washington. — Atstovų 
t . iciiuniiinvama jug įmonių darbininkai. Komu- ^uT-?fn

e
nnn

Vrtn?ai1^ v S^r^" 
tai esa nusileldl"! iiistai "aeituodami už strei- mą $o90 000,000 greitai pa^ 

galbai Europos salims a£ 

Kairėje, Adm. Louis Denfeld, kurį Prez. Truman paskyrė nau
ju U. S. Karo Laivyno operacijų viršininku, į vietą Adm. Ni-
mitz, kuris pasitraukia iš tarnybos Gruodžio 15, del senatvės. 
Adm. Denfeld tarnavo karo laivyno komandierium Pacifike. 
Dešinėje Bedi Adm. Nimitz. 

EUROPAI PAGALBA PRAVEDAMA 

mas ir liepė buti pasiren
gusiems "naujai atkakles
nei kovai". 

Streiko baigimo sąlygose 
vyriausybė sutiko pakelti 
darbininkams algas ir iš
pildo kelis kitus reikalavi
mus, ką komunistai laiko 
savo laimėjimu. % 

Ši kova su komunistais, 
kurie matomai norėjo pa
daryti Prancūzijoje komu
nistinį perversmą, kartu 
buvo ir iš jų opozicijos pu
sės pastangos išmušti dar
bininkų unijų kontrolę iš 
randonųjų rankų. 

* Darbininkai, kariuomenė 
ir policija nepildė komunis
tų raginimų paimti šalies 
valdžią "į savo rankas". 

Išvyta Sovietų komisija 
Šiuo pačiu laiku kai ko

munistai vykdė revoliuci
nius streikus, tarp Maskvos 
ir Paryžiaus iškilo diplo
matiniai kivirčiai. Už iš
vijimą andai iš Prancūzi
jos 19 sovietų piliečių, ku
rie prisidėjo prie sukilimų 
kurstymo Prancūzijoje, iš 
sovietų pusės atsikirsta iš-

TTM , Tr „ , , siuntimu iš Maskvos ten 
Viktoras Kravcenko, ku- buvusios Prancūzijos pre-

ris pametė sovietų valdišką misijos. Prancūzija 
tarnybą Amerikoje 11 pia- į* savo pusės vėl ėmėsi žy
dėjo įskelti viešumon ką zi- įQ -r įgvįj0 Paryžiaus 
no 'apie Maskvos ir komu- ^en gedėjusią Maskvos mi-
nistų sunybes, ragina sios 
v i *  •  1 _  _  

JUS 

ką skelbia darbininkų "ka
rą prieš imperializmą" ir 
Amerikos "k^rp kurstyto-

Tikima kad sustreikuos 
visi apie 500,000 Romos 
srityje esančių darbo žmo-
nių. 

krikščionių D e m okratų 
Romoje komitgtas užataka-
vo komunistų pasielgimą 
kaip jų politišką manevrą, 
paskelbė kad iš vyriausy
bės pusės unijų reikalavi
mai daugumoje išpildyti, o 
šis visuotinis streikas vra 

sparai prięš komunizmą, iš
kilo įvairių priešingų bal
sų, kurie tačiau didumos 
kitų atstovų riksmu atme
tami. 

Pasiūlymai mažinti tą 
sumą ir prikabinti prie to 
biliaus kitokius priedus at
metami. „ j. 

Pranešimai m sostinės 
užtikrinėjo kad skyrimas 
$590,000,000 bus užgirtas 
Gruodžio 11 ir tuoj galės 
buti pradėtas vykdyti. 

Senate tas bilius jau už
tik komunistų pasikėsini- į tvirtintas prieš keletą die-
mas siekti šalyje suirutės j nlį 
ir perversmo, ne darbinin
kams ka iškovoti. 

Kartu su tuo, Prez. Tru
man nori išgauti Kongre-

REPUBLIKONAI RŪ
PINASI INFLIACIJA 

PATARIA RUSUS 
IMTI KIETAI 

šalies vyriausybę nusista
tyti elgtis šiurpiai ir kietai 
su Rusija, kitaip neišvengs 
kito karo. Jis sako, Tehe
rano, Jaltos ir Potsdamo 
pasitarimai parodė kad su 
Rusais gražiu budu tartis 
negalima. 

Jeigu Rusija leidžia ko
munistinei propagandai vi
same pasaulyje šimtus mi
lijonų dolariu, kaip Ameri
ka gali apsieiti su mažes
nėmis išlaidomis atsikirti
mui prieš komunizmą, sa 
ko jis. 

ISPANIJOJE, tarptautinėje 
parodoje šymet, atsibuvusioje 
Valencia mieste, jau dalyvavo 
42 Amerikos firmos su savo 
išdirbiniais. 

Kanados popieros dirb 
tuvės pabrangino laikrašti
nę popierą, po $6 tonui, su 
Sausio 1 d. Iš Kanados at
eina popiera ir musų laik
raščiams. 

Amerika uždraudė par
davimą karo ginklų į Arti
mus Rytus, kuriais galėtų 
pasinaudoti Žydai ir Ara
bai savitarpiniam karui. 

siją. 
Kremlius tuo klausimu 

įteikė Prancūzijai ir pro
testo notą, bet Prancūzijos 
vyriausybė įsakė savo am
basadoriui tą notą grąžin
ti sovietų vyriausybei. 

Prancūzijos vyriaus y b ė 
šioje savo kovoje su komu
nistais buvo nusistačius pa
naudoti visas griežčiausias 
priemones randonųjų pasi
kėsinimus sutriuškinti. 

Pereitą savaitę pradėta 
raudonųjų agitatorių gau
dymas, šimtai komunistų 
buvo suimta. 

Komunistų tikslas buvo 
suardyti Prancūziją taip 
kad nebūtų galima pasi
naudoti Marshall planu ir 
Amerikos pagalba, o tada 
jau butų buvę lengva ko
munistams šalį užvaldyti. 

Per mėnesio laiko riau
šes apie 45 žmonės užmuš
ta, milijonai tonų anglies 
ir kitokių išdirbinių nusto
tu, skurdas padidintas iki 

Vvriausybė apstatė sar-s? pritarimą jau dabąi įm-
gybomis valdžios įstaigas, j ^1S pasnuosimo vykdyti n 
radio stotis, elektros dirb-! Marsliallo planą Europai 
tuves, geležinkelių stotis | atgaivinti. Tam tikslui pir-
nųo komunistų užgrobimo, j J'eikalmga $7,o00,-

Krikščionys darbininkai 0C0,000, kurią prašo Kon-
esą linkę pasilikti darbuo- greso skirti, kitaip tas pla-
se; kiti ir pasiliko, nors su ?as bus užvilkintas, o vil-
pavojum iš komunistų pu- kinti yra pavojinga. 
g=^ ^ Is Kongreso puses prezi-

v dentas raginamas išdirbti 
TAvnnxo Ichnfpvenciia' priemones kad užsienių rė-

mimas neprisidėtų labiau 
Siu ta,vU«. J Molotov.ip™. 

mui, padeties maišymui. * 
Iki su Molotovu posė-! Jams-

džiaus, sovietai bus saugus, 
o Amerikos, Prancūzijos ir SOVIETŲ miestuose tę-

Iš Washington o praneša 
kad Republikonai Kongre
so vadai pasiryžę imtis sa
votiškų priemonių sulaiky
ti infliacijai šalyje, kuri vis 
labiau reiškiasi, vietoj ma
žėti. Kainų kilimas nesu
valdomas, algų kėlimo rei
kalavimai vėl statoma. 

Prez. Truman, šio K.on* 
greso pradžioje, pareikala
vo duoti jam teisę įvesti 
kainų ir tam Jtikrų reikme
nų kontroles. Republikonai 
tam nepritaria, sako tas 
vėl grąžintų juodą rinką._ 

Kongresas pasiryžęs vėl 
išsiskirstyti Gruodžio 19; 
ar per likusias kelias die
nas spės ką nors naudingo 
padaryti? 

Anglijos rankos Vokietijos siasi gyventojų panika, vi-
ir Austrijos taikos klausi- !sį kas turi rublių stengiasi 
mu bus surištos. 

Paaiški kad sovietai vis 
pirkti ką tik gali. Dėl to 
sako veik visos krautuvės 

dar gauna išsivežti iš Ame-1 jeį įr ^ turėjo liko ištus 
'ikos zonos Vokietijoje vl~; tintos. Sovietų žmones ap-
?okias dirbtuvių mašinas - - +Qc Kaimo iio Un sokias dirbtuvių 
ir reikmenis. Bet Londone 
Molotovas reikalauja sovie
tams $10 bilijonų karo at
lyginimų iš Vokietijos. 

ėmė kokia tai baimė, jie ko 
tai nepaprasto laukia. 

Amerikos Darbo Fede
racija apkrauna savo na
rius darbininkus naujais AMERIKA pasiryžus pa- t v. . ... . a,0 

silikti Vokietijoje ir Kore- mokesčiais sukėlimui $8,-

KELIOSE vietose šioje 
šalyje pasirodė sandėliuose 
Rusijai pažymėtų industri
nių padargų ir mašinerijų 
už" apie $20 milijonų. Ku
rie priešingi toliau Rusijai 
gelbėti sukėlė trukšmą dėl 
tų reikmenų. 

^Kiti pradėjo aiškint kad 
tie dalykai buvo sudėti ga
tavai f dėžes siuntimui Ru
sijon ir ant jų pasiliko už
rašai dar nuo karo dienų. 
Tie dalykai nebusią Rusi
jai pasiųsti. 

ARMIJOS transporto or
laivis nukrito neprienamo-
je vietoje šiaurėj nuo Lab
radoro, su juo žuvo 29 vy
rai. Nelaimė ištiko Gruo
džio 10. 

joje iki tose šalyse bus ga
lima įvesti reikalingą tvar
ką. U. S. rimtai pasiryžo 
neleisti sovietams užgrobi-
nėjimų. Tam tikslui Ame
rika spausdina savo pini
gus naudojimui savo zono
se Korėje ir Vokietijoje. 

000,000 fondo 1948 metais 
išrinkimui prezidento ir 
kongreso kokis patiktų fe
deracijos dykaduoniams. 

URUGVAJUJE pradėta 
organizuoti Pietų Ameri
kos komunistų vadų suva
žiavimas. Washingtone pa-

New Yorke mirė Dr. Ni- siryžta dėti pastangas kad 
cholas Murray Butler, 85, tas suvažiavimas neįvyktų, 
m., žymus mokslininkas ir ir pasidarbuoti tuo reikalu 

RAGINA VALDŽIĄ 
MAŽINT IŠLAIDAS 
NEW 10KKE atsibuvo Na-

cionalės Išdirbysčių Sąjungos 
metinis suvažiaviftias, kuriame 
buvo pasiūlyta valdžiai priim
ti 31 bilijono dolarių biudžetu 
1 9 4 8 - 4 9  m e t a m s ,  k a i p  v i e n ą  i f ;  
svarbiausių priemonių kovoje 
prieš infliaciją. Apie 3000 de
legatų sudarančių Amerikos 
Industrijos kongresą, ragino 
valdžią priimti biudžetą 7 bi
lijonais mažesnį negu dabarti
nis. 

Naujas biudžetas, sako, ga
lima butų priimta be pažeidi
mo šalies apsaugos, užsienių 
šelpimo ir nekuriu kitų būtinų1 

dalykų. 
• 

FEDERALS valdžia turi ei
lę darbų,, kurie tuli neša net 
arti $10,000 metuose algos, bet 
negauna į tas vietas stoti no--
rinčių žmonių. Tokhį vietų 
esama arti 4,000. 

Priežastis tų vietų neužpil-
dymui vra ta kad tie darbai 
randasi Bermudoj, Hawaii, Ko
rėjoj, Guam saloje, Alaskoje, 
Azores salose, Vokietijoje, ir 
Italijoje. 

lie darbai yra žinioje Mrs. 
•Jean Chappie, W a s h i n gton, 
D. C. 

VALDŽIA stengiasi kontro
liuoti daugiau ir daugiau plie
no ir geležies produktų eks
portą. Dabar bus apie 95' i 
visų plieno išdirbysčių produk
tų bus po valdžios kontrole, su 
Sausio 1 diena. Kitur nebus 
galima eksportuoti kaip tik į 
Kanadą. 

Tas padaryta dėl apsireišku-
sio trukumo plieno naminiams 
reikalams. 

O kaip su gabenimu visokių 
Amerikoj s išdirbamų mašinų į 
Rusiją, kurių eksportavimą at
sisako prezidentas sulaikyti? 

• 
KONGRESUI patiekta pra

šymas užgirti prezidento rei
kalavimą duoti jam teisę ra-
cionuoti ir kontroliuoti anglies 
ir aliejaus kainas. 

Kontrolė tų reikmenų reika
linga apsaugojimui transportą-
cijos ir produkcijos nuo suiui-
mo, kas gali skaudžiai atsilieja 
ti į šalies ekonomiją. 

Prez. Truman rengiasi atsi
šaukti i visus šalies gyvento* 
jus prašydamas kad šią žiemą 
kūrintų namus kuomažiausi*, 
taupymui kuro, mažiau sunau
dotų elektros šviesai,%ir kuoma-

| žiausia važmėtų automobiliais, 
į gasolino taupymui. 

per 44 metus buvęs Colum
bia Universiteto preziden
tas. 

duota įsakymai U. S. am
basadoriams tūlose Pietų 
Amerikos val^tytee. 

Gen. Alexander A. Vandergrift 
(stovntis), kuris pasitraukia iš 
U. S. Marinų korpuso vadovy
bės, parodoma kalbasi su savo 
įpėdiniu Maj. Gen. Clifton B. 
Gates, užimančiu vadovybę. 

AMERIKOS Mėsos lnstitni-
! tas, kaip iš Chicagos praneš, 

tikrina kad sugrąžinimas pre
zidentui kainų kontrolės tuoj 
vėl nuvarytų visą mėsą į jiM*-
dąją rinką, ir vėl mėsos nebū
tų viešosę krautuvėse, o juo
dojoje rinkoje mėsos kaina 
pabrangtų nepaprastai. 

Tas institutas kalba vardu 
650 didesnių gyvulių skerdyk
lų ir mėsos paruošėjų šalyje. 

* Sako, jau tik kalbos apie su
grąžinimą kainų kontrolės mė
sai surupino gyvulių auginto
jus, kurie skubina gyvulius iš
skersti, o tas reiškia kad mė
sos kiekiai vėliau vii v gali žy
miai sumažėti. 
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PENNSYLVANUOJE Detroit, Mich., Naujienos 
-# 

PITTSBURGH 

REIKALAUJA UNIJOS VA
DUS PASIRAŠYTI PRIESAI
KĄ KAD NE RAUDONUKAI 

Pittsburgho Lakalo 601, CIO 
UERMW unijos, Westinghouse 
darbininkai pradėjo reikalauti 
kad pačiose viršūnėse esantieji 
tos unijos vadai pasirašytų su 
Darbo Santikių Taryba affida-
vitus kad jie nėra komunistai, 
arba kad rezignuotu iš savo 
vietų. 

Jeigu UERMW Aukš
tieji viršininkai nepasirašys su 
valdžia sutarties sulyg naujo 
Taft-Hartley darbo įstatymo, 
tai didelei unijai graso suiri
mas, pareiškia grupė iš narių 
tarpo, kuri pradėjo vajų už at
sikratymą komunistų iš vado
vybės. 

"Jeigu jie yra komunistai, 
išmeskime juos. Jeigu jie nė
ra komunistai, lai pasirašo af-
fidavitus", sako narių atsišau
kimas į kitus tos unijos na
rius. 

Amsterdam, N* Y. 

HEINZ PADOVANOJO 
MAISTO BRITAMS 

H. J. Heinz Co., garsi gata
vų maisto produktų konserva
vimo kompanija, padovanojo 
ir pasiuntė Anglijos Ligoninių 
Sąjungai 1,200,000 pakietukų 
maisto Kalėdoms, kurio sako 
užteks trejetui mėnesių del 
200,000 ligonių esančių Brita
nijos ligoninėse. 

SLAVŲ TĘSTI V ALIS* BUVO 
BLOZNAS 

Pittsburghe ilgai organizuo
ta Amerikos Slavų Kongreso 
"Liaudies Festivalis". Tą Sla
vų Kongresą, įkurtą karo pra
džioje, tuoj užvaldė komunistai 
sulyg Maskvos įsakymų ir per 
jį vadovauja Slavų judėjimu 
už rėmimą Maskvos ir sovietų 
įkurtų pakalikių valdžų dauge
lyje šalių Europoje. 

Per tą "kongresą" komunis
tai pasikėsino ir kaip kur pa
jėgė užgrobti nekuriu Slavų 
organizacijų vadovyl>es, ypač 
Jugoslavų. 

Tą "liaudies festivalį" rengė 
pakviesdami į jį nekuriuos ži
nomus Maskvos bernus — ra
šytoją Louis Adamic ir negrą 
dainininką ir komunistų agita
torių, Paul Robeson, kuris bu
vo nuvykęs Maskvon komunis
tiniam apsimulkinimui. 

Kadangi vakarinėje Pennsyl-
vanijoje Slavų tautybių žmo
nių gyvena daugybė, rengiant 
tą "liaudies festivalį" Pitts
burghe tikėjosi sutraukti dide
lę minią. Tačiau į salę kurioje 
yra 2000 sėdynių, teatsilankė 
apie 900. Ir aukų surinkta 
juokingai mažai, apie $500, iš 
kurių pirmą ir didžiausią au
ką $100 davė Adamic. 

Ne tik Lietuviškiems bet ir 
kitų tautų raudonukams nesi
seka žmones mulkinti. 

Carl F. Farrington, Amerikos 
Agrikultūros departmento na
rys, pasiūlė kongresui įvesti 
netikėto stovio teisę depart
ments supirkt visus ūkių gru-
dus kuomet prastas derlius 
grąsina pakenkti šalies ekono
miniam gyvenimui. 

LAUKIA DIDELfiS 
STATYBOS METO 

1948 metais Pittsburghe ti
kima tokios didelės statybos 
kokios nebuvo nuo 1926 metų. 

Bus statoma gyvenamų na
mų tiek kad žmonės gali žiūrė
ti į naujų namų gavimą su ge
ra viltimi, tik ką kiek nemalo
nus dalykas bus — aukštos tų 
namų kainos. 

Statybai ateina laisvos gali
mybės todėl kad valdžia pa-
liuosavo medžiagų kontrolę, o 
statybos kontraktoriai susitai
kė su unijomis, už aukštesnes 
algas. ' 

ATVYKO 20 LIETU
VIŲ TREMTINIU 
IŠ VOKIETIJOS 

STATO DIRBTUVĘ PIETŲ 
AMERIKOJE 

Coppers Co., Inc., Pittsbur
gho bendjaovė, gavo užsakymą 
pastatyti $50 milijonų Vertės 
plieno dirbtuvę Čile respubliko
je, Pietų Amerikoje. Ta dirb
tuvė galės gaminti po 250,00C 
tonų užbaigtų plieno produktų 
metuose. Ta dirbtuvė pradės 
veikti 1949 metais. Naudc^ 
pačioje Čile turimą anglį ir ge
ležies rūdį. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 'i-jų me
tų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
382 N. 6th St. Philadelphia t>, Pa. 

Lapkričio 29 d. iš Vokietijos 
atplaukusiu ERNIE PYLE lai
vu atvyko 23 Lietuvių, kurių 5 
JAV piliečiai repatrijantai, o li
kusieji su imigracijos vizomis. 

Atvykusieji išsiskirstė pas 
gimines ir pažįstamus. ' 

Jonas Arlauskas, JAV pilietis 
laikinai apsistojo New Yorko a-
py linkėję. 

Antanina Beleišienė su du
krele Elena, JAV pilietės, apsi
stojo Chicago, 111. 

Ona Bangienė, apsistojo Chi
cago, 111. 

Df>ktf»vqi Zenonas ir Joana 
Danilevičiai su dukrele Rita ap
sistojo vvaterbury, Conn. 

Vytautas ir Ona Galvydžiai 
su dukra, apsistojo Chicago, 111. 

Algirdas ir Galina Leonai su 
sunum Algirdu laikinai apsisto
jo Baltimore, Md. 

Julija Malakauskienė laikinai 
apsistojo Worcester, Mass. 

Feliksas Marcišauskas su 
dukra Regina apsistojo Elm-
hurst. N.Y. 
' Bronislovas Mykolaitis su su
num Rimantu, JAV piliečiai, 
apsistojo Hagaman, N.Y. 

Eleonora ščiukienė su dukra 
Margarita, apsistojo Baltimore, 
Md. ^ 

Tremtinius be giminių ir 
draugu nuo B ALF pasitiko Ona 
Valaitienė, kuri pagelbėjo su 
formalumais. 

BALF TAG DAY PAVYK<> 
Lapkričio 7-8, čia atsibuvo 

BALF'o Tag Day, aukų rinki
mas surengtas vietinio LVS 
skyriaus pastangomis. Pasek
mės buvo vidutinės. 

Lapkričio 30 d. įvyko rink
liava bažnyčioje, ačiu Kun. J. 
Raštučio raginimui, bažnyčio
je buvo surinkta $518. 

BALF'o skyriaus susirinki
mas atsibuvo Lapkričio 30 d., 
buvo išduota raportas iš Tag 
Day rinkliavos bei viso šio va
jaus, pasirodė stigo iki mums 
nustatytos kvotos apie $600. 

Nutarta vajų prailginti. 
Iš valdybos raporto pasirodė 

kad svetimtaučiai profesiona
lai ir biznieriai gan gerai au
kojo; žymi dalis Lietuvių pro
fesionalų ir biznierių taip pat 
gausiai prisidėjo; pav. Dr. J. 
Rapsis, gatvėje sutikęs aukų 
rinkėia, idėjo i dėžute $20; ki
ti prisiuntė aukas laiškais. Di
dumoje musų biznieriai ir pro
fesionalai pasirodė gražiai, bet 
kaip paaiškėjo iš pranešimo 
musų čia augusių darbuotojų, 
kurios rinko aukas, dalis Lie
tuvių visgi yra nekultūringi, 
neat jaučianti saviems vargs
tantiems pabėgėliams, šykštus, 
savimeiliai. 

Galima pasidžiaugti ir pasi
gerėti tais Lietuviais kurie pa
darė tremtiniams affidavitus 
net po kelis, kurie siunčia mai
sto ir drabužių siuntinius. Bet 
kodėl visi negalėtų buti tokie, 
kodėl yra tų šykštuolių ir sa
vimeilių, kurie ne tik išsikalba 
nuo aukojimo, bet dar sklei
džia nepasitikėjimą visu geru 
darbu. Nekurie teisingai to
kiems atsako: "Kas kitais ne
pasitiki ir juos apvagina tas 
pats .yra nepatikimas ir vagis". 

žydų vajų pas mus pradė
jus, žydai aukojo saviems šim
tais ir tūkstančiais dolarių; ne
turtingieji pasižadėjo mokėti 
po $1, $2 ir tam panašiai sa
vaitėje. O po kiek daugumas 
Lietuvių davė? 

Tag Day bei v^jaųs.^omitę-
to garbės pirmininkais buvo 3,3 
žymiausių musų miesto Lietu
vių: Kun. J. Raštutis, Dr. A. 
Kinderis, Wm. Redding, pirmi
ninkas A. C. Stokna, vice pirm. 
M. Kerbelis, J. Olšauskas, B. 
Kroup, Anna E. Kadzis, B. 
Stan, Jonas Mikėnas, kasie-
rius; Anna Billis, sekr.; iždo 
globėjai J. S. Schell, A. Ra
dzevičius, ir M. Kazlauskas; P. 
Sargelis Jr. ir Arhur Coessens, 
DHtrelbininkais, Adv. W. P. 
Christian ir eilė kitų. 

P-lė Anna Kadgis su savo 
sesute .atliko puikiai Angliško
je spaudoje vajaus publikacijos 
darbą; jos daug rašo Angliš
koje spaudoje apie Lietuvą. 

Gruodžio 14 d., A. L. Klubo 
salėje bus BALF'o vajaus už
baigimas ir raportų išdavimas, 
bus atlikta dainų programa, ir 
kalbės tik ką atvykęs tremti
nis Bronius Mikolaitis, paei
nantis iš Ramygalos, gyvenęs 
Panevėžyje. Patartina visiems 
dalyvauti šiame viešame susi
rinkime. P. Lalas. 

MEKSIKOJE, po kornų, se
kanti svarbiausi auginami mai
sto produktai yra cukrus, pu
pelės, ' ryžiai, kviečiai ir mėsa. 

VISOKIEMS pataisymo dar
bams ir pagerinimui esančių 
pastatų šioje šalyje 1948 me
tais numatyta praleisti apie 6 
bilijonus dolarių. 

Naujų namų ir kitokių pa
statų statybai numatyta bus 
išleista apie 20 bilijonų dolarių 
1948 metų bėgyje. 

r TXŽ7~t 

BALF'O VAKARAS BUVO 
SĖKMINGAS ^ 

Sekmadienį, '&ru&džio 7, bu
vusioje Lietuvių salėje, buvo 
suruoštas BALF'o 76 skyriaus 
kukuruzais žaidimo vakaras, 
žmonių atsilankė nemažai ir 
pramoga praėjo judriai, tvar
kingai ir pasekmingai. 

šiame žaidime išdaliata' ne
mažai dovanų. Po žaidimo bu
vo užkandis ir pasikalbėjimai. 

BALF'o 76 skyrius ruošia 
kitą pasilinksminimą ateinan
čių metų Sausio 19 d. 

PAMERANIJOS LIETUVIAI 
SKUNDŽIASI 

Gautuose laiškuose, Pamera-
nijos Lietuviai tremtiniai rugo-
ja kad juos ALF nešelpia. Jie 
rašo kad jie susidarė net ko-
mitetėlį ir parašė laišką į BA 
LF centrą prašydami pašalpos, 
bet nei pašalpos nei į laiškus 
atsakymo negauną. Girdi, mes 
matome laikraščiuose kad mus 
šelpia BALF'a s, bet mes jokios 
pašalpos nesulaukiame. 

Gal buk čia koks nesusipra
timas, bet tai jau reikėtų išsi
aiškinti, nes gauti laiškai su 
tokiais pasiskundimais nei BA 
LF'ui nei tremtiniams nedaro 
naudos, žinant kokia dabar 
valdžia Lenkijoje, galima pa
manyti kad nei tremtinių siųs
ti laiškai nepasiekia New Yor
ko, nei BALF'o siųstos dova
nos nepasiekia Lietuvių trem
tinių Lenkijoje, šį dalyką tu
rėtų BALF centras ištirti aty-
džiau. j 

TREMTINIAM* TRŪKSTA 
MEDIKAMENTŲ 

Mano vyras ir manau kiti 
daktarai vis daugiau ir dau
giau gauna prašymų nuo Lie
tuvių tremtinių, prisiųsti jiems 
medikalių vaistų. Sako, dak
tarai ten įšegzaminavę tremti
nius pareiškia kad reikia var
toti tokios ar 'tokios gyduolės, 
bet jų neturi ir neduoda, ir li
goniui prieš akis stojasi tamsi 
ateitis. Kurie turi pažystamų 
daktarų Amerikoje, kreipiasi į 
juos. 

Sunku daktarams paskirai 
nuolatos siuntinėti vaistus, rei
kėtų ar prie BALF'o ar kokiu 
kitu budu suorganizuoti dides
niu kiekiu nupirkimą tremti
niams vaistų. Daugelis trem
tinių serga vien dėl maisto tru
kumo, kaip tik sako gauna pa-
kietą maisto, su riebalais, tai 
rodos ir liga praeina. 

Musų tautiečių tremtyje 
sveikata dideliame ir žiauria
me pavojuje. Jei Amerika ne
suteiks didesnės pašalpos tai 
musų tautiečiai ne tik bolševi
kų bus naikinami, bet ir ne
gailestingo bado tremtyje. 

M. Sims. 

AMEKIKOS VAKARŲ 
ĮDOMYBĖS 

Rašo K. S. KARPIUS. 

P-lė Kathleen May, iš Chica-
gos, graži teatrų šokikė, kuri 
apako savo paties pragarsėji-
mo metu, parodoma sugryžus 
iš Minneapolis, Minn., su savo 
įgytu šuniu vadovu. Ameriko
je plačiai įvesta suries akliems 
vadovais. 

ŠIE ARTISTAI IŠSI
ŽADĖJO KOMUNIZ

MO VIEŠAI 

CHICAGOS APIELINKĖ-
SE SUGAUDYTA KLAS-

DYTA KLASTUOTŲ 
PINIGŲ DIRBĖJŲ 

GAUJA 

Chicagoje pereitą savaitę su
laikyta klastuotų pinigų dirba-
jų ir platintojų gauja, kuri sa
koma išplatinus apie milijono 
dolarių vertės beverčių stam
besnių popierinių po $10, $20. 

Susekimas prasidėjo kai vie
nas tų negerų pinigų platinto
jas pirko kalakutą iš farmerio 
Des Plaines, 111. Farmeris ma
tomai buvo gudrus žmogus kad 
nužiurėjo niekadėją iš to jog 
pirkėjas užsakęs kalakutą vi
sai nepaisė žiūrėti į svarstyk
les kiek jis s vers, ir užmokėti 
tuojau pakišo $10. Frame-
ris tą Įvyki raportavo policijai, 
pasirūpinęs užsirašyti N pirkėjo 
automobilio numerį. 

žymus filmų artistas Hum
phrey Bogart ir jo taip pat 
garsi artistė žmona, Lauren 
Bacall, kurie kartu su kitais 
Hollywoodo artistais protesta
vo prieš Kongreso un-Ameri-
can Activities komiteto šauki
mą į Washingtoną tardyti nu-
žiurėtus filmų industrijoje ko
munistus, dabar viešai. pasi
skelbė kad jų į "VVashingtoną 
važiavimo tikslas buvo apgin
ti pirmą Amerikos Konstituci
jos punktą garantuojantį as
mens laisvę ir neliečiamybę, o 
ne komunistams pasitarnauti. 
Tačiau, sako Bogart, mes tuoj 
pa si jutom kad komunistai mus 
priskaitė į savuosius ir net tal
pino musų atvaizdus pirmame 
puslapyje s§ho 1 organe Daily 
Worker. 

"Aš nesu komunistas ir ne
su jokiu atžvilgiu simpatizuo
jantis komunistams ar komu
nistų fronto organizacijoms. 
Kaip padorus Amerikietis aš 
pasmerkiu komunizmą". 

Tą Bogart pasakė ir už sa
vo žmoną* 

Jau pirm šito, filmų indus
trijos vedėjai paleido iš darbų 
visus tuos 10 įtartų komunis
tais asmenų. Kongresas iš sa
vo pusės pripažino juos kaltais 
už Kongreso paniekinimą; jie 
dar bus nubausti. 

Iš to būrio 25, kurie su Bo-
gartu važiavo protestuodami, 
kiti dar tyli. Tarp jų nekurie 
yra su komunistiškais palinki
mais. 

Kiaušiniai ir Washing* 
tonas 

Valdžia, norėdama palaikyti 
kiaušinių kainą aukštą, supir
ko iš ūkininkų 137 milijonų 
svarų kiaušinių, užmokėdama 
žmonių taksų pinigais $117,-
000,000. už tuos kiaušinius. 

Tuos kiaušinius pavertė i 
pudrą ir sušaldė. Sušaldytų 
kiaušinij turi 61,000,003 svarų 
ir 76,000,000 svarų paverstų į  
kiaušinių turi 61,000,000 svarų 
mąįstu daryti valdžia neišgal-
voja. Britanija užsakė 38,509,-
000 sv. kiaušinių miltelių už 
kaštus, bet Britai išbaigė dola-
rius ir neturi kuo jų nupirkti 

Pradėjo dalinti mokykloms 
ir kitaip, tačiau toli ne viską 
gali išdalinti, pirm negu turės 
sunaikinti. 

Tuo tarpu, krautuvėse per
kant klausimus žmonės turi 
mokėti aukstas kainas. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
- > 

Yellowstone Parko 
{domybis 

MUDU su žmona tik kitą 
rytą, kuris vėl buvo gražus ir 
šiltas, ėjome apžiūrėti ir nu
fotografuoti tą Old Faithful 
prajovą, aplink kurį, žinomu 
prieš išsivežimą laiku, susiren
ka tūkstančiai žmonių pusra
čiu, nuo to miestelio pusės, ir 
laukia to karšto vandens išsi
veržimo vaizdo. Netoli jo pa
statytas valdžios paskirtas vy
ras, apsipažinęs su to geizerio 
istorija ir pobudžiu, paaiškina 
žmonėms apie tai ką jie mato. 

Old Faithful geizeris tą pa
vadinimą gavo 1870 metais, 
kai tą sritį apžiūrinėjęs Gene
rolas Washburn patėmijo kad 
tas geizeris nuolatai, taip sa
kant ištikimai iki minutos, iš
siveržia kas valanda ir 6 mi-
tiutos. Iš geizerio skylės že
mėje pradeda eiti garai, pas
kui pradeda rodytis kunkuliuo
jantis vanduo, vėliau vandens 
srovė šokinėja aukštyn, išsyk 
ne taip aukštai, bet kai ateina 
pats smarkiausias išsiveržimas 
vanduo ima šnypšti ir išsumu-
ša į orą net per 150 pėdų auk
ščio, kartais daugiau, kartais 
mažiau. 

Vieną kartą pamatyti t% vai
zdą neužtenka. Pra vaikštinėji 
apielinkėse drir vieną valandą 
ir vėl sugry^ti. Aiškintojas vėl 
atlieka savo pareigą, primin
damas kad šio geizerio išsiver
žimas niekad nebūna vienokis, 
kiekvieną kartą vis kitaip pra
sideda, ir nelygiai išsimuša į 
aukštumą, ir taip pat nevieno
dai užsibaigia. 

Arti prie tos skylės, kuri 
yra apkrekus tam tikrais che
mikalais, išeinančiais iš žemės 
su tuo vandeniu, prieiti nelei
džia. Prie to ten yra šlapia įr 
išrodo slidu. Išrodo lyg sukre
kėjęs šlapias ledas ar druskos 
suliedintas gauburas, kurio vi
duryje yra skylė. Tyrinėtojai 
su valdžios prižiūrėtojų leidi
mu tegali prieiti prie skylės, 
kada vanduo nustoja liejęsis. 

Ten stovint, dairantis aplin
kui plačiais plotais kiek tik ga
lima matyti, pasimato daugiau 
kitų skylių iš kurių j orą ne
liaujamai kyla balti garai, ki 
tur tiesiog teka vanduo, verž
damasis aukštyn. Reiškia, čia 
yra tokia sritis kur požemyje 
eina veikimas, išsiveržiantis į 
viršų visokiais budais, ką toliau 
važiuodami ir pamatėme dau
gybėje vietų. 

TOLI gražu nesibaigia visas 
įdomumas apie šitą didyjį gei
zerį. Toliau važiuojant priva
žiavom ežerukų kurie garuo
dami veržiasi iš žemės, bet ne-
tryška vanduo j viršų. Vienas 
toks didokas ežerukas galima 
ir artimai apžiūrėti, nes nutie
sta aplink jį lentų takas, pro 
lentų apačią amžinai teka šil
tas vanduo į upelį pakalnėje. 

Dar toliau pavažiavus, matai 
pakelėse naujų skylių iš kurių 
teka ar tai vanduo, ar tai eina 
garai, ar verda dumblas ar kas 
kitas. Viena tokia vieta, vi
sai arti kelio, pavadinta net 
"Velnio Katilu", kur keliolikos 
pėdų plotyje amžinai kunku

liuoja lyg pilka kalkė, iš žemės 
gelmių išeinantis vanduo, su
simaišęs su sutarpintu akme
niu. 

Kiekvienoje įdomesnėje vi$* 
toje prie kelių yra padaryt# 
platesnės vietos automobiliam! 
sustoti kad žmonės galėtų iš
lipti ir artimai geriau prisižiū
rėti visoms įdomybėms. 

Tas pats ir kai važiuoji pro 
tą šiame parke esanti Grand 
Canyon, Yellowstone upės pa
krantėmis. čia taipgi pritat* 
syta platesnių vietų automobi* 
liams sustoti. 

Po pietų jau, važiuodami ry
tų link parko išvažiavimo, pa
tekom ir aukštumose Wash
burn kalno. Tai 10,317 pėdų 
arba virš dviejų mylių aukš
čio kalnas, pavadintas Genero
lo Washburn vardu. Čia yra 
keliolika kitų kalnų po apie 
10,000 pėdų aukščio. Ant tų 
kalnų matėm sniego, galėjom 
išlipti iš automobilio ir saujo
mis pasikabinti sniego, nors 
buvo vidurvasaris. 

Pavėsio pusėje tose kalnų 
aukštumose guli daug amžino 
sniego, jis nei vasarą negali 
ištirpti. 

Kadangi keliai per tuos kal
nus, nors prižiūrimi, nėra pla
tus, tokie tik kad lėčiau va
žiuojant gali saugiai su atva
žiuojančiu automobiliu prasi
lenkti, tai dažnai, patekus ant 
aukštų kalnų pašonių, vienoje 
ar kitoje puiįėje pamatai tie
siog skradžias, ir net šiurpas 
sukrato. Bet matyt kiekvie
nas automobilistas protingai 
ir atsargiai važiuoja ir negir
dėt kad kas kada nuvažiuotų 
nuo tų siaurų kelių į skra
džias. 

Važiuojant per šį milžinišką 
parką, dažnai dairaisi kur bu
tų tie geltoni akmenynai kurių 
vardu šis parkas pramintas. 
Matyt betgi visokių akmenynų 
— ir baltų, ir pilkų, ir rausvų, 
ir kaip kur gelsvų, bet kad bu
tų ypatingai daug geltonų ak
menynų kurių delei buvo gali
ma taip tą parką pavadinti ne
simatė. Gal kur ir randasi ko
kis geltono akmens kalnas, to
liau nuo tų vietų kur mes pri
važiavom, kuris butų davęs 
parko pavadinimui savo ant-
spalvį, bst to mums neteko ma
tyti. 

(Bus daugiau) 

1948 
KALENDORIAI 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.C0 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

_• Motina su Dukrele 
Vaikučiai su Gyvuliukais 
Šuo Geras Sargas 
Namas prie Ežero 
Malūnas prie Upelio 
Mergaitė su Šunimis 
Mergina su šunim Pievoje 
Mergaitė ir šuniukas 

^-Mylimųjų pora su Gitara 
Linksmi Vaikučiai 
Gražuolė 
Lietuvaitė su Vėliava 
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
Kristus Alyvų DarJ|p > 
Kristus prie Durų 
šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
Šv. Ona ir šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 

Dirvos Administracija. 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Rocco Martino, Rye, N. Y., bučeris, sugalvojo savotišką pla-. 
ną parduoti daugiau mėsos. Jis duoda mėsą už kaštus, o už 
savo patarnavimą ima nuo kiekvienos šeimos po $1.25 savai
tėje. Pirkėjos tuo planu patenkintos. 

SAKW MONCRIEF 
IR GAUSI PATI GERIAUSI 

AUTOMATIŠKAME ŠILDYME! 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

COAL 

C I G A R E T T E S  
Tiesiog jums! . Taupykit Pinigus 

DUOKIT JIEMS KALĖDOMS DOVANŲ 
Mes Apmokam Persiuntimą 

Kainos gali buti pakeistos be išanksto pranešimo 
Viwj Popular Erands Minimum Užsakymas 7 Cartons 

CAMELS fPlain or Corks) RALEIGHS 
LUCKY STRIKES PHILLIP MORRIS 
PALL MALLS HERBERT TAREYTONS 
OLD GOLDS ir kiti CHESTERFIELDS 

: $1.42 
Carton 

10 Pakelių 

MARVELS ir WINGS T $1.27 už Carton 
OMARS ir FATIMAS * $1.47 už Carton 
VICEROYS $1.57 už Carton 
MARLROROS $1.72 u: Carton 
PARLIAMENTS $2.17 už Carton 
ENGLISH OVALS $2.27 už Carton 

Siųskit Check, Bank Draft, arba Money Order 

(C. O. D. UŽSAKYMAI NEPILDOMI) ' 
Visi užsakymai priklauso nuo nuosprendžio musų Sales Office 

t  B E E  S A L E S ,  { n e .  
207 Virginia Avenue CUMBERLAND, MD. 

A A' :p«S 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  

N<te 
Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 

Vietoje Kalėdiniu Dovanu J i. 4 

PRISIMINKIT SAVO NELAIMINGUS 
BROLIUS TREMTYJE 

šauksmas Greitos, Butinos Pagalbos Maistu. Silpnesnie
ji tuoj Pradės Mirti Badu » 

KOMENTUOTAS LAIŠKAS 

• 8IU0 metu pastebėjau gražią 
1 madą Amerikos Lietuviu spau
doje: skelbti laiškus tremtinių, 
skaudžiu likimu besiskundžian
čių, pagalbos prašančių, arba 
laiškus Lietuvių, Tėvynėje rau
donojo maro kankinamų. 

Graži mada: žmonės paskai
to, padusauja: Ak, kokie jie 
vargšai, kaip jie kenčia! Ir 
viskas. Dažniausia tie paskel
bti laiškai jokių konkrečii| re
zultatų neturi. 

Tiesa, buna ir kitaip. Kaž 
kada viena tremtinė, laukianti 
kūdikio, parašė laišką Ameri
kos Lietuvėms per spaudą, pra
šydama drabužėlių jos kudi-
kiui, ir 30 moterų atsiliepė ir 
jai pagelbėti. Yra ir daugiau 
pavyzdžių. Tas rodo kad Ame
rikos Lietuviai turi širdį! ši
tas faktas padrąsina mane, ir 
liepia čia rašyti. ; 

Turiu dabar ant stalo vieno 
Lietuvio-tremtinio studento lai
šką. Neskelbsiu jo ištisai, jis 
yra labai ilgas ir dar labiau 
liūdnas. Pacituosiu tiktai ke
lias to laiško ištraukas ir ko
mentuosiu, paaiškinsiu. 

"Šiądien gaunu po 400 gramų 
bulvių ir 300 gr. duonos dienai, 
bet tai tęsis neilgai. Greit bul
vių nebebus visai, o duonos ir
gi sumažės. Sausros tebesitę
sia. Gyvulius skerdžia dabar 
milijonais, — nėra pašaro dėl 
sausrų. Taigi, pavasarį nebus 
nei 150 gr. riebalų mėnesiui, 
nei 400 gr. mėsos, kaip buvo 
iki šiol. O kas eis su badu? 
Tą žinot visi: ir epidemijos, ir 
politinės konjunktūros, visiš
kas žmonijos pakrikimas ir ga
liausiai .... stovime karo išva
karėse. 

"žiauriausiai bus už kelių 
mėnesių su maistu. Taip, ką 
valgom iki šiol, turint galvoje 
tvirtą Lietuvišką prigimtį, gal 
ir tęsėčiau du ar tris metus. 
Bet kelių mėnesių laikotarpyje 
viskas taip pablogės kaip ka
žin ar kada nors buvo Euro
poje. 

"Aš prašyčiau ne tik savo, 
bet visų Lietuvių, vardu šauk
ti, prašyti konkrečios ir grei
tos pagalbos maistu. Drabužių 
jau mes gavom, beveik užten
ka, gavom per BALF'ą, gavom 
iš asmeniškų siuntinių. Dra
bužiais Amerikiečiai duosnųs, 
ačiu jiems. Bet kaip liūdna 
kartais kai gauni kelnes, lieme
nę, dar ką nors, o galva svaig
sta nevalgius, o jieškai kišenė
se.... duonos. 

"Jei badu iki šiol nedaug kas 
mirė, o tik nusilpo ar džiovą 
gavo tai netrukus pradės mir* 
ti visi silpnesnieji. Butų gerai 
kad panašių laiškų ištraukas 
atiduotumėt i laikraščių redak
cijas. Tai ne mano asmeniš
kas šauksmas — Gelbėkit! — 
o visų Vokietijoje esančių Lie
tuvių." 

ŠTAI tik trys ištraukos iš 
ano ilgo laiško. Padėtis apra
šyta visiškai aiškiai, be jokio 
perdėjimo. 

Esu pati tremtinė, tik ką at
vykus čia. Tebestovi man aky
se išbalę veidai/pilni maldavi
mo ir vilties žvilgsniai į mus, 
laiminguosius, išvažiuojančius i 
Ameriką. Dabar ateina jų lai
škai, tokie laiškai kuriuos vi
sus butų galima dėti į laikraš
čius. Tie laiškai mane degina, 
neduoda ramybės. Negaliu ty
lėti ąrba rašyti meno vardu tik 

poeziją. Beikia šaukti, prašy
ti, maldauti — pasigailėkit, 
gelbėkit Lietuvišką jaunimą, 
Lietuvių vaikučius — Lietuvos 
ateitį! 

Skaudu džl viso badaujančio 
ir vargstančio pasaulio, gaila 
kiekvieno žmogaus. Bet kai 
prisimeni savo nelaimingą tau
tą, į Rytus ir Vakarus išblaš
kytus Lietuvos žmones, nukan
kintus, kankinamus, mirštan
čius badu — — » 

Nejaugi mes galime buti 
abejingi kai tirpte tirpsta mū
sų tauta? Argi ne musų tai 
broliai, ar ne musų kraujas? 

Aš kreipiuosi ypatingai į 
Amerikites Lietuves moteris. 
Jųs visos turite vaikus, mažy
čius arba paaugusius, mokslą 
einančius. Kaip skaudu jų ne
tekti! O ten irgi yra motinų 
vaikai, jusų sesučių-brolių, kai
mynų vaikai, — Lietuvos atei
tis, Lietuvių tauta. 

Lietuvoje esantiems broliams 
dabar, deja, niekuo negalime 
padėti, net siuntiniai jų nepa
siekia. Bet mes galime padė
ti tremtiniams Lietuviams. Pa
galba reikalinga skubiai: šią
dien, rytoj, tuojau. Reikalin
gi maisto siuntiniai. 

žinau, daug kas siunčia gi
minėms, pažystamiems. Bet, iš 
kur gaus tie kurie giminių A-
merikoje neturi? \ 

Detroite žinau Lietaivfci mo
terų kurios siunčia daug siun
tinių nepažystamiems: p. Marė 
Sims, Stephania Douvan, dar 
kelios kitos. 

Ponia Guest andai pavedė 
man visą kruvąv drabužių: gir
di, tu pažysti, žinai ten kam ko 
labiausia reikia, išsiųsk. Ir iš
siunčiau tuoj net tris siunti-
niug, pridėdama kiekviename 
nuo savęs po kiek maisto, nes 
žinau kad vaikučiai išvers vi
sas kišenes bejieškodami. 

Lietuvės moterys! Mes vi
sos mėgstam pasipuošti. Rei
kalinga mums įvairių pieštukų, 
kremų, ružo, reikalinga kvepa
lų, žibučių (daug žibučių prie 
suknelių, prie paltų!). Kiek 
mes išleidžiam pinigų kartais 
visiškai nereikalingien^ daly
kams. Ar negalėtume kai ko 
iš tų dalykėlių sau nepirkti ir 
tą dolarį paaukoti badaujan
tiems vaikučiams, studentams. 

Aš šaukiuosi į šalpos organi
zacijas, į pavienius Lietuvius, 
į moteris. Nepirkite tiek daug 
žibučių, papuošalų Kalėdoms, 
negaminkime riebių "kėksų" 
(jie daugiau mums tik kenkia 
sveikatai). Paaukokime tą su

taupytą dolarį — pieno vaiku
čiams, riebalų, duonos jauni
mui. Ale Arbačiauskienė. 

DEL ALENOS DEVE-
N1ENCS 

IR BALTIEJI RUSAI 
NORI PABALTIJO 

Ne tik raudonieji Husai yra 
imperialistai. Nuo jų neatsilie
ka ir car® laikų emigrantai, 
patys pabėgę nuo bolševikų te
roro. Teko patirti kad ateities 
Rusiją jie įsivaizduoja didelę 
ir galingą, drauge su visomis 
žemėmis, kurios caro laikais 
buvo prievarta prie Rusijos 
prijungtos. Taigi Pabaltijys ir 
Lenkija, anot jų, turėtų, pri
klausyti Rusijai. Dabartinės 

-Rusijos nereikėtų* girdi, su
sprogdinti, o tik duoti autono
miją kai kuriems kraštams. 

Toks galvojimas musų nenu 
stebina. Kiek labiau jau keista 
kad tokia jų nuomonė randa 
pritarimo ir Amerikiečių poli
tiniuose sluoksniuose. 

(Šis straipsniukas yra ver
timas greta telpančio Repub
lic Steel Corporation skelbi-;, 
mo. Skelbimas, jų pageida
vimu, talpinamas Angliško
je kalboje.) 

GERA VIETA DIRBTI 
YRA GERA VIETA 

LAIKYTIS 

Vienas iš geriausių budų pa
tirti ar kompanija yra gera 
vieta dirbti yra tai tėmijimas 
kaip ilgai žmonės su ja laikosi. 

Suprantama, didelėje plieno 
kompanijoje kokia yra Repub
lic, žmonės nuolat ateina ir iš
eina. Tačiau štai yra nekurie 
nuostabus faktai: 

13,000 iš Republic% fliuvirš 
65,000 darbininkų yra išdirbę 
šai kompanijai PENKIOLIKA 
METŲ ar daugiau. 

24,000 yra išbuvę su Repub
lic per DEŠIMTS METŲ arba 
daugiau. 

35,000 yra išbuvę su Repub
lic per PENKIS METUS arba 
daugiau. 

50,000 iš Republics' suvirs 
65,000 darbininkų yra išbuvę 
su Republic per vieną metą ar
ba daugiau. Likusieji 15,000 
įstojo dirbti j Republic bėgyje 
pastage dvylikos mėnesių. 

Republic didžiuojasi kad to
kia daugybė vyrų ir moterų 
kurie stojo dirbti del Republic 
jos 76 dirbtuvėse, kasyklose ir 
sandėliuose, ir Republic ofisuo
se, pasiryžę pasilikti su ja ant 
visada. 
štai yra gana geras įrodymas 
kad Republic yra gera vieta 
dirbti . . . yra gera vieta ir 
laikytis. 

REPUBLIC ŠTEEL 
CORPORATION 

Vyrai studentai, nepatenkinti panelių naujos mados ilgais si
jonais, protestui prie tai nusprendė leisti sau barzdas želti. 
Jie. yra Kansas universite 

"Kas veža tą ir plaka", sa
ko Lietuvių patarlė, štai mu
sų tautietė p. Alena Devenie-
nė buvo Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir kitų draugijų nusių
sta Vokietijon ir į kitas šalis 
Europoje aplankyti Lietuvius 
tremtinius ir juos paguosti, jų 
reikalais pasirūpinti. 

•Jai. ten važinėjant, tremti
niai atrašė daug laiškų, ku
riuose kartu p. Devenienę ir 
giria ir peikia. Giria kad ji 
juos aplankė, paguodė, priža
dėjo jais rūpintis sugryžus, 
tikfc rašo, girdi, mums liūdna 
kad ji mus politiškai skaldo. 

Vieni laikraščiai ją už tai 
subarė, kiti pagyrė. Bet aš 
čia kalbėsiu tą ką pati žinau ir 
girdėjau. 

Kai kas nesupranta kodėl p. 
Devenienė vis peikė Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą, o vis gyrė 

A. L. Tarybą. Į %tą klausimą 
man tenka atsakyti su.pateisi
nimu. Viena, pats faktas yra 
kad p. Devenienę tai kelionei 
siuntė Taryba, tai ji priversta 
buvo tą organizaciją ir jos sro
ves girti, o peikiant, LVS, la
bai palengvina girti ALT. 

Gal kas sakys, galima ALT 
girti ir nepeikus LVS. Tiesa, 
bet man žinoma kad p. Deve
nienė lankydamosi su prakal
bomis musų mieste, peikė abi 
tas organizacijas. Girdi, nei 
viena nei kita nepaskolinus jai 
labai reikalingų pinigų kai ji 
atvažiavo į Ameriką, ir aš la
bai jai užjaučiau ir pati mė
čiau blogus žodžius dėl to, ypač 
LVS, nes ten ir pati priklau
sau. 

Bet dabar ALT tą "klaidą"' 
atitaisė, padėdama p. Devenie-
nei nuvykti Europon, kas jai 
buvo miela ir gal naudinga, o 
LVS dar savo "nusikaltimo" 
neatitaisė ir p. Devenienė ne
turi širdies , ją girti. Gal but 

vyrai su kietom širdim šio ma
no išvedžiojimo ir negalės su
prasti, bet mes moterys, silp
nesnėj! lytis, esame daugiau 
prie realybės ir moteriškų pa
linkimų. Man žinant moterų 
budą, visai nejaudina žinios 
laiškuose apie p. Devenienės 
elgesį Europoje. Juk ir ji ne 
iš dangaus iškritus! O mote
riai turime pripažinti kad leis
tina ir papletkauti ir paintri-
guoti, tai kodėl p. Devenienė 
turi buti skirtinga? 

•Tik vieno aš neprisiimu, tai 
kad tremtiniai rašo, girdi, jųs 
ten atsiuntėt Amerikietę Lie
tuvaitę mus suraminti, o ji 
musų nesupranta. Poni Deve
nienė nėra Amerikos Lietuvai
tė, nors ji gal but ir Amerikos 
pilietė ar čia gimus. Ji' čia at
važiavo karo pradžioje, kaip 
daug kitų Lietuvos tremtinių. 
Jos didesni ar mažesni nuopel
nai visgi reikia priskirti, kaipo 
vienai iš tremtinu. Rodos tą 
tremtiniai irgi turėtų žinoti. 

Kol kas iŠ Amerikos Lietu
vaičių, gyvenusių čia dar prieš 
karą, į Europą nuvažiuoti, gi
mines ir tremtinius aplankyti 
progų nesurado, nors norinčių 
yra ne viena. 

Am. Lietuvaitė. 

Nuo Redakcijos: Greta čia 
pareikštu Am. Lietuvaitės min
čių apie p. A. Devenienę, reikia 
pasakyti kad jos darbai ir ko
va prieš Amerikos Lietuvių 
tautininkus ir LVS siekia gi
liau negu tik p. Devenienės ne
gavimas paskolos iš LVS. Dėl 
paskolos, ji turėjo žinoti kad 
LVS (ar ALT), kaip visuome
nės aukomis palaikoma orga
nizacija negali duoti ar skolin
ti privačių asmenų reikalams, 
ypač kad tie privatus asmenys 
turi Amerikoje plačias pažin
tis ir lengvai galėjo (ir gavo) 
paskolų kiek tik norėjo. 

Ponia A. Devenienė kovoja 
prieš tautininkus ir jų organi
zacijas iš principo, kaip visi ki-
valstiečiai liaudininkai, kurie 
ir dabar, tremtyje būdami, yra 
atkakliausi tautininkų priešai 
pačių tremtinių santikiuose. 
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A good place to woik 
is a good place to 

One of the best ways to find out if a company is a good place to 
wofk is to sm how long people stay with it. 

Of course, in a big steel company like Republic, folks are constantly 
coming and going. But here are some amazing facts: 

^ 13,000 of Republic's more than 65,000 employees have 
been with the company for FIFTEEN YEARS or more. 

$4,000 have been with Republic for TEN YEARS or more. 

$5,000 have been with Republic for FIVE YEARS or more. 

SO,OOO of Republic's more than 65,000 people have been 
with Republic for one year or more. The remaining 15,000 
have joined Republic during the last twelve months. 

:V 

Republic is proud that so many of the men and women who come 
% 

to work for Republic in its 76 plants, mines and warehouses, ar: J 
in Republic offices, decide to stay for keeps. 

Here's pretty good proof that Republic is a good placc to work ... 
and a good place to stay. 

R E P U B L I C  S T E E L  C O R P O R A T I O N  
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6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius—K. S. KARPIUS—editor 

VIETOJE KALĖDINIŲ DOVANŲ 

PAŽIŪRĖKITE ant 3-čio puslapio — ir perskaitykite 
ten talpinamą p. Alės Arbačiauskienės prisiųsta ir 

jos komentuojamą tremtinio laišką. 
Štai jau Kalėdos čia pat. Jus galvojat, rūpinatės ir 

planuojat ką pirksit Kalėdų dovanų savo artimiesiems — 
tiems savo artimiesiems su kuriais čia pat Amerikoje gy
venate, kurie taip pat visko pilni kaip ir jus, kurie taip 
pat iš savo pusės rūpinasi ką pirks jums Kalėdų dovanų. 

Tame tremtinio laiške, kurio ištraukos paduodamos 
trumpos, sakoma atvirai ir aiškiai: 

**Aš prašyčiau ne tik savo, bet visų Lietuvių, var
du šaukti, prašyti konkrečios ir greitos pagalbos mai
stu. Drabužių jau mes gavom', beveik užtenka, ga
vom per BALF'ą, gavom iš asmeniškų siuntinių. Dra
bužiais Amerikiečiai duosnųs, ačiū jiems. Bet kaip 
liūdna kartais kai gauni kelnes, liemenę, dar ką nors, 
o galva svaigsta nevalgius, o jieškai kišenėse... duo
nos. 

"Jei badu iki šiol nedaug kas mirė, o tik nusilpo 
ar džiovą gavo tai netrukus pradės mirti visi silpnie
ji... Tai ne mano asmeniškas šauksmas — Gelbėkit! 
—o visų Vokietijoje esančių Lietuvių." 

Mums tą atsišaukimą prisiuntus p. Alė Arbačiauskie
ne savo komentaruose tame straipsnyje šaukiasi į Ame
rikos Lietuvos moteris, primindama Kalėdas ir bereika
lingai išmėtomus pinigus pirkimui dažnai nereikalingų 
dovanų, kuomet dabar didžiausias reikalas yra rūpintis 
savo nelaimingų brolių tremtinių maitinimu. Ji sako: 

"Lietuves moterys! Mes visos mėgstam pasipuo
šti. Reikalinga mums įvairių pieštukų, kremų, ružo, 
reikalinga kvepalų, žibučių (daug žibučių prie suk
nelių, prie paltų!). Kiek mes išleidžiant pinigų kar
tais visiškai nereikalingiems dalykams. Ar negalė
tume kai ko iš tų dah kėlių sau nepirkti ir tą dolarj 
paaukoti tiems vaikučiams, studentams?" 

TAIP, galėtume — ir privalome! Tas atsišaukimas 
tinka ir moterims ir vyrams. Mes čia perdaug sotus esa
me ir dažnai alkano neužjaučiame. Bet kai yra kas pri
minti apie alkaną, nors tada pasirodykime kad esame tik
rais, gyvais žmonėmis, su širdim, su jausmais! 

Tėvai, vaikai, visi kurie Amerikoje gyvenate, ragi
name jus atkreipti pilną"jusų dėmesį į tą straipsnį ant;nįų Amerikoje gali buti vėžio 
3-čio puslapio, ir nepirkti šymet jokių Kalėdinių dovanų paliestas. 
tais atvejais kur nereikalinga. O kur reikalinga, pirkit j vienas iš kiekvienų aštuonių 
tik už dalelę, už pusę tiek kiek jus norėtumėt ant Kalėdi
nių dovanų išleisti, o likusius pinigus aukokit nelaimingų 
musų brolių tremtinių šelpimui! 

Siųskit savo pinigines dovanas į Bendrą Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondą, 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 

Bet siųskit — siųskit dabar, tuojau, šiądien! — Ne
būkit tokiais kaip p. Arbačiauskienė savo straipsnio pra-

IMASI GAUDYTI 
KOMUNISTUS 

State Departmentas praneša 
kad nelegalus komunistu agen
tu skverbimasis į šią šalį pa
siekė skandalingų proporcijų 
ir kad imamasi griežtų prie
monių sugaudyti visus tokius 
ateivius. 

Trumpu laiku įvyks State 
Departmento vizų skyriaus ir 
kitų su tuo surištų valdiškų įs
taigų viršininkų konferencija 
Washingtone išdirbimui planų 
sugaudymui čia esančių Rusi
jos agentų. 

Darbo imasi FBI, Imigraci
jos Biuras, Iždo departmentas, 
Armijos . ir Laivyno ir Civili
nės orlaivininkystės vadovybės. 

Valdžia turi įvedus sistemą 
jau prieš metą laiko atgal lai
kymui surašų visų su žinia 
įvažiuojančių komunistų ir ki
tų ateivių. Tačiau komunistai 
skverbiasi čia net slapta lėk
tuvais iš Kanados ir Meksikos. 

Kada bus gerai sutvarkyta 
susekimas slaptai įsiveržiančių 
komunistų, aišku valdžia imsis 
griežto aužiurėjimo ir čia iš se
niau gyvenančių komunistų. 

Komunistai, kurie jau pripa
žinti keikiantys prieš Amerikos 
tvarką, kurie nėra šios šalies 
piliečiais galės buti deportuo
jami iš Amerikos, o piliečiai 
komunistai ras prieglaudą fe-
deraliuose kalėjimuose. 

r# i 
VftžIO liga yra tokia plin

tanti kad, kaip sako Dr. Leo
nard A. Scheele, šiądien vie
nas iš kiekvienų penkių žmo-

Amerikos žmonių savu laiku 
mirs nuo vėžio ligos, sako jis. 

Kong. Sabath Patek# 
Raudonųjų Įtakom 

Senukas Chicagos Kongres-
manas Sabath, kuris kitados ir 
Lietuviams pasitarnaudavo jų 
tautos reikalais, dabar pateko 
Veik visiškai į komunistų įta
ką. 

1946 metais jfe buvo pasta
tytas priešakyje "taikai laimė
ti" konferencijos, kuri organi
zuota Washingtone. Ji buvo 
komunistų sumanyta ir vėliau 
ištirta ir pripažinta pačios At
stovų Rumų komisijos kaip ko
munistų frontas. 

Dabar, komunistu, {kursty
tas, Sabath pagamino rezoliu
ciją kurią nori įnešti Kongrese, 
reikalaujant panaikinti Atsto
vų Rumų un-American Activi
ties komisiją, kuri tik nesenai 
iškėlė Hollywoodo komunistų 
veiklą. 

Dėl to komunistai pakėlė di-
džiausį aliarmą, ir vėl griebėsi 
panaikinti tą komisiją, kurią 
jie ilgas laikas kaip neapken
čia. Jie rado sau tinkamą pa
stumdėlį to seno kongresmano 
asmenyje, žinantieji sako kad 
ta rezoliucija neturi jokios pro
gos patekti svarstymui Kon
greso posėdyje, o jeigu ir butų 
patiekta posėdžiui butų nušluo
ta į kelias minutas ir atmesta. 

# / / 

AMERIKA patyrė kad Stali
nas bandė prigavingu budu pa
traukti Prancūziją j savo pusę 
prieš pereitą taikos konferen
ciją Maskvoje, kad Prancūzija 
laikytųsi išvien prieš Ameriką 
ir Angliją su Sovietų Sąjunga. 
Už tai Stalinas darė tam tik
rus prižadus Prancūzijai, ku
rių, žinoma, niekad neišpildy
tų, bet taip norėjo sumaišyti 
Europos taikos klausimą kad 
iš jo nieko neišeitų. 

Dabar, Londono konferncijo-
je, vėl imasi visokių klastų, ir 
Molotovas^nedasileis jokių su
sitarimų, nes ne susitarimas 
savietams rupi, bet maišymas 
Europos reikalų iki tiek kad 
ten greičiau įvyktų komunisti
niai perversmai. 

džioje pamini: "Graži mada: žmonės paskaito, padusau-
ja: Ak, kokie jie vargšai, kaip jie kenčia! Ir viskas". 

Tuščias sąjausmas, be darbo — BE AUKOS — vra 

čios Maskvos, Amerikos pražūčiai. 
Europą ir Kiniją gelbėti nuo komunizmo reikia — ir 

ne vien pylimu į tas šalis maisto ir reikmenų ir pinigų, 
reikia tiesioginiai ir atvirai remti tas vyriausybes kurios 
tose šalyse kovoja prieš komunizmą, taip kaip atvirai re
mia Maskva savo komunistų gaujas rengiančias perver
smus. Pagaliau, reikia buti pasiruošus tiesiog smogti 

tik pasityčiojimas iš badaujančio. Tai yra kaip žiūrint j komunistus kur tik jie drys išversti esančią valdžią, ir 
į sužeistą, kraujuose pasriuvusi žmogų ir reikšti jam są-l smogti Maskvą su visu jos raudonų žalčių lizdu. 
jausmą, bet neteikti jam jokios' pagalbos. | To nedarant, kongresmano Allen žodžiai gali virsti 

ATMINKIT, mielieji, ką pareiškė Gen. Clay praeitą karčia teisybe, 
pavasarį tremtiniams, ragindamas juos grvžti į savo tė
vynes, kad jų laukia dar baisesnis skurdas, nedateklius ir 
badas! Tas badas jau atėjo! Tremtiniai liko visų aplei
sti, ir jei kas rūpinasi neva palaikymu jų gyvybės, tai da
ro atbulom rankom, be noro, be meilės. Čia turime min
tyje IRO (tarptautinę tremtinių šalpos organizacija) ir 
net pačią Amerikos vyriausybę, kurios lupom atkalbėjo 
Gen. Clav. 

Butų malonu patirti kad daugybė Lietuvių — mote
rų ir vyrų — atsisakė nuo pirkimo nereikalingų Kalėdi
nių dovanų saviems čia, o tuos pinigus skubiai pasiuntė 
į BALF'ą, arba patys surišo maisto siuntinėlius ir sku
biai pasiuntė tiesiog savo giminėms tremtyje. 

Ir tie kurie niekad jokių Kalėdinių dovanų neperkat, 
nesijauskit laisvi nuo aukojimo savo nelaimingiems bro
liams tremtyje pagelbėti maistu — duokit savo auką, ir 
duokit ją skubiai! 

TEISINGAS PRIEKAIŠTAS — BET— 
KONGRESE svarstant skyrimą $590,000,000 skubios pa

galvos Europai ir Kinijai prieš komunizmą, atsirado 
Kongrese vienas atstovfis, Leo Allen (Rep. iš Illinois), 
kuris atsišaukė Į kitus kongresmanus atmesti tą suma
nymą, "nes viskas ką mes teikiame pagalbos atžvilgiu ga
li su laiku buti panaudota prieš mus vienu ar kitu budu. 
Dirbtuvės išstatytos musų pinigais gali buti panaudotos 
išdirbimui karo pabūklų Rusams panaudoti kare prieš 
mus". 

Kad taip lengvai gali atsitikti, turint mintyje Ame
rikiečių apsiėjimą su šelpimu iki šiolei — paveizdan UN 
RRA teiktus milijonus dolarių, kuriuos sugraibstė Jugo
slavai, Ukrainiečiai, Bulgarai ir kiti ii* dabar viskas tas 
yra Maskvos kontrolėje, — nereikia abejoti ir dabar, jei
gu Washingtono galvos dar neįgavo pakankamai proto 
ir nepasimokino is praeities. 

Ir dabar, jeigu Amerika tik suvers visą pagalbą Ita
lijai, Prancūzijai, Austrija, Kinijai, o paskui leis sovie
tams tas šalis pavergti, gaii pilniausia atsitiktinas ko šis 
kongresmanas ir bijo. Tai butų tiesiog sustiprinimas pa-

LIETUVOS VASAROS RYTAS 
Jau blėsta Aušrinė skaisčioji, 

jau aušta aušra. 
Rytai jau plačiai suliepsnojo 

raudona žara. 
Pakalnėje rūkai padriko 

visu platumu. 
Miškai it be žado paliko: 

aplinkui ramu! 
Ant lauko ištiško, pasklido 

krištolo rasa; 
Ji žvilga, ji žėri, ji blizga, 

ji mirga visa! 
Upelis ir ežeras žaidžia 

aušros spalvomis. 
Mėnulis išblyško ir leidžias 

žvaigždžių pėdomis. 
Atvėsęs vėjelis parbėgo 

per kalnus, miškus; 
Čia budina pievas iš miego, 

ten taršo laukus. 
Bučiuodamas skaisčiąją rožę 

jis glaudžias prie jos 
Ir šlovina amžiną grožį 

bijūno spalvos. 
Pažadintas miškas pakvipo 

pušų sveikata, 
Ir saulė pro šilą išlipo, 

jai šypsos garnį# J 
J. Gudauskis. 

S K A I T Y M A I  

T Ė V I Š K Ė S  V A I Z D A I  
Raš* VYTAUTAS K. gVllDRYS. 

(Tęsinyš) 

(22) PAJUtlflS PAMARIAIS.... 

I. 
Aplankę Lietuvos žaliųjų ežerų kraštą ir 

taip vadinamą musąją Šveicariją, persikelsime 
į musų numylėtą pajūrį, kur aplankysime Klai-
pėdą-Kopgalį, Smiltynę, Juodkrantę, Pervalką, 
Preilą, Nidą, Rusnę, Šilutę, Kintus, Priekulę, 
Dovilus, Gargždus, Melnragę, Girulius, Kalotę, 
KatkUninkus, Nimerzatę, Palangą, šventąją, Dar
bėnus, o paskiau persikelsime į Žemaitiją. 

Atvykę į šį kraštą, mes pirmiausia norim® 
susipažinti su musų istorija, ypač kur yra kal
bama apie Rytprusius, Mažąją Lietuvą, nes, ti
kėdami sulauksią Nepriklausmos Lietuvos atsi
kūrimą, tikimės kad ir tie kraštai bei vietovės, 
kurie seniau nuo musų žemės kamieno buvo at
plėšti, Teisingumo rankos vėl bus mums grą
žinti. 

Nušluostę dulkių klodus nuo senų knygų, 
verskime jų puslapius ir prisiminkime istoriją, 
štai, prieš mane guli istoriškai-etnografiška 
studija "Lietuvos rubežiai". Surašyta Lietuvos 
Išsijos Amerikoje ir buvusio prie Taikos Kon
ferencijos nario Jono žiliaus. Lietuvos atstovas 
Amerikoje J. Vileišis 1920 metų Valandžio 3 d. 
šią studiją įteikė Jo Malonybei Valstybes Sekre
toriui Bainbridge Colby, savo laiške pabrėždamas, 
jog Lietuva visai nenori užimti svetimųjų žemių* 
bet nori turėti tas sienas, kurios per ilgus am
žius be jokių ginčų buvo Lietuvos sienos. 

Šioje studijoje, skyriuje "Litų-Baltų gen
tys", rašoma kad seniausios Litų-Baltų gentys 
nuo neatmenamų laikų gyveno Baltijos juros 
pakraščiuose, netoli nuo Frišhafo, Kurišhafo ir 
Rygos intakos, tarp upių Vistulos pietuose ir 
upelio Šalis šiaurėje. Tolyn nuo Juros pakraš
čių tos gentys buvo užėmusios visą Pergulos 
(Pergelio) ir Nemuno baseiną ir žemutinę Dau
guvos baseino dalį viršum iki upių Drujos, o 
gal ir iki Disnos. 

Šių genčių kalba buvo visai skirtinga nuo 
kaimynų Vokiečių ir Slavų kalbų. Turėjo savo 
tikybą ir papročius. Pagal jų tikybą visas pa-
saulig buvo gyvas" kūnas. Gyvių ir augmenų 
gyvybė, jų supratimu, buvo ne kas kitas, kaip 
tik viso pasaulio gyvybės dalis ir todėl jie ne
tikėjo, jog yra mirtis. Senovės rašytojai pa
prastai vadino juos Aestiais, t.y., vakarų gyven
tojais. Tacitas antrame šimtmetyje po Kristaus 
gimimo aprašinėja, jog jie mokėję žemę tinka
miau išdirbti, negu Vokiečiai, jog jie buvo sutve
rę savo politinį gyvenimą, bet, kaip ir kitos 
Šiaurės tautos, ir jie neturėję daug laisvės. 
Tais teokratijos laikais visos tautos viršininku 
skaitėsi jų vyriausiais kunigas, vadinamas "Kri-" 
vė", kursai vardan tautos dievybių valde visą 
kraštą. Jis buvo ne tik tikybiniuose, bet ir 
politiniuose reikaluose kariniu tautos vadovu. 
Tauta buvo pasidalinusi į tris dalis: Prusus, 
Latvius ir Lietuvius. Prusai,, arba Lotyniškai 
Borusai, gyveno tarp Vislos ir Pergulos (Pre-
gelio) upės pietinėje dalyje; Latviai gyveno į 
šiaurę ir buvo užėmę žemutinę Dauguvos basei
no dalį ir^Lietuviai gyveno tarp Prūsų ir Latvių, 
Nemuno upės pakraščiais. Kiekviena iš šių gen-
šių vartojo skirtingą kalbos dialektą, kuris vė
liau išsivystė į skirtingą kalbą. Kiekviena iš tų 
trijų genčių valdėsi atskirai, savotiškai, bet dar 

^rieš pat krikščionybės įvedimą vyriausieji tau
tos "Krivės", nebuvo nustoję savo įtakos ant 
visų trijų genčių, nors politiniai jos valdėsi at
skirai. Tokiu budu senovės Baltai prisilaikė vie
nybės dėka tikybos ir jos įtakos^ j Lietuvius, 
Latvius ir Prusus. 

(Bus daugiau) _____ 

LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS 
, Knygele 48 pufi* Kaina 80c. . 

Tai -įdomi 48 pusi. knygelė, išleista Vokie
tijoje, apsakanti kaip Lietuviai kovojo su 
rudais naciais 1941-1944 m. laikotarpyje. 
Knygelė su daug iliustracijų, ir kalba apie 
nacius nuo pat jų įsiveržimo į Lietuvą, Lie
tuvių kovą už savo žemę, apie kovą prieš 
nacių pastangas Lietuvius įkinkyti jų karo 
mašinon; kaip naciai išžudė Lietuvoje Žy
dus; slaptos Lietuvių kovos prieš nacius vi-

t tu jų buvimu Lietuvoje. 

Prisiųskit laiške tris dešimtukus, arba 
pašto ženklų už 3Qc, gausit šią knygel|* 

Reikalaukit Dirvoje 

SAVAITĖS VEIDAS 

NUO REDAKCIJOS: Jei istoriją kurią 
Įmonės tai tų žmonių pažinimas yra brangi 
istorijos pamoka. Lietuvių tautos kovoje 
dėl laisvės yra ypatingai svarbu pažinti gy
venimą tų kurie tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvauja istorijos įvykiuose. Taipgi svar
bu plačiau pažinti ir savuosius, kurie savo 
energija, sugebėjimais ir aukomis prisideda 
prie musų bendrų reikalų daugiau negu ki
ti. 

Tam tikslui musų bendradarbis Džim-Bim 
kalbės apie svarbesnius, daugiau^ kuo prasi-
kišusius asmenis. Kalbės ir apie draugus, 
ir apie priešus; apie Lietuvius ir ne-Lietu-
vius. Kalbės kartais linksmai, kartais — 
piktai.... Skaitykite ir atsiminkite! 

JOHN FOSTER DULLES 

Rašo DŽIM-BIM. 
BOLŠEVIKINIS prokuroras Višinskfe turi 

didelio patyrimo žmonėms apkaltinti. Per jo 
rankas yra perėję tūkstančiai Sovietų Sąjungos 
"priešų", pradedant Tuchačevskiu ir baigiant 

Rykovu. Visi kurie tik buvo Višimkio kal
tinami prisipažino ir prašėsi nuteisiami mirtimi. 

Apie Višinskio sugebėjimą ištraukti prisi
pažinimus pasakoja tokią istoriją: Kartą Krem
liuje dingo Deržinskio padovanota Stalino pyp
kė. Policija buvo sukelta ant kojų. Suėmė vi
sus Kremliaus tarnautojus, ir prasidėjo tardy
mai. Bet praeina kelios dienos, ir Stalinas pyp
kę suranda kišenėje kelnių kurias buvo pamir
šęs. Tada jis pasišaukia prie telefono Višinskį, 
kaip vyriausį prokurorą, ir praneša jam kad 
pypkę surado, tegul jis paleidžia suimtuosius. 
Bet Višinskis Stalinui atsako: "Jau pervėlu: du 
iš suimtųjų jau prisipažino pypkę pavogę ir par
davę" Tokia yra Višinskio galia Rusijoje. 

Rugsėjo 18 dieną tas pats Višinskis savo 
ilgoje kalboje United Nations susirinkime ap
kaltino ir eilę Amerikos politikos vyrų. Jų skai
čiuje buvo keletą kartų paminėtas John Foster 
DULLES. Bet Amerika tai ne Sovietų Rusija, 
o U. N. susirinkimas tai ne Rusijos teismų salė: 
J. F. Dulles neprisipažino kaltu ir neprašė bau
smės. Kas gi toks yra tas drąsuolis Dulles? 

Tai 60 metų vyras, aukšto ugio, melsvom 
akim, tvirtai suspaustom lupom, su pailgu vei
du, ant kurio iš abiejų šonų guli kelios raukš
lės, lyg ant dirvono išartos vagos. Kai reikia 
kalbėti jis kalba trumpai, griežtai kapodamas 
žodžius, nejudindamas rankų, bet vis žvalgyda
masis j šalis. Iš paviršiaus ramus, lėtas ir 
nuosaikus Dulles, betgi savo mintimis, kalbos 
tonu ir žvilgsniais karštas, beveik aistringas, 
atviras ir niekados nepasiduodąs. 

Už jo atvirumą Višinskis ir negalėjo jam 
dovanoti: mat, sovietų agentai sužinojo kad J. 
F. Dulles, kaip Valstybės Sekretoriaus Marshallo 
patarėjas, daug kartų yra savo šefui pasakęs: 
"Su tais sovietų banditais be atominės t bombos 
mes nesusitvarkysime " Jei tokie žodžiai 
tikrai išėjo iš Dulles tai dievai turi atleisti Vi-
šinskiui už jo baisų "pyktį. Kitą dieną Dulles 
vis dėl to viešai pareiškė kad jis karo su sovie
tais nenori. 

Dulles yra geras advokatas, Biblijos didelis 
mėgėjas, teisinis patarėjas daugelyje bendrovių, 
neblogas biznierius, meškeriotojas ir trijų vaikų 
tėvas.Jau pačios pirmos jaunystės dienose 
Dulles pradėjo domėtis politika. Lygiai prieš 
40 metų (1907) jis, vos 2J metų jaunikaitis, jau 
dalyvauja Amerikos delegacijoje į Haagos kon
ferenciją, kur buvo svarstomi pasaulio taikos 
klausimai. 

Paveldėjęs iš savo senelio ir savo dėdės di
plomatini palinkimą, Dulles greitai parodė dide
li sugebėjimą pralenkti kitus. Ir jeigu jam iki 
šiol nepavyko jkelti koją į užsienių reikalų mi-
nistro-sekretoriaus postą tai pats Dulles už tai 
pakaltina tik savo pergriežtą anti-komunizmą. 
Nieko jis labiau neapkenčia kaip komunistų. Ir 
nieko jis taip gerai nepažysta kaip komunistų 
melų, klastų ir piktybių. Pats būdamas gilus 
krikščionis ir pirmininkaudamas didžiai protes
tantų organizacijai Federal Council of Churches, 
Dulles negali pakęsti nei melo nei apgavysčių. 
Ir matydamas kad visas sovietų darbas ir visos 
jų kalbos yra tik bjauri šėtono apgaulė, jis at-
viraf skelbia sunaikinimą visokio pikto, kurį so
vietai savo klastomis be atodairos sėja visose 
pakampėse. 

Kai prieš Kovo 10 Dulles su Marshallu ke
liavo Maskvon į tą vadinamą konferenciją dėl 
Vokietijos ir Austrijos, tada jau Maskvos radio 
skelbė kad atvyksta "bjaurus sovietų priešas". 
Dulles nudavė tų kalbų negirdėjęs.... Ir da
bar, kai jį draugai paklausia ar jis nėpyksta ant 
Višinskio ir Maskvos, jis pakartoja iš Biblijos 
žodžius: "To err ir human, to forgive is divine". 

Dovanotų jis ir Stalinui už jo milijonines 
žudynes, dovanotų ir Višinskiui už jo "paklydi
mus", jis dovanotų ir visai bolševikų revoliuci
jai, išskerdusiai tiek nekaltų žmonių. Tegul jis 
ir visiems dovanotų, bet jam Maskva nedovanos 
nei už jo teisybę, nei už jo atvirus žodžius, nei 
už jo darbus. Tokia yra "šventoji" Kremliaus 
vaite.... 
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D I R V A  

JiTiif Eina 
Pasaulis...? 

R a i o 

Dr. h Audrūnas 

PASKUTINIS VILTYS 

. "PO PENKIŲ mėnesių kant
rių ginčų "Keturių Didžiųjų" 
(Amerikos, Anglijos, Rusijos ir 
Prancūzijos) komisija, kur i a i 
buvo pavesta sudaryti taikos 
sutarties su Austrija projektas, 
paskelbė kad jai nepavyko su
sitarti ir kad keturi užsienių 
reikalų ministrai, kurie Lapkri
čio mėnesio gale susirenka Lon
done, turės išlaikyti dar vie
ną labai sunkų bandymą. Ko
misija užkliuvo ties labai jau
triais klausimais, kurių svar
biausieji yra: karo reparacijų 
klausimas, išvietintų asmenų 
likimas, nustatymas koks tur
tas Austrijoje turi buti laiko-
tnas priklausančiu Vokiečiams, 
ir Jugoslavijos reikala v i m a s 
perleisti jai Austrijos teritori
jos, dalį išlyginant sienas 

Trys komisijos nariai (Ame
rika, Anglija ir Prancūzija) dėl 
tų visų klausimų nesunkiai su

s i t a r ė ,  b e t  k e t v i r t a s i s  n a r y s  
(Sovietų Sąjunga) nedarė jo
kių nuolaidų ir reikalavo pripa
žinti tai kas jos pageidauja
ma. Ji nori kad jai butų ati
duotas taip vadinamas "Vokie
čių turtas", kurio sudaro So
vietų apskaičiavimu apie 750 
milijoirtj dolarių. Sovietai rei
kalauja priversti visus išvietin-
tus asmenis gryžti j jų kilmės 
kraštus; jie reikalauja pripa
žinti Jugoslavams reparacijas 
ir pakeisti Austrijos s i e'n a s 
Jugoslavijos naudai, atidubdaut 
jiems Pietų Korintiją. 

Nežiūrint geriausių pastan
gų kiek galima daugiau paten
kinti Sovietus, vis dėl to nei 
Amerikiečiai, nei Anglai, nei 
Prancūzai nerado galima sutik
ti su visais Sovietų reikalavi
mais. Ir taip vieita didžiausių 
taikos žaizdų pasilieka atvira. 
Pasilieka ji atvira ne dėl to 
kad nebūtų galima surasti vai
sto, o tik todėl kad sąmonin
gai norima tą žaizdą kuoilgiau 
palaikyti; turint ir vieniems ir 
antriems aiškų politinį tikslą. 

JEI VISOS valstybės už So
vietų uždangos, galima sakyti, 
sutirpo komunistų rankose tai 
Austrija pasiliko toje Europos 
erdvėje vienintelė valstybė, ku
ri raitosi kaip gyvatė tarp So
v i e t i n i ų  p i r š t ų ,  n e s i d u o  d a m a  
įtraukti į Maskvos planus. Po 
to kaip Vengrijos demokratijai 
ir nepriklausomybei Sovietai su
davė- mirtiną smūgį, išvydami 
ministrą pirmininką Nagy ir 
pravesdami "bolševikinius rin
kimus", Austrija pasidarė pas
kutiniu laisvės pylimu, kurį 
Amerika nutarė ginti, o Sovie
tai žut-but paimti. * 

Jau vienu metu sklido gan
das kad su Austrijos vyriausy
be ruošiasi Sovietai pasielgti 
taip kaip jie pasielgė su Ven
grijos teisėta valdžia. Ir jei 
ne Amerikiečių ir kitų sąjun
gininkų buvimas Austrijoje, tai 
tikrai jau senai Austrija butų 
buvus Maskvos praryta. So
vietai gerai žino kad vieną die
ną, jų kariuomenei išvykus iš 
Austrijos, durys į katalikišką 
Austriją užsidarys taip kietai 
kad tik jėga tebus galima jas 
praverti. Gi Amerikiečiams-
Anglams taip gi pilnai aišku 
kad, palikus Austriją vieną su 
Sovietų kariuomene, tuoj pat 
ji butų raudonųjų sudorota. 

Taifci, kova dėl Austrijos su
daro Sovietų ir Anglų-Ameri-
kiečių sgntikių klausimą: So
vietai nori sunaikinti tą pasku
tinį "šašą", įsiskverbusį į jų 
įtakos lauką, gi Amerikiečiai, 
priešingai# nori tuo "šašu" nau

dotis kad per jį galėtų išlaiky
ti Balkanuose laisvės ir nepri
klausomybės pavyzdį. Bendra
me Sovietų-Amerikiečių santy
kių lauke Austrija sudaro lyg 
kokią oazę dykumoje... .oazę 
prie kurios Amerikiečiai yra 
nutarę laikytis, norėdami pa
rodyti jog bent vienas pasiža
dėjimas turi buti išpildytas, kai 
į tiek daug kitų pasižadėjimų 
lengvai numota ranka. 

SOVIETŲ įtūžimas, Austrijo
je yra didelis: juk po praėjusių 
metų visuotinų rinkimų į par
lamentą Austrų komunistai te
galėjo pravesti 4 atstovus, ku
rie tarp 161 pasilieka be jokio 
politinio svorio. Pati komunis
tų partija iki šiol pasilaiko tik 
Sovietų pagalba; maitinasi jų 
pinigais ir į juos yra sudėjusi 
visas viltis. Kad ir plačiai iš
pūstos propagandos budais sten
giasi komunistai vis daugiau 
apimti masių ir ypatingai dar
bininkijos — vis dėl to Austrų 
antikomunistinis nusistatymas 
y r a  t i e k  k i e t a s  k a d  n i e k a i p  
jiems nepavyksta jo pralaužti. 

Vienoje komunistai pristeigė 
eilę partijos mokyklų ir insti
tutų, kur renkamas jaunimas 
i r  m o k o m a s  k a i p  t a p t i  g e r u  
komunistu ir Stalino mylėtoju. 

Jų laikraščiai pigiai ir gau
siai platinami po visą kraštą; 
jie visais budais įtikinėja gy
ventojus kad Austrijos'likimas 
priklauso nuo Sovietų ir kad ki
tokio kelio į "laimingą Austri
ją" nėra, kaip tik'bendradar
biavimas su Sovietais. Austrijos 
komunistai su jų labai ener
gingu vadu Dr. Fischer, pa
siremdami Sovietų pečiais, ti
kisi sulaukti naujų rinkimų ir 
tikisi juos laimėti taip, kaip 
Vengrijos komunistai. Gal vie
ną dieną ir sužinosime kad Au
strijoje Sovietai išvijo dabar
tinę valdžią ir pastatė savąją. 
To reikia laukti, nes Anglų-
Amerikiečių protestai dėl Mask
vos žygių Rumunijoje, Bulgari
joje bei Vengrijoje nepasirodė 
pakankamai energingi kad at
baidytų Sovietus nuo tolimes
nių smurtų. 

Taigi, kaip visose Euro p o s 
valstybėse taip ir Austrijoje 
gyvenama su didele baime ir 
žiūrima į ateitį neramia akimi. 

Nors vidaus jėgof Austrijoje 
komunistams nėra palan k i o s, 
tačiau, pažystant komun i s t ų 
"sugebėjimus" iš mažumos pa
daryti daugumą, niekas negali 
buti tikras kad Austrai suge
bės atsispirti. 

M PERIfYKščlŲ rinkimų 
Austrijoje pasirodė kad stip
riausi partija yra "Liaud i e s 
Partija", kuri apima stambes
nius ukininkus, stipresnius pre
kybininkus, pramoninkus, dva-
siškiją, visus "kilminges n i u s 
sluoksnius" ir.... visus baž
nyčios tarnus. Ryškiausias tos 
partijos pažymys tai griežtas 
nusistatymas prieš komunizmą. 
Ji atstoja veik senąją Dolfus-
so vadovautą partiją, kuri va
dinosi "krikščionių-socialų" ir 
kuri, Dolfussą nužudžius 1934 
metais, palengya ištirpo, nesu
gebėjus energingai gintis iki 
galo prieš Hitlerio pasikėsini
mus. 

Galima ir šiądien stipriai "su
abejoti ar "Liaudies Partija", 
vadovaujama ministro pirmi
ninko Figl ir užsienių reikalų 
m i n i s t r o  G r u h e r ,  n e i š t i š  t a i p  
pat kaip senieji krikščionys-so-
cialai, jei Sovietai vieną dieną 
iššauktų pavojų. Mums atrodo 
kad ta partija, surinkus dau
giausia balsų rinkimuose, nesu
rinko daugiausia jėgos reikalin
gos kovai prieš komun i s t u s. 
Balsų neužtenka kovai prieš 
komunizmą. Reikia gerų kumš
čių, reikia tvirtos dvasios ir 
tokios pat neapykantos, kaip 
ir komunistai kad turi. 

Jiems — komunistams — jų 
partija yra tas pat, kas geram 
katalikui Bažnyčia. Jų vadai 
yra lygus Dievui. Ir prieš to
kį "tikėjimą" kovoti yra ne
lengva : reikia turėti daug ne
apykantos, dar daugiau įtūži
mo, mažai pagarbos ir kautis 
be jokių derybų. Tik šitoks 
kelias nuvesti laimėjiman. Aus
trų "Liaudies Partija", deja, 
dar neturi tokios dvasios, ir 
todėl jei jai reikėtų šiądien iš
eiti atviran propagandos mušin, 
vargiai ji galėtų atsilaikyti. 

Paskutinieji rinkimai Vengri
joje parodė kad "Smulkių Savi
ninkų Partija," # turėjus toki 
didelį balsų skaičių, ji staiga 
per vieną dieną prarado, nes 
neturėjo drąsos tokiu pat įžu-
lumu pulti komunistus, ir jiems 
atsakinėti tokiu pat aštumu ir 
tokia pat klasta kaip jie tatai 
\ysur daro. Priešą reikia muš
ti tuo pačiu ginklu kuriuo ir 
jis tave muša, arba stipresniu, 
bet jokiu budu ne silpnesniu. 
Austrų "Liaudies Partija" yra 
"dailiažodžių ir švelniarankių 
partija" ir kaip tokia ji nėra 
pakankamai stipri kovai prieš 
komunizmą. 

ŠALIA "Liaudies Partijos" 
Austrai dar turi socialistus, va
dovaujamus Prezidento Renner, 
ministro vice-pirm. Schaerf ir 
Gen. Korner. Bet po karo vi
sos socialistų partijos visuose 
Europos kraštuose nuėjo labai 
slidžiais keliais. Jas suviliojo 
komunistai, siūlydamiesi suda
ryti vieningas "darbo žmonių 
ir klasių" partijas. Tiesa, iki 
šiol toks socialistų bei social
demokratų susivienijimas su 
komunistais tėra įvykęs tik ke
liose Sovietų kontrolėje esan
čiose valstybėse, tačiau beveik 

visos socialistų partijos yra ma
žiau ar daugiau suskilusios. 

Komunistai savo pasiūlymais 
susivienyti su socialistais sus
kaldė socialistų partijas ir pa
čius socialistus sugrupavo į de-
šinius ir kairius: į tuos kurie 
priešinasi susijungimui, ir į 
tuos kurie siekia tokio susijun
gimo. Rezultatas tokios ko
munistų taktikos yra tas kad 
susilpnėjo socialistų frontas ir 
patiems komunistams atsidarė 
platesnis laukas jų revoliuci
niams planams. 

Austrijos socialistai tai p g i 
neišvengė tos bendros komunis
tų jtakos,' ir turi partijoje ga
na stiprų kairųjį sparną, vado
vaujamą Strasser, kurs nuola
tos skelbia kad reikia su komu
nistais palaikyti gerus santi-
kius,* "norint nusilpninti darbo 
klasės tikėjimo į ateities be-
klasinį žmonijos susitvarkymą". 
Lengva suprasti kad, kai ateis 
valanda kada reikės Austrijos' 
socialistams pasirinkti arba So
vietinę santvarką arba Anglų-
Amerikiečių kapitalistini reži
mą, jie blaškysis, skaldysis, ir 
viena dalis nueis komunistų tar
nybon, kita sustings be ener
gijos ir be valios pasipriešinti. 
Pavyzdžių mes matome nema
žai; pagaliau nejieškodami ki
tur — turime gražiausį pavyz
dį Lietuvoje. 

Juk Lietuvos social-demokra-
tai ir socialistai liaudininkai la
bai greitai, be jokio pasipreši-
nimo, be svyravimų ir net kai 
kurie su entuziazmu subėgo į 
komunistų partiją ir pasidarė 
sąžiningais tarnais, tikėd a m i 
kad komunistai įgyvendins bent 
dalį jų programos. Vėliau pa
tirtis parodė kad jų prileidimai 
buvo klaidingi. Bet juk ir šią
dien dar rasite Lietuvos social
demokratų kurie iš savo paty
rimo su komunistais tik tiek te
gali ištraukti kad "social-demo-
kratija viena tegalinti užkirsti 
kelią komunizmui." Tai yra 
tokia pat trumparegystė, kokią 
jie parodė Lietuvoje, manyda
mi per bendradarbiavimą su 
komunistais susilpninti patį ko
munizmą. 

Bet panašių politinių akly
bių pilnas pasaulis: jomis di
džiuojasi ir Italijos socialistų 
vadas Nenni, ir Prancūzų so
cialistų generalinis sekretorius 
Mollet, ir Anglų' darbiečių įta
kingieji atstovai su Grossman 
ir Ziliacus priekyje.... Nieko 
tat nuostabaus kad ir keli Lie
tuviai su social-demokratiškais 
vardais dėl jų didžiai pasenu
sios atminties, nebesugeba su
prasti jog social-demokrat i j a 
turi šimtus takų ir takelių ku
riais atsruvena komunizmo ban
gelės .... ' ' 

IR AUSTRIJAI išeities be-
jieškant, girdėti balsų kad rei
k i a  k r a š t o  p o l i t i k ą  p a s u k t i  
daugiau į kairę, norint apsi
saugoti nuo komunizmo. Ki
taip tariant, siūloma Austrijai 
platinti "komunizmą be komu
nistų", ir tokia išeitis nuroda
ma kaip paskutinė nepriklau
somybės viltis.... * 

Jei tik tokia viltis belieka 
Austrijai tai jos ateitis vingiuo-
jasi aiškiai "raudonais keliais". 
Ir Austrijos nei socialistai nei 
liaudies partijos žmonės tegul 
neina j ieškoti patarimo pas Lie
tuvos social-demokratų pasku
tiniuosius palikuonis: jų pata
rimas atneš neišvengiamai ko
munizmą. 

Paskutinė Austrijos viltis tė-
"a tik viena ir pati stipriausia: 
'okios sutarties su komunistais, 
įokių jiems, nuolaidų ir jokių 
• v y r a v i m ų  p r i e š  j u o s .  T a i p  
\aip negali buti sutarties tarp 
Dievo ir šėtono, taip negali bu
ti jokio bendradarbiavimo tarp 
komunistų ir nekomunistų. Tik 
'itoks apsisprendimas ir jo 
griežtas laikymasis gali duoti 
laimingų rezultatų pasaulyje. 
Visos kitos išeitys anksčiau ar 
vėliau nuves į Sovietinę v.ergi-
ją, iš kurios Amerikos milijo
nai nepajėgs išvaduoti. Ne?ant 
Amerikiečiams paskolą ir pa
ramą Austrijai, reikia žinoti 
kur gludi jos paskutinė vi&ia, 

MIRĖ RAŠYTOJAS 
BALYS SRUOGA 

Lietuvių žodis, Spalių 30 d., 
leidžiamas Dftmolį* Vokieti
joje, rašo: 

Tarybų Lietuvos Rašytojų 
Sąjunga per Vilniaus radio 
praneša kad Spalių 16 Vilniuje 
mirė rašytojas Balys Sruoga. 
Palaidotas Vilniuje Spalių 18. 

Balys Sruoga buvo gimęs 
Vasario 2 d. 1896 m Baibokų 
kaime, Vabalninko vai. Baigęs 
Panevėžio realinę gimna z i j ą 
jis buvo įstojęs į Petrapilio 
miškų institutą, bet greit per-
sikėll į Maskvos universiteto 
filosofijos fakultetą. Dėl re
voliucijos studijas laikinai tu
rėjo pertraukti. Gryžęs 1918 
m. į Lietuvą, kurį laiką dirbo 
spaudos biure ir Lietuvos re
dakcijoje. 1921 m. išvyko stu
dijuoti į Muencheno universi
tetą. Ten 1924 m. už dizerta-
ciją "Dainų poetikos etiudai" 
gavo daktaro laipsnį. 

Tuojau buvo pakviestas į 

Lietuvos universiteto Humani
tarinių mokslų fakultetą. Ten 
dėstė Rusų literatūrą, visuoti
nės * literatūros įvadą ir visą 
eilę epizodinių kursų iš litera
tūros istorijos. 

Būdamas tampriai susirišęs 
su teatro gyvenimu, B. Sruoga 
universitete įsteigė teatro se
minariją ir jam visą laiką sėk
mingai vadovavo. 

Karo metu dirbo Vilniaus 
universitete. 1943 m. Kovo 
mėnesį, ryšium su Lietuvos 
universitetų uždarymu, Balys 
Sruoga buvo Vokiečių suimtas 
ir išvežtas į Stutthofo koncen
tracijos stovyklą. Ten išbuvo 
iki Sausio 25 d. 1945 m. Ka
ro išlaisvintas jis pateko Lie
tuvon. 

Koncentracijos stovykla ir 
paskutinių metų išgyvenimai 
Lietuvoje, matyt, palaužė ra
šytojo sveikatą. Mirė jis dar 
pačiame kūrybinių jėgų sukle
stėjime, tik praėjusiais metais 
teatšventęs savo 60 metų am
žiaus sukaktį. 

LAUKIAMA ATOMI
NIŲ STEBUKLŲ 

Atomines energijos Itovai 
padarė perspėjimus industrijai 
laikyti akis išplėtus ir ausis 
ištempus laukiant tam tikrų 
atominės energijos ištobulini
mų kurie bus naudingi komer
ciniu atžvilgiu. 

Vienas atomines energijos 
komisijos narys pareiškė kad 
visai netoli tas laikas kada ato
minė energija taps "pilnai su
augus" ir padarys pagrindines 
permainas Amerikos industri
joje. 

Daug daroma įvairių bandy
mų su atomine energija, kuri 
leidžiasi panaudojama įvairiais 
atvejais, ir su laiku ji parodys 
tikrus stebuklus, kurie bus vi
sai paprasti ir lengvai panau
dojami. 

AMERIKOS žmonės sunau
doja po apie 800,000,000 deg
tukų kasdien. 

PASAULYJE žmonių skai
čius pastarais metais padaugė
jo aštuoniais nuošimčiais — 
padaugėjo ^200 milijonų dūšių. 
Maisto gi derlius visame pa
saulyje sumažėjo 7 nuoš. To
dėl ir apsireiškia maisto tru-
kmnas. 

Amerikos šventoji, Vienuolė Frances Cabrini, pagerbiama iš
statymu jos stovylos šventųjų galerijoje Šv. Petro Bazilikoje, 
Vatikane. .Motina Cabrini, gimus Italijoje, atvykus Ameri
kon, čia labai dau.gr pasidarbavo Chicago j e, kur ir mirė 30 me
tų atgal. Ji kanonizuota šventąją Liepos mėnesį, 1946 m. 
ši.įou iBi&rmuro&to vy la sveria , 

FARMERIAMS ir šeiminin
kėms patariama nedėti obuo
lius su kopūstais, bulvėmis ir 
kitais šakniavaisiais, nęs abuo-
liai paprastai sutraukia i save 
tų daržovių kvAfc&uus. 

AGIC GLAD! 
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e control is here. 
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A full-she 
ironer but so 

compact it folds 
to fit in a closet. 
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Iron wherever you like . • • 

the G lad iron wheels to any 

room in the house, stores 

in just 13/i square feet of space. 

Gladironing is not only easitr» 
better,faster—it's more convenient, too! 

ASK t» SEE THE AMAZING THOR AUTOMAGIC WASHER 

it wash .... rinse . . . damp-dry clothes, THEN 

convert to a wonderful Dishwasher in įust IV2 minutes! 

RICH FIRMTUE & APPLUSCĘ CO. 
COMPLETE HOME FURNISHINGS 
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D I R V A  

PAIEŠKOJIMAI 
Jie.: kcm^ji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENEKAL OF 

LITHUANIA 
41 West S 2nd Street 

„ New York 24, N. Y. 

Adamonis, Povilas, uv Ukmergės a., 
gyv. Brookl.vne. 

Albrecht, Ludwig-, <iyv. Brooklyne 
ar llamboy. 

Aleknavičius?', Juozas ir Vincas, bro
liai Jono, kilę iš Semeliškių vai., 
Trakų ap. 

Ambruzas, Jurgis, iš Pabaisko vai., 
fyyv. New Yorke. 

Ambrazas, Stasys, iš Pabaisko vai. 
Ambraziunas, iš Seredžiaus vai. 
Aputy te - Miklius, Ona, verčiasi 

mėsos prekyba Čikagoje. 
Argtikys, Kazys. -
Augustinas, Povilas, iš Pabaisko v. 
Aukštikalnis, Gabrielius, siuvėjas, 

gyv. Bostone. 
Babušis, Jonas, iš Sakių ap., gyv. 

Bostone. 
Balsys. Antanas, Juozas !r sesuo 

Barborr. iš Kretingos ap 

Badikouis, Bronius, iš. Ukmergės a. 
Balčiūnienė, Domicėlė, gyv. Bay-

onne. 
Balkus, Edvardas, gyv. Brooklyn. 
Baltrun (Baltrunienė) - Morkvėnai-

tė, Eugenija, iš Biržių parapijos, 
. gyv. Baltimoreje. 

Baltuška, Klemensas, iš Ančiškių 
parap., Ramygalos vai., Paneve-
žio ap. 

Baranauskas?, Jurgis, iš Plutiškių 
vai., Marijampolės ap., gyv. New 
Yorke. 

Barniškienė - Karpavičiūtė, Pran
ciška, iš Vilkaviškio ap., gyv. II-
lina, Pa.( ?) 

Bauka, Juozas, iš Kauno ap., Rau
dondvario v., gyv. Springfield. 

Bekmann, Johanna, ir jos vyras 
Arthur, gyv. Hamboy. 

Bendoravičius (ar Bendorius), A-
leksandras. JuoKas ir Mikna, iš 
Kaupiškių vai. 

Benešiunaitė - Karpavičienė, Ona, 
iš Mauručių km.. Veiverių vai. 

Bieliukas, Jonas, iš Kalių parap., 
mažas buvo išvežtas Anglijon, 
vėliau persikėlė Amerikon. 

Brasas, Kazimieras. 
Brcžinskas, Domininkas, prašo at

siliepti asmenis, kilusius iš Plun
gės miesto. 
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Brinkis, iš Kvėdarnos vai., Taura
gės ap. , 

Budrevičius, Ignotas ir Juozas, iš 
Veiverių, Marijampolės ap., gyv., 
rodos, Brooklyne. 

Bujauskas, Stasys, gyv. Detroite. 
Bukauckis, Vincas ir Aldona, iš Y-

lakių' vai., Mažeikių ap. 
Burba, Juozas, ir žmona Marcelė 

Paznokaitytė, iš Jurbarko vai. 
Butkus, Pranas, iš Gargždų vai. 
Butkutė, iš Kuršėnų, Šiaulių ap. 
Butrimaitis, Jonas. 
Ceplinskas, Julijona, iš Žagarės v., 

Šiaulių ap.. gyv Chicagoje. 
Cesna, Liudvikas ir Stasys, ir Čės-

naitė, Anelė, gyv. Chicagoje. iš 
Telšių ap. . 

Dagilis, Karolis, iš Biržų vai., gyv. 
Rygoje. 

Danielienė - Liutvinaitė, Marijona, 
iš Marijampolės ap., gyv., ^rodos 
Brooklyne. 

Didžgalvytė, Danutė ir Pranė, iš 
Rokiškio ap. Kamajų vai. 

Domarkaitė. Zuzana, iš Telšių ap.. 
Plungės vai. 

Dovydaitis, Mykolas, iš Plokščių v., 
šakių ap. 

Drazdovskis. iš Kėdainių ap., gyv. 
Chicagoje. 

Drendoletas, Adomas ir Jonas, iš 
Kražių-Kelmės apyl., išvykę iš 
Rygos, gyv. gal Chicagoje, 

Dreninis, Anupras, iš Švenčionių a. 
Droselis, Juozas, iš Raudondvario 

vai., Kauno ap. 
Druteika. Ciprijonas, iš Švenčionių 

ap. 
Dubosą. Antanas, iš Kauno ap., A. 

Panemunės vai., gyv. New Yorke. 
Dubosą, Simonas, iš Kauno ap., A. 

Panemunės vai., gyv. New Yorke. 
Duomunt (?) - Skorupskaitė, Juzė, 

sesuo Kazio, gyv. Chicagoje. 
Eitvydaitė, \ Elena, iš Tauragės ap., 

gyv. New Yorke. 
Gaidamavičius. Jurgis, iš švenčio-

j  n i i i  ap.  

1 Wilkeles Funeral Hame | 
1 PILNAS LAIDOTU V! U | 

PATARNAVIMAS | 
—HAMMOND VARGOMAI PER ŠERMENIS— 5 

1 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 

Gaidjurgienė - Balnytė, Petronėlė, 
, Tauragės ap., gyv. Philadelphia. 
Galvydienė - Gaidamavičiūtė, iš U-

tenos ap. ir jos vyras. 
Gedgaudas, Petras, iš Kretingos. 
Gedvilienė - čiarnauskaitė, Uršulė, 

Alvito v., Vilkaviškio ap. 
Gegžnas, Antanas, iš Rokiškio vai. 
Geidvila, Stasys ir Vaclovas, sunųs 

Mato. kuris buvo kilęs iš Šėtos 
vai., Kėdainių ap., gyv. Bostone 
ar Detroite. 

Gerulytės, keturios seserys, iš Kel
mės vai., Raseinių ap. 

Giedraitis, Antanas, iš Jurbarko, 
gyv. Chicagoje. 

Gindvilas, Pranas, iš Ukmergės ap. 
Gvažulicnė - Kubiliutė, Petronėlė,iš 

Marijampolės ap. 
Gvazdaitis, Petras, gyv. Newark, 

N. Y. _ ' . _ 
Ivanauskienė - Jankunytė, Adėlė, 

iš Raseinių ap., gyv. Philadelphia. 
Ivaškevičius, Stanislovas, iš Šiau

lių ap., gyv. Brooklyne ar Bosto-
ne. 

Jakimavičius - Jakmauh, Dominin
kas, iš Šilagaliu km. Panevėžio a. 

Jocytė, Leokadija, ar kiti Jociai, iš 
Rietavo parap. 

Jonkus, Mikalojus, iš Darbėnų-Sa-
, lantų v., Kretingos ap., buvo siu

vėjas. 
Jurgonsas, Juozas, iš Kauno ap., 

Pakuonio vai. 
Jnsionis, Adomas, iš Rodunes vai., 

Lydos ap. 
Juška, sunus Tamošiaus, iš Šiluvos. 
Juškevičius. Juozas, kiltas iš Pakuo

nio. Kauno ap., gyv. Pittstone. 
Kajokas, Antanas ir Martynas, iš 

Liubavo vai.. Marijampolės ap., 
gyv. Chicagoje, Detroite ar New 
Yorke. 

Kamaitis, brolis Matildos, iš Sin
tautų vai., Šakių ap. 

Kamavičienė - Pranckevičiutė, Ur
šulė ir jos sesuo Ona ir tėvas, iš
vykę iš- Vilkaviškio pas brolį ir 
sunu Alijošių Pranckevičių. 

Karpavičiūtė - Barniškienė, Pran
ciška, iš Vilkaviškio ap., gyv. II-
l ina,  Pa.? 

GAS Refrigerator 

j w 

DeBIa E. Jakulis 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokami,!. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
RB21 T ', n V \ AVENUE ENdicotl 1763 

Karpavičienė - Benešiunaitė, Oną, 
Mauručių km. Veiverių par. 

Karpinius, Jonas, iš Trakų ap. 
Kasiulytė, Marija, iš Jurbarko, iš

tekėjusios pavarde nežinoma. 
Katuuskas, Jonas ir Povilas, iš 

Tauragės ap., Šilalės vai. 
Katinskas, Jonas ir Kazimieras* iš 

Pajavonio vai., Vilkaviškio ap. 
Kaunas. Edmundas, iš Kretingos a. 
Kelminskas, Juozas, iŠ Šiaulių ap. 
Keturvaitis - Keturvidis, Stasys. 
Knezevičius, vaikai Vir^co, kilusio iš 

Pilviškių vai., Vilkaviškio ap., 
gyv. Brooklyne. 

Knezevičius. Antanas ir Konstanti
nas, iš Pilviškių vai., Vilkaviškio 
ap. 

Koncevičius, Jonas, iš Alytaus ap. 
Kontrimaitė, Zofija, iš Palangos v. 

Kretingos ap. 
Kosiicas, Vladas, iš Krekenavos v. 
Kristupaitienė - l^iseikaitė, Juzefą, 

iš Tauragės ap., gyv. Philadel-
phijoje. 

Kuliešius, Benediktas, gyv. Chica
goje, iš Ukmergės ap. 

Kundratienė (buv. Žutautienė) 
Blnzus, Petronėlė, iš Tauragės a. 
gvv. Milwaukee. Wise., ir jos sū
nūs Jonas Žutautas. 

Kundriušiunaitė, Apolonija, iš Bir
žų ap. 

Kunigėnas, Kastantas ir Mykolas, 
gimę Mogilevo gubernijoje, Rusi
joje, gyv. Bostone. 

Kurlvs, Juozas, iš Šiaulių ap., gyv. 
Philadelphijoje. 

Kvaraciejutė, Jadvyga, iš Merkinės 
vai., Alytaus ap. 

Labokas, Petras, iš Veiviržėnų vai., 
Kretingos an., gyv. Bostone, Chi
cagoje ar Brooklyne. 

Laučka, Vladas ir Laučkaitė,, Genė, 
gyv. Brockton, Mass. 

Laučkiene - Ragaišiutė, Pranė, gyv. 
Brockton, Mass. 

Laukaitis, Antanas ir Laukaitytė, 
Ona. vaikai Stasio, iš Mozuriškių 
kaimo, Veiverių vai. 

Lazauskas, Adomas ir Jonas, gyv. 
New Yorke. 

Lazdauskaitė. iš Jurbarko. 
į  Lekavičius (Lekačius), Vladas, gyv. 
į  Chicagoje. 
Lenauskas, Pranas ir Stasys, iš Kė

dainių ap., Vasiliškio par. 
Leonavičienė - Pečiulytė, Ona, iš 

! Makolų . vai., Marijampolės ap. 
! Lingaitytės (Morlencienė ir Oran-

tienėK i:" Eržvilko parap. 
! Linkis Vladas, gyv. Detroite, BUnUB 
j Antano, gimęs Amerikoje. 
! I.inkys, Vladas, gyv. Newarke. 

Mačiulis, Anupras ir Jonas, iš Ute
nos ap. 

Makackienė - Kajokiutė, Pranciška, 
iš Rudelės vai., Suvalkų ap., ir 
vyras, gyv, Detroite, ar kitur. 

Marcinkevičienė - Vasiliauskaitė, 
Marijona, vyras Juozas ir vaikai 
Juozas ir Marijona, Amerikoje 
pasivadinę, rodos Martin pavar
de, gyv. Bostone ar Brooklyne. 

Matukaitis, Vincas, iš Vilkaviškio a. 

Mazleveckas, Jonas, iš Alvito vai., 
Vilkaviškio ap. 

Mickevičius, Juozas, iŠ Baluškių Jf. 
Naujamiesčio v., Panevėžio ap. 

KITOS savaitės Dirvos nu
meris bus Kalėdinis, ir bus pa
didintas. ' 

* • 

L  a  s  n  i  k  C a f e  
% # 

6824 Superior Avenue * 
Puikiausia Moderniškai Įrengta Lietuviška' lT£«tga 

Lietuviški Pietus — ir Vakarienė 
Skanus Lietuviški ir Amerikoniški Valgiai — Visokie 

užkandžiai ir Sandvičiai iš musų švarios virtuves 
Geras ir greitas patarnavimas. Lietuviai atsilankykit. 
Kviečia Lietuvius Kastantas ir Ona Lesnikauskai, Sav. 

iHHuiHMMitiiMmwumnwniHMBIm-mmnIiwHimwBiimimHiHiHmiHMHUMmffniimMimMnuMi 

I i C K O R T A M K  
Pirkit sau ir kitiems rūkantiems Kalėdi
nes Dovanas čionai 

Pilniausias pasirinkimas Cigarų, Cigaretų, Tabakų, 
Pypkių ir kitų dovanų reikalingų rūkoriams. 

SUPERIOR SMOKE SHOP 
\ -

7031 SUPERIOR AVENUE 

ATDARA VAKARAIS IKI 9:00 PRIEŠ KALĖDAS 

M VYRAMS KALĖDOMS f| 
VYRAMS IR VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

FSSK&y SKRYBĖLĖS 
KELNES Pasirėdymui ir Darbui 

Marškiniai — Sweateriai — Apatiniai — Kojinės Diržai 
Pirštinės ir Antkakliu setai. Pilniausias pasirinkimas 

vyriškų aprangai u už populiares kainas. 
DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. A I 
m* • £įa ga]jį igkeisti savo Stamp Books. " • IV/VI 

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

wi 
"f 

Pilnai Padengta Ajxirauda. Phone EX. 0417 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arbi šaukti telefonu vakarai* tarpir 9 vai. 
7526 Star Avenne Cleveland 3 

Į P J KERSIS Į 
S 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio S 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. = 

= Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos, kreip- E 
5 kitės Į mane, trausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- «jjį' 
,S riuose apdraudcs-insurance reikaluose. * S 
E Sutai?au paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas si 
2 garantuojama. Krt-ipkitOs j mane telefonu arba asmeniškai. S j 
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Į I. J. SAMAS - JEWELER J 
| Persikeli Į naują, didesnę Ir gražesnę krautuvę |: 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 5 

Come see! The famous silent Servel Gas Refrig
erator now brings you a bushel-size Frozen Food Locker 
— hi;; enough to hold up to 60 standard-size packages 
. . . plus moist-cold and dry-cold storage for fresh meats, 
fruits and vegetables . . plus Servel's different, simpler 
freezing system that more than 2,000,000 owners know 
can't wear or get. noisy. Stop in and see the new 1947 
Servel Gas Refrigerators now on display! 

-f5 *; - ^ 

5 Dabar jau turime didesni rinkini Deimantu, žiedu, Laik» =, 
5 rodėliu ir visokiu sraždaikčiu, už nupigintą kainą. 5: 

?Hiini»»minmniiimiiimiiiiiiinnnminmimnm»iii»m»»iniiiinniinimiaiiiii^ i  

VISOKIA APDRAUDĖ 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pi* 

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

P. P. M U L I O L 1 S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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Changes from Clothes Washer 
to Dishwasher in 1V& Minutes 

It's revolutionary!—but so simple—so practical once you know the secret, 
The Thor Automagic Washer that's on its way is ONE streamlined cabinet 
with TWO separate tubs—one for clothes and one for dishes. Each tub is' 
complete in itself—compact, sanitary, operated automagically. You simply 

lift one tub out of the cabinet and put in the 
other to make the switch from clothes washer 
to dishwasher. Takes IV2 minutes to make 
the change that gives you TWO work-saving 
washers in ONE! This new Thor is in pro
duction now, so your waiting days are $§• 
most over. Watch for our announcements 
of its early arrival! 

The Clothes Washer 
You've Yearned For! 

TheThor Automagic Clothes Washer 
washes the dirtiest clothes clean-
rinses them twice —damp-dries—all 
with hardly more than a kind word 
from you! 

(Automatinis G AS U 
ANGLIM 

RICH FURNITURE & APPLIANCE CO. 
Complete Home Furnishings 

e  T E R M S  A V A I L A B L E  #  

12200 Mayfield Road GArfield 2403 

| Lengviau — Pigiau — švelniau 
| TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 
E Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
= Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 
S Automatic Controls Tools Hardware 

J TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
= 7502 St. Clair Avenue Cleveland 

S PO. 9548 Frank Orpse (UrbŠaitis) Sav. LI. 0287 
| AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 

^HINIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIU 

Chang* Tubs and Have 
An Automagic Dishwaihfcr! 
Lift the Thor clothes unit 
(so light a child can handle 
it!) from the Thor Auto
magic and placc the dish 
unit in to have a Dishwasher 
that washes and rinses d idl
es, silver, glassware — erm 
pots and pans. 

A Real Seven Day Wonder! 
The Thor Automagic takes orer 

"\both the washing jobs you've longed 
¥/ to be rid of—makes your life hap

pier / days a week! What's more, 
you can buy Clothes Washer or Di|)i« 
washer alone — add the extra uait 
later for little extra cost. 

Colorful, Free Book 
Tells the Full Story . . . Come In 

for Your Copy Today! 

"How to Make Life Easter 7 Days a Week" 
. . . crammed with pictures, full of facts 
you should know before you buy any 
washer —a real preview of features that 
make the Thor a seven day wonder. Stop 
in for your copy. 

IUCH FURNITURE k APPLIANCE CO. 
COMPLETE HOME FURNISHINGS 

»  T E R M S  A V A I L A B L E  *  

12200 MAYFIELD ROAD GArfield 2403 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Kilios apie mirusius Lietuvius $iame skyriuje talpinama dyka 

DOBILAS Juozas, 74 m., mi
rė Lapkr. 29, Cleveland, O. 
t Kudirkos Naumiesčio, Su
valkijos). Amerikoj išgyve
no 47 metus. 

I3AČKIS Juozas, 55 m., mirė 
Lapkr. 29, Cleveland, Ohio. 
(Turliojiškio k. Kalvarijom 
par.) Amerikoj išgyveno 36 
metus. 

ŽJTEPAITIS Karolis, apysenis* 
mirė Lapkr. 28, Dayton, O 
(Garliavos par, Suvalkijos.) 
Buvo narys Evangelikų Liu
teronų tikybos. Liko žmona 
Ona, 5 dukterys ir sunus. 

8ARKIENĖ Rožė, 53 m., mirė 
Rugs. 22, Brooklyn, N. Y. 
(Nemunaičių par.) * 

SLIVINSKAS Jurgis, 60 metų, 
mirė Rugsėjo 25, Brooklyn, 
N. Y. 

ALEKSANDRAVIČIENĖ Mar
garet, seno amž., mirė Sga-

,»lių m., Mahanoy City, Pa. 
Amerikoj išgyveno 55 m. 

ŠERVIETIENĖ Jieva, mirė . 7 
Spalių, Brooklyn, N. Y. 

NORVAIŠA Antanas, 58 me
tų, mirė Spalių 11, Brook

lyn, N. Y. (Šiaulių ap. Joniš
kio par. Skilvonių k.) 

LAUDONT Jonas, pus amžis, 
mirė Sp. 12, Chicagoj. (Tel
šių ap. šilenės k.) 

BARKAUSKAS Kazys, seno 
amž., mirė Spalių ih., Det
roit, Mich. 

DILGINIS Simanas, 92 metų, 
mirė Sp. 5, Brooklyn, N.Y. 

RUTKAUSKAS Pranas pusam
žis, mirė Spalių 11, Chicagoj. 
(Panev. ap Krekenavos par. 
Masgių k.) Amerikoj išgy
veno 36 m. • 

BALNIS Martynas, pusamžis, 
mirė Spalių 12, Chicagoje. 
(Trakų ap. žiežmarių par. 
Antakalnių k.) Amerikoj iš
gyveno 44 m. 

MASIOKAS Petras, ^pusamžis, 
mirė Sp. 16, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Ramygalos par. 
Grigalių k.) Amerikoj išgy
veno 37 m.-

BEKERIENĖ Marė, mirė Sp. 
4, Binghamton, N. Y. (Pa-
nev. ap. Pušaloto p. Užbalio 
k.) Amerikoj išgyveno 34 m. 

KLUMBIS Dominikas, 70 m., 
mirė Spalių 2, Brooklyn, N. 
Y. (švėkšnos par.) 

DULSKIS Jonas, 68 m., mirė 
Spalių 4, Brooklyn, N. Y. 

m RICHMAN BROTHERS 
yra ir Naudingos 

ir taip pat Ekoiiimiskos 

\ 

-'i 

mm i 

i < 

SKALBIAMOS PAJAMAS 
2.95 iki 4.95 

GERI BROATCLOTH 
MARŠKINIAI 
2.85 iki 3.95 

/ 

C I R V A 

DRUSEIKIENĖ Vera, 43 me
tų, mirė Rugs. 27, Newark, 
N. J. 

PAUKŠTIENĖ Agota, 66 m., 
mirė Rugs. 22, Edwardsvil-
le, Pa. (Vilkaviškio ap. An-
driškių k.) 

BANDŽIUS Dominika®, 54 m., 
mirė Rugs. 7, Minefs Mills, 
Pa. (Raseinių ap. Vaitkaičių 
kaimo.) ' 

JANULEVIčIENfe K aro lina, 
mirė Spalių mėti., Allentown, 
Pa. 

BIELIUKAS Kazys, 70 metų, 
mirė Spalių 12, Sheboygan, 
Wis. Amerikoj išgyveno 40 
metų. , 

STANČIKAS Jonas, m., mi
rė Saplių m., Chicagoj. 

NIEžADA Leonas, 65 m., mi
rė Spalių 24, Monongahela, 
Pa. (Vištyčio par. Suvalki
jos). 

Mirė 17,700 Išeivių Lietvių 
Su šiame numeryje paduoda

mais mirusių Lietuvių išeivių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė jau 17,700, nuo Vasario 
mėnesio, 1937 metų, kada Dir
voje pradėta mirusių Lietuvių 
vardai žymėti. 
RUDAITIS Aleksanifas, 63 m. 

mirė Rugs. 30, Los Angeles, 
Calif. 

DANAUSKAS Kastantas, 57 
m., mirė Spalių 4, Los Ange
les, Calif. 

MIKOLAITIS Stasys, 43 me
tų, mirė Spalių m., Chicagoj. 
(Vilkav. ap. Pajavonio par.) 

MOCIEJUNIENĖ Rozalija, se
no amž., mirė -Spalių mėn., 
Shenandoah, Pa. 

BOLINSKIS Antanas, 56 me
tų, mirė Spalių m., Philadel
phia, Pa. ą. 

Jimmy Stewart Dalyvaus 
Press alėdiniame 

Perstatyme 

JIMMY STEWART 

Vienas iš žymiųjų Hollywoodo ar-
tist'4, Jimmy Stewart, laimėtojas 
Academy Award, atvyksta į Cleve-
^ndą dalyvauti The Cleveland 
Press rengiamoje 13-je metinėje 
Kalėdinėje Labdaros programoje. 

Tas parengimas bus trečiadienio 
vakare, Gruodžio 17, Public Hali. 
Stewart yra pakviestas kaip žy
miausias to ^vakaro dalyvis, greta 
io betgi bus ir daug kitų parinktų 
talentingų linksmintojų. 

Tikietai jau dabar gaunami iš 
Taylor Co. ticket office, iš Rich-
man's boxoffice ir iš The Press. 
Visos vietos rezervuotos po $1.80, 
$1.25 ir 90 centų. Apribotas skai
čius vietų rėmėjams bus parduota 
po $3.60. 

-Pelnas šio Christmas Show ski
riamas parupinimui maisto, rūbų, 
žaislų ir saldainių biednu Clevelando 
:v simų nariams per Kalėdas. 
' Tikietai bus gaunami Public Hali 

tą pati vakarą, Gruodžio 17, nuo 8 
vakare. 

KEITH'S 105TH STREET 
THEATRE 

RKO Keith's 105th Street 
Theatre matysit šias įdomias 
filmas: 

Dec. 10 iki 13 — «'ft Had to 
be You". 

Dec. 14 iki 16: "Blondie in 
the Dough!" ir "Last Round 
Up". 

Dec. 17 iki 20: "Jezebel" ir 
"Anthony Adverse". 

Garibaldi ir Sunus Imsis i 
Central Armory 

Antradienį, Gruodžio 16, promote
rs " Jack Ganson patiekia imtynes 
kokių Clevelandiečiai senai laukė. 
Gino Garibaldi, Italas sunkaus svo
rio čampionas, susikibs su Whipper 
Billy Watson, Britų Imperijos čam-
pionu, nugalėtojas turi laimėti du 
iš trijų, iki pergalės. Tam gauta 
sutikimas ii Cleveland Athletic 
Commission. 

Antra pora bus Bobby Bruns su 
negru Jack Claybourne. 

Doc Ed Meske imsis SU Texas 
Babe Sharkey. 

Vietinis Fred Bofcic — su B*® 
Sharpe. 

Pati pradinė pora Ima L©o Gari
baldi su Wild Man Zimm Zimm. 

Šioms didelėms imtynėms kainos 
bus kiek brangesnės. Tikietai gau
nami Richman's ticket office, Euc
lid Ave., ir Central Armory imty
nių vakare nuo 6.00 vai. 

Promoteris Jack Ganson linki vi
siems savo draugams Cleveland^ 
smagių švenčių. Gruodžio 16 imty
nės bus paskutinės šį metą. Sausio 
6, 1948 metais, vėl bus žymios im
tynės Central Armory. 

CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

JMMEDIATE DELIVERY 
Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves 

A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

R. W. Duke Co. 
"THE HOME OF FINE CARPETING" 

20156 SO. MORLAND BLVD. — ' SK. 6464 
(At Warrensvitle and Kinsman) 

'PERMS ARRANGED EASY PARKING 

Open Tuesdays and. Fridays Until 9 P. M. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endorą Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohi$ . 

ž 

JONAS G. 
POLTEE 

Namų Maliavotojąs 
Popierhiotojai I 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 
Apkainavimas ar patari
mas reikale- jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

VILNONIAI COAT SWEATERS 
5.95 

GRAŽUS KAKLARAIŠČIAI • 
' 1.C0 1.50 2.00 

3 

m • v ' - V • -
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YOU BORROW 
TO BUY A HOME 

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

(0ONO|g 

K  F O R  A L L  T H E  P E O P L I  

THE MAY CO's 
BASEMENTE 

PIRŠTINIŲ IR ŠALIKO SETAI 
2.96 <•' 

VYRAMS,NYLON KOJINĖS 
66c • 

RIČHMAN BROTHERS 
736 EUCLIR, ARTI EAST 9th STREET 

ONTARIO * 5716 BROADWAY PROSPECT, KAMPAS 

"•tor 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef : MAin 1773. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

A g6od place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 
itall Space to Rent 

Jfoe Chester, pres. A1 Samolis, gee. 
• ; , * , f l  l l ; | {  f 
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Šiitcs ir Žavejančios Dovanos! 

Rankom Apdirbti 100% Geros 

Sau 
Pačiai! 

Vafli N#rs 
Dovanai! 

Šiltumui ir 
Patogumui! 

Štai puikus rankom apdirbtas sweater dailiai ap
siuvinėtas, su naujoviškais guzikais. Tinka dėvėti 
virš bliuskos, ar slaks bei sijono. Pastel maize ar 
mėlynos ir raudonos spalvos. Maži, vidutiniai ir 
dideli. 

Telefonu ir Paitu Užsakant—Sauk CHerry 
Basement Sportswear 

f*i klasiškas—šis Chesterfield coat kiek
vienai žinomas—ir kiekvienos mėgiama ! 
Tsui paltas kuriame jųs gyvensite ir mak
site—paltas kuris bus praktiška ir šilta 
dovana. Juodi, mieros 3$ Urt 43. 

Basement €oats 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS % • 
t 

DIRVA—6820 Superior Avenue. . ENdicott 4486—Atdara vakarais 

PRISIMINKIT SAVO NELAIMINGUS 
BROLIUS TREMTYJE 

' Atsižvelgiant j didelį reika
lą gelbėti badaujančius Lietu
vis tremtinius Vokietijoje ir 
kitur Europoje, Clevelandiečiai 
sumažinkite Kalėdinių dovanų 
pirkimą, arba visai nepirkit, 
nes tie kuriems dovanas per
ka!; yra visko pilni. Tuos pi 
nigus aukokit musų nelaimin
giems tremtiniams pavalgydin
ti. 

štai kelios aukos tremtinių 
naudai iš Clevelando: 
Karpiai, vietoje Kalėdinių 

dovanų pirkimo • 
skiria tremtiniams 
pakietams siųsti $15.00 
Bol. Miniotas, vietinis, 

BALF'ui 5.00 
Dr. Vinco Kudirkos Draugija 

turėjo kortavimo vakarą Gr. 
6, iš to liko pelno $81.90 

Paskirtas BALF'ui. 
Dr. V. Kudirkos Draugijos 

komisija dėkoja visiems kurie 
aukojo tam vakarėliui pinigais 
ir daiktais, ir Lietuvių salės 
valdybai už davimą nemokamai 
salės tam reikalui. 

Dirvos redakcija priims jū
sų aukas persiuntimui BALF'o 
centrui, arba patys siųskit sa
vo penkinę ar dešimtinę: 

B ALF 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 

Juozui Grinkevičiui randasi 
laiškas Dirvos redakcijoje. 

TREMTINIAMS 
Kurie Clevelande apsigyvenę 

ar iš kitur atvykę tremtiniai 
norite važiuoti Į Knollwood ka
pinių Mausoleumą prie a. a. 
Prezidento Antano Smetonos 
grabo, kur bus padėta vaini
kas šį sekmadienį, Gruodžio 14, 
susirinkit. Dirvos redakcijoje 
apie 1:30 vai. po pietų. Sanes-
nieji Clevelandiečiai patarnaus 
pavėžėti jus savo automobiliais 

,į kapines. Važiavimas prasi
dės 2:00 vai. 

Iš kapinių visi busite nuvež
ti i Dr. S. T. Tamošaičio rezi
denciją, kur jusų susipažinimui 
bus surengta vaišės. 

Ten bus parodytą a. a. Pre
zidento laidotuvių filmą ir ki
tos Lietuviškos filmos. 

% Rengėjai. 

MIESTO mokyklų tarybos 
tarnautojams ne-mokytoj a m s 
pakeliama algos po $200 mėne
siui. 

Miesto tarybos (council) na
riai, prieš kelis metus gavę al
gų pakėlimą iki $3,000, dabar 
daro įnešimą kad jiems algos 
butų pakeltos iki $4,000 me
tuose. 
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PIONEER. Smart, distinctive, FM-AM 
table r.idio. Powerful Alnico V speaker. 
Molded Plastic Cabinet. Built-in antenna. 
Beautiful reception on both AM and 
FM. $00.4)0 

Choose a fine 

STROMBERG-CARLSON 
for any room in your home! 

v i m m 
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MAYFLOWER. FM-AM radio-phonograph. Tasteful chest-
on-t'hest maho.u.iny cabinet. Shock-mounted chassis, ampli
fication without distortion. 2 FM bands. lixtra large 
speaker. Automatic record changer, "Q1 " Phono Pick-up. 
>000.00 

We have just the radio you need for every listening sppt 
in the home. And at the greatest dollar for dollar value 
Stromberg-Carlson has ever offered. You can't afford to 
buy any radio 'til you 

STOP - LOOK-- LISTEN! 
Ask for our new informative, 12-MINUTE DEMON
STRATION. It brings out the facts point by point . . • 
helps you judge radio values for yourself. 

RICH FURNITURE & APPLIANCE CO. 
Complete Home Furnishings 

A  T E R M S  A V A I L A B L E  #  

12200 Mayfield Road GArfield 2403 

M I R I M A I  
BALŠYS Jurgis, 63 m., nin; 

1602 Castle ave., mirė stai
ga Gruodžio 9, pašarvotas Del-
la Jakubs Funeral Home, 6621 
Edna ave. Laidojamas šeštad. 
Gruodžio 13, Kalvarijos kapi
nėse. Pamaldos 9:30 vai. ryto 
Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Petronėlė, du 
posūniai. Juozas ir Viktoras 
Thomas. 

DARGAITTS (Dargevich) Ju
lius, 61 metų, nevedęs, nuo 

3214 Superior ave., mirė Gruo
džio 5, palaidotas Gruodžio 8, 
Whitehaven kapin§sė. Čia gi
minių neturėjo. 

Clevelande išgyveno 30 m., 
Amerikoj 40 metų. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

Lietuviškos Vakaruškos 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuvių salėje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare. 

t 

žuvis — Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra

džia nuo 8:00 vai. 
Dalvvaukit Naujų Metų pasi
tikimo vakarienėje Klube tre
čiadienio naktį, Gruodžio 31. 

Lithuanian  D i  g  ė  s  t  
CLĖVĖLAN0 3,0m0 į%ONE: ENdicott 4486 

' WHAT'S NEW? ' 
(In Cleveland) 

BOWLING — 

THE battle for first place fa now 

entering it's fourth big week. The 
Lithuanian Clttb took two from Bra
zis Clothes and Omarlo's succeeded 
in taking two from their opponents. 
Result — Lithuanian Club still leads 
Omarlo's by one game. Climax, how
ever will be reached this week when 
the two teams come face to face 
with each other. Our apologies to 
Willie Me&ke. Last week this co
lumn posted him with a 670 series. 
It was actually 690. Send the man 
a consolation card. Dunbar's Cafe, 
who have failed to click in recent 
weeks, bring up tlii "hinter" end. 

BASKETBALL — 

THE season opens next week with 
both of our teams seeing action. 
We'll wait until after these games 
before we make any predictions on 
the season's outcome. In case any 
of you are interested, here are the 
rosters for the respective teams — 
St. George "A" — A. Dauper, J. 
Minotas, T. Palaibis, F. Guzauskas, 
S. Guzauskas, E. Sakaitis, E. Bra
zaitis, C,į: Tūlas, J. Zeledonis, E. 
O'Britis. Coached by E. Mažeika. 
St. George "B" J. Akelis, A. 
Šamas, C. Machuta, G. Dereska, A. 
Bennis, D. Marks, B, Loetoski, P. 
Chalko, A. Slikaitis —- Coached by 
T. O'Britis. 

TALES and inquires by Vladislov 
Ostrotchopetch the kibitzing pinboy 
at the local alleys 

. Where Did CHRIS TULAS get 
that "Brecksville" sticker for his 

windshield? The new attraction of 
"All's Quiet on the Eastern Front" 
or "Where Lovers Meet" was releas
ed at Lasnik's last Monday night. 
Oh, for a tan Mercury. — AL SA-
MAS has been establishing some 
sort of endurance record lately with 
that new-fangled gadget called the 
telephone. — The thing all the boys 
would like for Christmas is some 
sort of reliable "Date Bureau" — 
Sorry A1 we're all out of wax or
chids. JOHN APANAVITCH, alias 
the "Pipe". Trying to get" that 

Brads' look John? Remark heard 
at the recent bazgar, "Gee, I'd like 
to help the poor kid carry that 
thing." The "thing" being B. Brazis' 
pipe of course. A. ZLATKAUSKAS 

left Monday for Warm Springs, Ga. 
A combination checkup and vacation 
seemed to be on the agenda. 

Phrase of the Week — "Just Blind 
'Em with Footwork." ^ v 
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B R O K E N  

C L A S S £ S 
BYE GLASS LENSES 

All lenses are ground in 
our own laboratory, thus 
assuring you of an exact 
duplicate of your original 
prescription. 

Just Bring the Broken Pieces 

Strong-Kennard 
Manufacturing Optician* 

2044 EAST 9th ST. 

WEST SIDE 
UNITED BANK BLDG. 

VISKAS KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS 

Naujausia ir pažymiausia kūdikiams ir mažiems vai
kams krautuvė kokia tik randasi tarp New Yorko ir 

Los Angeles 

UŽLAIKOME . 

• LAYETTE REIKMENIS 

• NURSERY RAKANDUS 

• BERNIUKAMS MEGSTlHlt^ 

• APATINIAI 

• BLIUSKOS 

• IMPORTUOTINIAI 

• LEMPOS 

DYKAI DOVANĖLĖS KŪDIKIAMS 

10298 Carnegie Ave. 
KOąTUMERIAMS PARKING 

• SUKNELES 

• ŽAISLUS 

SIJONĖLIUS 

GA. 1824 
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testing laboratory for the automotive industry 
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T H E  C O M  F L I T E L Y  A U T O M A T I C  H O M E  L A U N D R Y  

-4iį jjOjedfr 

WASHES 28 to 41% CLEANER 

USES 18 to 27% LESS SOAP-

17 to 27% LESS HOT WATER 
NO OTHER WASHER HAS ALL THESE FEATURES 

• RE-VERSO-ROL 
More thorough washing and rinsing 

• TOP-FIL-DOR 
No bending or sfooping-—iff waist high 

• SAFTI-LATCH 
Protects careless lingers and hagdft 

• ROTO-DRIER 
Damp dries—dripless— ready for flit ttne 

* HYDRO-PEL DRIVE 
Scientifically times washing and rinsing cycles 

* LARGER CAPACITY 
10 full pounds—dry weight 

* GREATER ECONOMY 
Saves on use of hot water, soap, electricity 

* PRE-SOAKING ELIMINATED 

TISTS WERE MADE—with each machine 
loaded and operated according to its manu* 
facturer's recommendations. The washing 
tests were run with standardized materials 
and procedures deemed by them to be suffi
cient to make a fair comparison and consist
ently applied to each machine tested. Water 
of 6 to 8 grains hardness was employed. 

Jfo fiup- IT'S BETTER BUILT TO DO A BETTER JOB! 

RICH FURNITURE &> APPLIANCE CO. 
COMPLETE HOME FURNISHINGS 
12200 MAYFIELD ROAD 

TERMS AVAILABLE 
GArfield 2403 
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