
PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

KOVA SU DŽIOVA 
IŠEINA SĖKMINGAI 

Apie 2200 Pittsburgho gy
ventoj Ų serga aktyvia džiova, 
tačiau miestas turi džiovinin
kams Jaikyti ligoninę tik su 
435 lovomis. 1946 metais, del 
stokos daktarų ir prižiūrėtoju, 
toje ligoninėje operavo tik 300 
lovų. 

Miestas neturi atitinkamų 
•priemonių ir galimybių rimtai 
kovoti su džiova, neturi pakan
kamai vietų gydyti tiems, ku
rių džiova susekama pat pra
džioje, ir neturi kur padėti tų, 
kuriuos reikia laikyti atskirai 
nuo sveikų žmonių. 

Už tai Pittsburgho 
losis Control taryba 
peikimą iš Federates 
komisijos. 

Pastari bandymai su jaunai
siais parodė, kad apie 6 nuoš. 
vaikų užsikrėtę džiova pirm pa
tekimo j mokyklas ir apie 15 
nuoš. jaunamečių turi mažes
nes ar didesnes džiovos žymes 
pirm, negu jiems sueina 15 me
tu amžiaus. 

UžSIMUšfi PENKI 
Pereitą šeštadienį-sekmadienį 

Pittsburghe, Įvairiais nupuoli
mais namuose užsimušė ketu
rios moterys ir vienas 61 metų 
amžiaus vyras. 

Namuose nelaimUigų įvykiu 
mirčių skaičius užima piripą 
vietą šios šalies mirčių nuo ne
laimingų prietikių. 

Tubercu-
gavo pa-
sveikatos 

ATMETĖ MOKYTOJOMS 
ALGŲ PAKĖLIMĄ 

Pittsburgho miesto mokyklų 
tarybos 1949 metams biudže
tas sumoje $18,612,377 buvo 
užtvirtintas be jokio pasiprie
šinimo, nors jis yra puse mili
jono dolerių didesnis, negu šių 
metų biudžetas. 

Mokyklų taryba atmetė mo
kytojų sąjungos pareikalavimą 
pakelti joms algų po $200 me
tuose. Miesto mokyklose dir
ba 2600 mokytojų. 

Detroit, Mich., Naujienos 
BALFo VAKARAS 

Sekmadienį, gruodžio 5 d., 
5 vai. po pietų, įvyks Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo 76-to 
skyriaus vakarėlis, buvusioje 
Lietuvių salėje, 25th st. ir W. 
Vernor H\vy. 

Vakarėlyje bus žaidžiama 
kukuruzais, bus gražių dovanų 
laimėtojams. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti ir paremti 
tremtiniu šalpos darba. 

d§ti. K. 
vyzdys. 

Kundrotas geras pa-

OHIO UPĖS IR ERIE EŽERO 
KANALO BYLA 

Kuomet vieni griežtai prieši
nasi pravėdini u i kanalo iš Ohio 
upės nuo Pittsburgho į Erie 
Ežerą, kiti uoliai darbuojasi 
to kanalo pravedimui. 

l~. S. Armijos v a d o v y b v 
skubiai gamina planus to ka
nalo pravedimui. Planai busiu 
baigti trumpiausiu laiku. 

Planai bus patiekti nauji.i 
susirinkusiam Kongresui sau
sio mėnesį, gavimui kanalui 
statydinti reikalingų pinigu. 

Dabar skaičiuojama, kad š i  
kanalo pravedimas kaštuos apie 
$439,000,000. Kanalo ilgis bus 
105 mylios, jis prasidės nuo 
JJeaver, Pa., ir pasieks Erie 
Ežerą prie Ashtabula, Ohio. 

Kanalo iškasimas ims 9 me
tus. 

B e t  t a i  t i k  p l a n a i .  T a s  k l a u 
simas tąsomas jau per 31 me
tą ir 10 kartų buvo atmestas. 

Tam tikra grupė žmonių, su
sijungę į savo rūšies sąjungą, 
griežtai kovoja prieš to kanalo j 
projektą, įrodinėdami jį kaip; 
"perbrangų ir nereikalingą", ir j 
sako, jis . kaštuosiąs $110,000.- !  

000 daugiau, negu' kaštavo I'a 
namo<? Kanalo iškasimas. 

ATSIRADO 300 
Pittsburghe ir apylinkėje at

sišaukus į lakunus stoti laisva-
noriais Kinijos oro tarnybon 
apgynimui tos šalies nuo ko
munistų, atsirado apie 300 vy
rų, sutinkančių stoti i "Skrai
dančių Tigrų" eiles. 

"Skraidančius Tigrus'' vado
vauti sutinka amerikietis gene
rolas Chennault, kuris pirmiau 
Kinijai, gelbėjo ir dabar gyve? 

! na Kinijoje, apsivedęs su 
niete. 

Prie lakūnų reikalinga šim
tu vyrų, kurie lėktuvus turės 
aptarnauti ant žemės. Pitts-
burghietis Arther, kuris pats 
a n k s č i a u  b u v o  " S k r a i d  a n č i ų  
Tigrų" narys,-sako, neims il-

! gai sudaryti kelis tukstančius 
vyrų, tinkamų skraidyti ir ap
tarnauti lėktuvus ant žemės. 

LIETUVIŲ PROGRAMA IN
TERN ATION AL INSTITUTE 

šeštadienį, gruodžio 4 d., 8 
vai. vakare, Intel-national In
stitute, World's Market proga, 
bus išpildyta lietuviška pro
grama. Buvusių tremtinių šo 
kėjai pašoks tautiškus šokius, 
šokiams vadovauja sesuo Alek
sandra Žemaitienė, šokių reik
šmę paaiškins sesuo Marytė 
Navickaitė. Jos abi dirba Gra
ce ligoninėje ir Marytė Navic
kaitė jau išlaikė pilnus gailės--
tingos sesers egzaminus. 

Lietuvių Balso radijo klubo 
choras padainuos lietuviškų dai
nų. Chorui vadovauja Rapolas 
Valatka. 

Parodėlėj bus išstatyta daug 
lietuviškų tautiškų meno dir
binių ir knygų. 

Parodėlė prasidės gruodžio 2 
d. ir baigsis gruodžio 5 d. Bus 
atdara per dieną iki vėlaus va
karo. Verta lietuviams apian

ki- | kyti parodėlę, o ypač šeštadie-
! ni, kada bus lietuviu programa, 1 *" * . ir gerai paploti šokėjams ir dai
nininkams. 

nuoširdus lietuvis patrio - J  Jus*ų darbų negalėsianti 
tokį aš per trumpą laiką 

REIKALAUJA ATLYGINIMŲ 
PAGREITINIMO 

Angliakasiu, unijos vadovybė 
įt'fcikė Pennsylvanijos guberna
toriui Duff protestą ir reikala
vimą, kad butų paskubintas tei
kimas valstijos atlyginimų su
žeistiems ir sergantiems ang
liakasiams. Kaip dabar yra, 
darbininkams tenka laukti po 
6 ar 7 mėnesius, iki jų bylos 
būnu sprendžiamos. 

LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ 
LAI K RAČKIUOSE 

Lapkričio 22 d. Detroit li
mes įdėjo ponios Stokus pavei
kią, kaip lietuvės, patariančios, 
kaip pagaminti Thanksgiving 
dienos pietus. 

Lapkričio 25 d. Detroit News 
įdėjo James Augustaičio, buvu
sio tremtinio, paveikslą, kur 
International Institutas paduo
da skirtingų tautybių ateivius. 
Augustaitis pažymėtas, kaip 
pavyzdys Lithuanian DP., ku
ris nori išsimokyti amerikiniu 
mokytoju. 

AKRON, OHIO 
J. V. KA.MOŠKA 

atsiuntė DIRVAI savo, P o c i a u s  
ir Slivinsko prenumeratos at
naujinimo mokestį, užsisakė 
DIRVOS 1919 metų kalendorius, 

dabai 

bu.k 

lie 
do 
pa-

MIšKAI DEGA 
Pernai Amerikoje išdegu gi

rių tūkstančių ketvirtainių my- j  kurie duodami 
lių plotai. Nors žinovai tikri-i kantierm 
na, kad 90 nuoš. tų gaisrų bu- j kaip priedas, ir prie to 
vo galimi išvengti, tačiau jie j Lankiausi Clevelande. 
nebuvo išvengti. I :e gaisrai į jau laimės susipažinti :• 

uzsimo-
prenumerato r*i a m . . 

ras< >: 
T arė-

ii uau-
prasidėjo nuo eigaretų ir deg-jju DIRVOS redaktorium ir jo 
tukų, negalvojančių žmoilių is-į žmonele. Mėginsiu ir ateityje 
mestų iš automobilio \ a '.iuo- !  palaikyti su DIRVA gerus 

ar pamiške. Kiti! tykius, kuriuos palaikiau jaut mišku 
gaisrai kilo nuo stovyklautojų 
neatsargumo, nuo uždegimo žo
lių, kurių ui/nis persimetė i gi
rias, ir tt. 

Pennsylvanijoje pernai buv<> 
1500 girių gaisrų, kuriuose vi
dutiniai iš([.-<.v po 32 akru miš
ko. 

san-
per 

ūkės* 
25 metus. 

Clevelande taip pat 
kiti žinomi akroniečiai, DIR
VOS ilgamečiai skaitytojai, Ch. 
Baublis su žmona. Jie užsimo
kėjo savo prenumeratą už 1949 
metus ir pasirinko ki lis kalen
dorius. 
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Geriausias  

LIETUVIU 
Paveiksluotai , 

Žurnalus  

NAUJIENOS 
o2-jų puslapių 

1 meta. Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 
Insfeigtos Gegužio 13, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Pailadelj -iia t>, Pa. 
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12 PAKIETĖLIŲ 
TREMTINIAMS 

Ona Kundrotienė bene 
perviršiju^" visus Detroito 
tuvius pasiųsdama Kalėdų 
vanų tremtiniams net 12 
kietėlių. Jai padeda jos sunus 
Kostantas, kuris paskyrė savai
tės uždarbį tremtinių šalpai 
Tai lietuvis, kuris mažai daly 
vauja lietuvių sueigose, neuž
ima jokios vietos lietuvių drau
gijose, nepripažįsta jokios par
tijos ir niekad Lietuvos nema
tęs. 

Šis jaunas Amerikos lietuvis 
jau yra pagaminęs kelis affi
davits, pasirašęs BALFo dar-
bo-buto blankas ir jau įmokėjęs 
vyskupijai kelis šimtus dolerių, 
kad padėti lietuviams greičiau 
atvažiuoti. Kastas Kundrotą.'' 
nėra turtuolis. Jis dirba ka> 
diena, kaip ir daugelis Ameri
kos darbininkų, grįžęs iš darbo 
dar padeda motutei apsiruošti 
namie. 

Daug Amerikos lietuvių bu
tu geri lietuviai, jeigu jiems 
kas tą lietuvybės jausmą įskie
pytų. Butų ne žemiška pada
ryti iš visų lietuvių patriotus, 
bet jų pririnkti daug didesni 
skaičių, negu dabar turime, tai 
visgi butu galima. 

Tik kada mums ateina min-
I tis, kad reikia pakaltinti Ame
rikoje gimusius lietuvius, kad 
jie ištautėja, pagalvokime, ko
kiu budu mes jiems geriau iš
aiškinsime, geriau įrodysime, 
kas ta Lietuva ir kokiu keliu 
jai ir jos žmonėms reikia pa-

J. Žemantauskaa 
N o t a r a s 

''Dirvos" Agentas 

TREMTINIO LAIŠKAS 
"Gerb. Ponia! šia proga aš 

noriu Jums padėkoti už tai, 
kad man suradote bendravardį 
Povilą Kazlauską. Tai tau
rus, 
tas, 
pažinau susirašydamas su juo. 
Jis pasidarė ne tik geras prie 
telius, bet dar daugiau, jis liko 
musų antruoju tėvu-globėju. 

"štai aš per ji gavau darbo 
ir buto garantijas ir tuo budu 
tikiuosi patekti į Ameriką. 

"Jus, Geroji Ponia, padarėte 
didelį patarnavimą: supratote 
musįij sunkią padėtį, varge pa
dėjote. Už tai tebūna Jums 
garbė ir nuoširdi, lietuviška pa
dėka. Tai neužmirština Jusų 
paslauga." 

Pasirašo: Kazys Kazlauskas 
ir broliai. 

Gavus tokį laišką vis tik jau
ti didelį atpildą už savo darbus 
ir pastangas. Povilą Kazlaus
ką pažinau, kaip gerą lietuvį, 
tad jį ir i^stačiau joj bendra-
pavardžiams nepažįstam i e m s. 
Laimingos jums, Kazlauskai, 
draugystės, laimingos ateities! 

M. Sims. 

NAUJA RADIJO KLUBO 
VALDYBA 

^ Amerikos Lietuviu Balso ra-
lijo klubo metiniame ssuirin-
/dme, pereitą sekmadien,, iš-
.'inkta tokia valdyba 19-10 me
lams; pirm. — Petras Mcdonis: 
1 vice pirm. — M- Rinkimas; 
| il vice pirm. — Vyt. Markuzas; 
(fin. ir prot. rašt. — R. Valat
ka; iždininkė — Helen Rauby; 
direktoriai — J; Valukas, Mrs. 
P. Bandža ir S. Stepulonis; iž
do globėjai — A. Kizis, P. čeč-
kauskas ir F. Karp; organiza
toriai — Mrs. A. Salas. Mrs. 
R. Valatka ii' George Sinkus; 
maršalka — P. Band/a. 

Nutarta steigti klubą na
ciams ir jų pažįstapiiems. Tam 
išrinkta komisija: P. Medonis, 
S. Stepulonis, Mrs. H. Rauby 
ir R. Valatka. Išrinkta ir ko
misija rengtis koncertui, kuris 
Įvyks sausio 30 d., 1949 m., bu
vusioje Lietuvių salėje. Komi-
sijon įeina: V. Markuzas, A. 
Uinkunas, P. čečkauskas ir H.; 
Rauby. 

Susirinkime dalyvavo gražus 
būrys pavyzdingu radijo klubo 
:iarių. Radijo chorą atstovavo 
Joseph Belickas ir George Sin
kus. ' 

Dr. ir Mrs. J. J. Sims, nors 
negalėjo dalyvauti, per Mrs. H. 
Rauby vėl įsirašė į klubą. 

Mrs. E]lz. Paurazas, vardan 
BALFo 70 skyriaus, per pirm. 
Medonį išreiškė didelę padėką 
Amerikos Lietuvių Balsui už 
nuolatinę paramą šalpos reika
lui per radijo pusvalandį. 

Susirinkime dar nutarta lai
kyti visuotinius susirinkimus 
paskutinį mėnesio sekmadienį, 
5 vai. p. p. Ačiu tiems, kurie 
dalyvavo. Tikėsimės' didesnio 
pasirodymo ateityje. rjv 

i talką DIft-
vos Redakcijos vieti

ninkei Detroite 
Aktyviausioji ir nuolatinė ko

respondentė iš Detroito, Marija 
Sims praneša, kad dėl padidė-

rašyti 
Detroito naujienų kas savai
tę. .. . Sako, aplinkybės ver
čia apsiriboti tik svarbesniais 
atsitikimais. 

DIRVA drauge su Detroito 
skaitytojais apgailestauja tą 
žinią, bet turime ieškoti išei
ties. 

Gerbiamoji M. Sims ir toliau 
lieka DIRVOS redakcijos vieti
ninke Detroite. Visi veikėjai— 
senieji ir naujieji—bukite ma
lonus patalkininkauti jai, tai 
yra, palaikykite ryšį, pasitarę 
suraskite budą, pasivaduodami 
ar kaip kitaip, padaryti, kad 
Detroito naujienų skyrius i* 
t o l i a u  b u t ų  J u s ų  g y v e n i m o  
veidrodis, kaip buvo ligi šiol. 

DIRVOS Redakcija. 

TIKRAS BIZNIS 
. . "i-- \ * 

May Co's N. L. Dauby Numato Rekordinį Kalėdų Biznį 

Ekonomistai, kurie pastaru laiku" parode susirūpinimo dėl 
sumažėjimo department krautuvių pardavimų, gali padėti savo 
ašarų šluostymo skarulius į šalį—bent kiek tai liečia visoje šaly-asarų siuostymo skarulius j sal}—bent kiek tai liečia visoje šaly
je May Department Stores Co. ir jų Cleveland May Co. bizni 

Taip pareiškia Nathan L. Dauby, 
generalinis Clevelando kra ut u v ė s 
vedėjas ir didžiosios 
vice prezidentas. 

organizacijos 

Natkan L. Dauby 

Veteranas 
sako: "Musų 
dėsnis, negu 

prekybininkas, 
Kalėdų biznis 
pere ibį metų rekor 

Dauby 
bus di-

Ann Arbor, Mich. 
AL WISTERI AS PASKIRTAS 
MICHIGAN UNIVERSITETO 
FUTBOLO KAPITONU 

žymus sportininkas ir stu
dentas, Alvin Wistert iš Oak 
Park, 111., yra paskirtas Michi
gan universiteto futbolo ko
mandos (tymo) kapitonu 194$ 
metams. 

Iš devynių šiaur - vakarinių 
valstijų universitetų, Michigan 
universiteto futbolo komanda 
šiais metais liko nenugalėta ir 
stipriausia. Al Wistertui todėl 
teks vadovauti geriausią ir gar
siausią universitetų futbolo ko
mandą. Pripažįstama, kad Al 
Wisterto pastangos ir geras lo
šimas apvainikavo Mich i g a n 
universiteto komandą $&įs 
mėjimais. •• 

Michigan universiteto futbo
lo komandoje yra lošę 
broliai: Francis Wistert, nuo 
1932 iki 1934 m., Albert Wis
tert, nuo 1940 iki 1942 m., o 
Alvin Wistert pradėjęs čia mo
kslą prasidedant karui, turėjo 
išeiti kariuomenės tarnybon, ir 
grįžęs iš tos tarnybos išbuvo 
vienus metus Bostono univer
sitete. Grįžo į Michigan uni
versitetą tik 1947 m. Francis 
ir Albert Wistertai taip pat bu-; tarnavimą. 
vo pagarsėję futbolo sporto Mi-j Gaila tik, kad vietinis klebo-
chigan universitete ir abu bu-! nas lietuvis neišpildė savo duo-
vo parinkti lošti į Ali Ameri
can futbolo komandas. 

Wistertai vra stambaus 

a-
nis biznis, taip pnę riolariais parda
vimų kiekiai n"niityta bus didesni 
ncuu 1947 metais". 

Dauby spėja, jog šios grupės par
davimai bus :"ymet "netoli $400,030,-
00J, palyginant su $358,000.000 1947 
metų". Tai butu naujas aukščiau
sias rekordas. Dalis šio padaugėji
mo priklausys sąryšyje su įgijimu 
šimet Strouss - Hirshberg krautuvių 
Youngstowne ir Warren, O., ir New 
Castle, Pa. 
Vadinama seniausia ir sėkmingiausia 

Šiomis dienomis išleistame Fortune 
žurnale aprašoma, kad May krau-
tuvia retežys yra "šios šalies seniau
sias ir pasekmingiausias". 

Baltaplaukis, 75-metis Dauby, iš-
jaj_ :  augęs su ta dar tebeaugančia orga-
4  nizacija, turi paprasta išaiškinimą 

j t'»s kompanijos pasisekimo. '"Mes 
stengiamės duoti 

j  . , nori, kada nori 
ir du JOjkain,^"^ sako jis. 

Viso to užpakalyje stovi nusista
tymas visada turėti pakankamai vi
sokiausių prekių ir j vairių dydžių, 
kad pirkėjai turėtų iš ko pasirinkti. 
"Me.s didžiuojamės pirkėjų pareiš
kimais", sako Dauby, "kad to ko 
jie negali rasti musų krautuvėse, 
jie neras ir kitur niekur". 
Statyba blogais laikais 

Kurie žiuri į ekonominę ateit) te-
m yda ra i žepklų ar bizniai eis gerai 

pirkėjams ko jie 
ir už prieinamas 

ar prastai, lai pasinaudoja May's 
statybos programa. 

Klausiamas apie ateityje plėtimo
si planus, Dauby pareiškė, kad ši 
komeanija atsargiai imasi naujo 
biznio. Jis padaro pastabą., kad May 
Co. "plečia statyba blogais laikais, 
kad butų pasiruošus geriems laikams 
kuomet jie ateina". 

Prisilaikant tos tvarkos, kompa
nija pradėjo . statydinti šešių aukš
tų krautuvę Cleveland Public Squa-

į re 1911 metais ir baigė 1914 metais 
kaip tik laiku I Pasaulinio Karo 

j biznio praplitimui. Panašiai, dadė-
| ta du aukštai giliausioje 1930 
i depresijoje. „ 
t .  
| Ohio's didžiausia krautuve 

Clevelando krautuvė, su virš mi»; 
lijono ketvirtainių pėdų vietos, yra 
Ohio's didžiausia. 

Pažymėdamas didelius užlaikomus 
j inventorius, Furtune žurnalas išve-
j džioja, kad May krautuvėse nebuvi-
i mas vietos kur apsisukti dėl prekių 
! gausybės yra viena iš didžiųjų de
partment krautuvių gerųjų pusių. 

Visos 12 May krautuvės aštuo-
j  niuose miestuose veikia kaip nepri-
j klausomos organizacijos su mažiau-
t  sia kišimosi iš viršaus. Tas ypa

tingai pastebima davime laisvesnių 
rankų pirkėjams superkant prekes 
ir nustatant savo kainas sulyg sa
vo matomų sąlygų. Tas jiems duo
da galimybe greitai padaryti atpi
ginimus ir greitai prekes išleisti net 
su nuostoliu, jeigu pasirodo progos 
padaryti pelnus ant naujų prekių. 
Mokinasi iš klaidų 

"Mes leidžiame musų prekių su
pirkėjams mokytis iš savo klaidų," 
sako Dauby. "Bet mes patėmijame, 
kad jie nepadaro tos pačios klaidos 
du kartu". Dauby jaučia, kad žmo
gus, "kuris • nepadaro klaidų niefad 
nieko neveikia". 

Ši tvarka daugiau skiriasi nuo ki
tų department krautuvių ir leidžia 
May organizacijai daryti pelnus ir 
sunkesniais laikais, kai kiti kompe-
titoriai pradeda nueiti j nedateklių. 

The May dinastija buvo įsteigta 
1870 metais, kuomet David May ati
darė savo krautu\ėle Leadville, Col., 
bet kompanija nebuvo inkorporuota 
iki 1910 metų. David's sunus, Mor
ton, dabar prezidentas. Dauby stojo 
j sceną 47 metai atgal, pardavus sa
vo Dauby & Strauss avalų krautu
ve Clevelande prie Ontario st. Jau
nas Dauby tada išsinuomojo avalų 
department^ May Co. krautuvėje ir 
operavo ją per du metu. Grą/.inęs 
avalu department^ May Co., Dauby 
tapo May krautuvės vedėju čia bū
damas ;.l Jjietų amžiaus . ir nuo to 
laiko t'lai krautuvei ir vadovauja. 

Greta cVeV'elai'fdo ir' Youngstowno 
srities, May Department Stores ope
ruoja dideliuose miestuose: Denver, 
St. Louis (Famous Barr), Los An
geles, Akron (M. O'Neill & Co.), 
Pittsburgh (Kaufmann's), ir Balti
more. Tas, sako Dauby, duoda ga
limybes šiai kompanijai aptarnauti 
minias vidurinės klasės ir aukštes
nių žmonių. 

Akrono krautuvė, kuriai vadovau
ja Dauby's brolis, Jerome, yra ypa
tinga tuo, kad parduotuvės, sandė
liai ir garažai sutalpinta po vienu 
stogu. 

ugio 

to žodžio ir nepasirodė laidotu
vėse, o atsiuntė tūlą kunigą ai
rį pamaldų atlaikyti. O velio-

ir stiprus vyrai. Alvinas yra j nis gyvas būdamas paskyrė ga-
6 pėdų 3 colių aukščio ir sveria na gražų atlyginimą klebonui 
218 svarų. Jie visi kalba lie-1 Junkeriui už tą paskutinį pa
tiniškai ir dalyvavo čia esa
mame Lietuvių Studentų Klu
be. Yra pasižymėję moksle, ly
giai kaip ir sporte. ,-r 

tarnavimą. 
Iš velionies giminių laidotu

vėse dalyvavo švogeris J. Skin-
deris su šeima iš Clinton, Ind 

130 Congress 
Waterbury, 

Avenue 
Conn. 

DAYTON, OHIO 
i lt L AIrJ I^i 10 LAIŠKAS 

Gavau tokį laišką iš vieno 
tremtinio: 

"Vėl Europos padangė niau
kiasi tamsiais debesimis. Rau
donasis slibinas ištroškęs žmo
gienos tiesia savo kruviną lete
ną musų link. 

"Atrodo, kad visi laisvių 
skelbėjai ir žmonių teisių gy
rė jai yra bejėgiai tą* žmonijos 
labaisą suvaldyti. Taip pat 
jiems trūksta ir noro ir žmo
giškumo bent išgelbėti šimtus 
tūkstančių nekaltų aukų, ku~ 
lios paliekamos pirmajai pabai
sos puotai. 

"Tuo norima pasotinti jo 
apetitą ir, gal but, bent laiki
nai išgelbėti savo kailį. Smar
kiai klystama! Sekantis po mu
sų kąsnis bus jie patys! Nes 
raudonas tironas niekad nėra 
pasotinamas.'* 

J. A. Urbonas. 

Michigan Daily (universiteto j giminaitis Antanas Tamulynas 
dienraštis) ir Detroito dienraš-į įž Chicagos ir vietiniai — Au-
čiai lapkr. 24 d. laidoje jdejo | g-ustas Miglinas su šeima. 
gražius aprašymus is broliui 
Wistertu mokslo laikų ir daly
vavimo sporte Michigan univer
sitete. Al Wisterto paskyrimas 
kapitonu buvo pasveikintas pui
kiais komentarais iš žymesnių 
u n i v e r s i teto sportininkų ir 
spaudos atstovų. J. K. 

J. Skinderis. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

SPRINGFIELD, ILL. 
MIRĖ LAURAITIS 

• Lapkričio 6 čia mirė Jonas 
Lauraitis, kilęs nuo Krekena
vos, Panevėžio apskr. žioje ša
lyje išgyveno 50 metų. šeimos 
nepaliko. Jo žmona Marijona, 
iš tėvų Garvelįiitė, mirė jau 
1944 metais. 

Velionis buvo SLA 275 kuo
pos narys per daugelį metų ir 
tos organizacijos rupėsčiu gra
žiai^ palydėtas į amžino poilsio 
vietą. Nuoširdus ačiu visiems 
gausiai apsilankiusiems į laido
tuves, ypač SLA kuopos valdy
bai — Pečiokui, Ivarauskui ir 
karsto nejsėjams už gražų pa-

CLINTON, IND. 
MIRA. Lapkr. 4 d. čia mirė 

Agota Ilgunienė, 55 metų am
žiaus. čia išgyveno apie 40 
metų. Iš tėvų buvo Strimaity-
tė, paėjo iš Suvalkijos, tačiau, 
nuostabus dalykas, : . j lenkiš
kai nei žodžio ne"hiokėjo, visgi 
priklausė lenkų "Zvionske" ir 
nuo lietuvių šalinosi. 

Liko nuliudę vyras Ilgūnas, 
broliai Justinas ir Vincas Stri
maičiai ir sesuo Ona Kazlaus
kienė. J. Skinderis. 

Sveikata — Žmogaus 
Didžiausias Turtas 

Palangos Trejos Devynerios 
Tai augalinis sutaisymas; suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklij ir žolių. Veikia į kuno orga
nus taip, kad pavartojus ją tulų lai-
kiį žmogus gauna naujos energijos 
ir jėgų. Kiekvienas kas tik nori bū
ti visada Šveikas, turėtų vartoti šią 
TREJANKĄ, nes tai geriausis vais
tas nuo dispepsijos, vidurių užkietė
jimo, nerviškumo, stokos apetito, 
širdies supykimo, išpūtimo, pilvo su
gedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
gerklės skaudėjimo, krupo, karš.ia-
vimo, blogo upo, bendro nusilpimo, 
inkstu ir kepenų ligos. Kaina $1 su 
prisiuntimu. Visuomet gaunama iš 
FLOKAL HERB CO. • 

Indi jonų Arbatžolė 
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi

durių virškinimo, užkietėjimo, vidu^ 
rių kataro, kepenų sustingimo, taiso 
lešvaru kraujų, odos ligas, inkstų 
negalavimą ir moterį} bėdas. 

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdėk pusę puodu
ko arbatžolių, dėk medaus ar cuk
raus. 

Kaip vartoti: Prad.ik gerti nuo m** 
žo stikliuko iki kavos puoduko, kas 
rytas prieš valgj ir vakare einant 
gulti, du kartu j dieną. 

Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Floral Herbs, gausit geriausių. 
Kaina dėžutei $1.00. 

Pastaba: Su orderiu siųskit ir pi
nigus, kitai]) orde:is nepildomas. 

Reikalaujam agentų pardavinėti 
musų arbatą. 

FLORAL HERB CO. 
BOX 305 CLINTON, IND. V / 

LAS.N1K CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Salia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti §MLR mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Navininkai " A 


