
D I R V A  

Waterburio Klubas 
( Atkelta iš 1-mo pusi. ) 

V«iklą. Opozicijos stipriausias 
argumentas — girdi, "L.C. & 
R.C." bereikalingai konkuruoja 
Balfą ir mažina jo išteklius. 
Apie konkurenciją negali būti 
ne kalbos. Be to, anoniminis 
BALFo šelpimas neturi tokių 
šiltu dvasinių ryšių tarp šel
piančiojo ir šelpiamojo, kokių 
turi šio Klubo nariai su tremti
niais. O tai skatina aukotoją ir 
naudinga tremtiniui. Tad ir 
Klubo veiklą reikia vertinti, 
kaip vertingą BALFo šalpos pa
pildymą. 

Klubui vadovauja: A.Kišonie-
nė — pirmininke, S. Geonytis — 
vScepirmin., Alb. Kušlis — se
kretorius, M. Senkuviene — ižd. 
Mrs. Colney — siuntinių tvar
kytoja, B. Pabilionienė ir N. Va
siliauskiene — kontroles komi
sijos nariai. 

Nenuilstamo nuoširdumo vi
siems Klubo vadovams ir na
riams ! VL Vr. 

LIETUVOJE 
1948-ais metais 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Kenčiate nuo gasų ir vidurių išpūti
mo paeinančio nuo užkietėjimo? Ar 
Ar jaučiat tą "pilnumą" kurs suga
dina jusų apetitą? Taigi jus priva
lot daryti tą ką darė daugelis tuks-
stančiu pasekmingai nuo 1887 metų 
—naudokit laiko išbandytą patikimą 
skilvinį-toniką vidurių liuosa v i m o 
vaistą 

Triner s Bitter Wine 
Šis gero skonio preparatas moksliš
kai sutaisytas iš pačios Gamtos me
diciniškų žaknų, žievių ir botanika
is. Jis suteikia greitą paliuosavimą 
nuo užkietėjimo ir nuo jo paeinan
čių symptomų. Gaukit bonką šian
dien ir įsitikinkit Triner's veikmin
gu patys sau. (Pastaba: jei negalit 

gauti Triner's savo ar
timoje vaistinėje, taigi 
pasiuskit $1.50, kartu 
su vardu ir adresu ju
sų vaistinės, j: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. 
Filmore, C h i cago, ir 
jusų didelė 18 oz. bon-
ka Triner's bus jums 
pasiųsta tuojaJU, apmo
kėtu paštu.)  

A*k Radviliškį 
Grįžo iš Lietuvos vokiečių ka

ro belaisvis, kuris visą savo ne
laisvės metą nuo 1945 m. ba
landžio mėn. 10 d. iki grįžimo 
namo buvo Lietuvoje belaisvių 
stovyklose: Radviliškyje, Šiau
liuose ir Šilutėje. 

Jis suteikė šių žinių: 

1) Belaisvių stovykla Radvi
liškyje buvo sudaryta iš apie 
600 vyrų, kurie dirbo įvairiau
sius darbus. Jis buvo patekęs 
103 vyrų grupėn, kuri su spe
cialiu ešalonu važinėjo tarp Ra
dviliškio ir Tauragės, pakelyje 
stotyse surinkdami medžius, 
skirtus Radviliškio stiklo fabri
kui. Ešaloną sudarė 30 vagonų 
ir jį saugodavo 11 kareivių ir 1 
karininkas. Atvežtus medžius 
perduodavo stiklo fabrikui, ku
ris dirbo trim pamainom. Stiklo 
fabrike didžiumą darbininkų su
darė vokiečių belaisviai. Jo tvir
tinimu, 2/3 Radviliškio miesto 
nukentėję nuo karo. Pasiliko 
sveikos visos geležinkelio dirb
tuvės, kuriose remontuojami 
vagonai ir garvežiai. 

Jo tvirtinimu, geležinkelio til
tas per Dubysą prie Lydavėnų 
yra atstatytas medinis ir dabar 
naudojamas. 

Radviliškis ir dabar yra svar
bus geležinkelio mazgas, kur 
vagonai yra perstatomi nuo pla
čių ant siauresnių bėgių ir at
virkščiai ir iš čia jie nukreipia
mi ar rytų ar vakarų kryptimi. 
Iš jo pasakojimo gaunasi vaiz
das, kad Lietuvoje yra varto
jami abiejų rūšių geležinkelių 
bėgiai — rusiški ir europiniai. 
Esą pagrindinės geležinkelio ša
kos, turinčios dvibėgį geležin
kelį, turi vieną šaką rusiškų ir 
vieną šaką normalių bėgių. Tai 

patvirtintų tas faktas, kad kada 
jų ešalonas, kuriuo jie vyko iš 
belaisvių stovyklos Šilutėje per 
Šiaulius, Radviliškį, Jona v ą, 
Lentvarį, Vilnių, Brest-Litovsk, 
Varšuvą į Frankfurt a.O., Brest 
-Litovska jie turėjo iš šio eša-
lono perlipti į kitą traukinį, ku
ris stovėjęs ant normalaus pla
tumo bėgių, Esą rusai, palikda
mi vienoje šakoje dviejų rūšių 
bėgius, gali išnaudoti vokiškus 
garvežius tolimesnese distanci
jose. 

2) Santykiai su lietuviais. Tik 
lietuvių dėka, ne tik jis, bet ir 
šimtai jo draugų yra likę gyvi 
1945-46 metų žiemą, kada mais
tas stovyklose buvo nepaprastai 
blogas. Vietiniai gyventojai kie
kviena proga, kada tik nematy
davo sargybinio akis, visada pa
teikdavo kąsnį duonos išbadė j u-
siems vokiečiams. Jo nuomone, 
beveik 95 ̂  vietinių gyventojų 
galėję būti visiškai palankūs 
vokiečių belaisviams ir nekentę 
rusų okupantų, kurie visiškai 
nualinę kraštą. 

3) Kainos. Kainos prieš valiu
tos reformą ir po reformos bu
vo: 1 kg duonos — 20 rb. prieš 
reformą ir 10 rb. po reformos; 
1 kg sviesto — 130-150 rb. prieš 
reformą ir 70-75 rub. po refor
mos ; 3 kiaušiniai — 10 rub. 
prieš reformą ir 6 rub. po ref.; 

Tremtiniu maistas blogas 
Rašo Jonas Valaitis' 

BALFo atstovas Vokietijoj^ 

1 kg lašinių — 120 rub. prieš 
reformą ir 60 rub. po reformos; sv^miJ globai? O tokių šeimų 

Maistas, teikiamas iš bendro 
katilo yra vienodas, nusibodęs, 
neskanus, be riebalų. Savo koky
be ir kiekybe nėra tinkamas ir 
pakankamas. Duona duodama 
tik juoda ir blogos rūšies su 
labai didelėmis kukuruzų ir so
jos priemaišomis, tik pluta ir 
tešla. Dėl to gyventojų dalis 
skundžiasi skrandžio negalavi
mais. Maisto kaloringumas yra 
žymiai mažesnis, negu IRO 
skaičiuoja, nes maisto produktai 
yra blogos rūšies: — prasta 
duona, sugedusios — supuvu
sios ar sušalusios bulvės, mėso
je i^ernelyg daug kaulų. Kartais 
pusė mėsos normos pakeičiama 
silkėmis, o maistingumas labai 
silpnas. Jeigu ne BALFo para
ma, nežinia, kas tuos žmones 
ištiktų! Jiems BALFo taukai, 
lašiniai, kava, cukrus, kakao lie
są skystimą patirština ir pada
ro maistu. 

Kiekvienam reikia maisto 
priedo. Kiekvienas stengiasi 
maisto iš kur nors pasipildyti. 
Tėvai nutraukia kąsnį nuo sa
vęs, geriau pavalgydinti savo 
vaikučius. Gelbėdami vaikus, 
patys tėvai taip nusilpsta, kad 
kai ateina eilė emigruoti, betik-
rinant sveikatą, atrandama džio
va ar kita liga. Tokiai šeimai 
emigruoti kelias užkirstas! Ko
kia išeitis? Likti pusbadžiauti 
šaltoje stovykloje, kur sveika
ta nepagerės, ar vykti į sanato
riją ir palikti vaikus vienui 

LINKSMŲ VELYKŲ DRAUGAMS IR SVEČIAMS 

Bill Green, baro laikytojas 

VIC'S CASUS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 
Air Conditioned Good Serrfce 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, Iii. 
Aid Overseas. Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

Siuntinys Nr. 5—$5.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys N. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4% sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 14—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mSsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 sv. kvietinių miltų 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys N r. 25 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv# grynų kiaulinių taukų ' $7.25 

Tik į Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

Siuntinys Nr. 27 — $6.30 
3 sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
32-JŲ puslapiŲ 

viena cigaretė ligi 2 rublių. Už 
peiliuką jis gavo 35 rub., o už 
laikrodį jam lietuviai siūlydavo 
ligi 1,500 rub. Po valiutos re
formos kainos sumažėjo 40-50 
%. 

Vietos gyventojams trūksta 
visko, pradedant nuo apavo ir 
baigiant pramonės gaminiais. 

4) Mainu ir juodoji prekyba 
Lietuvoje gyvena klestėjimo 
dienas. Už gerą vokiečių karei
vio milinę jis gavęs: 2 kepalus 
duonos (vieną baltos ir kitą 
juodos), 1 kg sviesto, 2 kg la
šinių, 15 kiaušinių ir 100 gr. 
tabako. Už švarką jam ūkinin
kas sumokėjęs 450 rublių. 

5) Jo tvirtinimu Lietuvoje 
maisto netrųksta ir žmonės yra 
pavalgę, tačiau maistas neįvai
rus. Dirbantieji daugiausia val
gydavo sausą duoną su lašiniais, 
užkąsdami raugintu ar žaliu 
agurku ar svogūnu. 

6) Algos nei darbininkų, nei 
tarnautojų nėra aukštos. Prieš 
1946 m. Kalėdas vienas darbi
ninkas jam pasakojęs, kad už 
visą mėnesinę algą jis negalė
jęs nusipirkti vienos žąsies. 

7) Nuotaikos gyventojų, su 
kuriais jam tekdavo susitikti 
geležinkelių dirbtuvėse yra vi
siškai antikom u nistiškos. 

8) Rusai iš savo nelaisvės 
visai nepaleidžia šių vokiečių: 

a) SS ginklo tarnybos vyrų, 
b) SD, c) šupo — buv. viešosios 
policijos pareigūnų, d) NSDAP 
narių. Sovietai sako, kad šių 
kategorijų belaisviai turi dar 
palaukti. 

yra nemažai. 
štai tik keli vargo pavyzdžiai: 

Muencheno stovyklos keturių 
šeima: tėvai ir du vaikučiai. 
Vaikučiai negalavo. Tėvai, no
rėdami sustiprinti vaikų sveika
tą, viską, ką geresnio, kaip 
sviestas, mėsa, atiduodavo var 
kams. Vaikai sustiprėjo, bet už
tat abiejų tėvų sveikata visai 
pašlijo. Pereitų metų pavasarį 
toji šeima norėjo išvykti į Ka
nadą, tačiau gydytojams betik-
rinant jų sveikatą, pas motin% 
rado džiovą, o pas tėvą nusilpu
sius plaučius ir sutrikusį virški
nimo traktą. Dėl emigraciniu 
sveikatos nuostatų tos šeimos 
prašymas išvykti į Kanadą bu
vo atmestas ir šiandieną motina 
guli džiovininkų sanatorijoj, o 
tėvas su vaikučiais skursta sto
vykloje. Ar jie galės kada kur 
nors emigruoti ir sau duoną už
sidirbti? BALFo įstaiga Euro
poje tą šeimą nuolat šelpia iš 
geraširdžių amerikiečių lietuvių 
aukų. 

s Kitas pavyzdėlis. Senas, 74 
metų profesorius, jo žmona, 68 
metų ir vienintelė duktė 28 me
tų. Duktė po sunkaus gripo ne
tikėtai suserga atvira džiova, 
š.m. vasario mėn. 8 d., tėvas, 
nuvežęs dukterį f sanatoriją, 
grįžęs namo randa atėjusius do-

•PAKELIUI Į MIRTI — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per i pieta. 
Insfeigfos Gegužio 15, 1733. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 

i«ooKM0(O!ato.niotoio(io(iOf)oioK 

JONAS G. 
POLTER 

k i e t u  v i «  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
§09-13 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

k PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 

)6 Kildeer Av«, 
leyeland, Ohi$ ** 

19201 
Cle 

kumentus vykti į USA. Bet, kol 
duktė nepasveiks, ta šeima nie
kur išvykti negalės, nes senukai 
tėvai nedarbingi, gi dukters li
ga sunki ir ilga. Be pašalpinės 
pagalbos toji šeima išgyventi 
negali. 

Toliau. Tremtinio lietuvio ūki
ninko Ašmono šeima: tėvai, 12 
metų sūnus ir jų globojama 10 
metų našlaitė Janina. Vokiečiai 
juos buvo išvežę darbams į Da
niją. Našlaitės Janinos tėvą 
1941 metais bolševikai išvežė į 
Sibirą, o motina liko Lietuvoj. 
Besitraukiant nuo fronto vienas 
Ašmonų sūnus nuo bombos žu
vo, o ir visa šeima buvo pri
trenkta, kas atsiliepia jiems ir 
dabar. 

š. m. sausio m&i. toj! šeima 
iš Danijos buvo atvežta į Vokie
tiją ir patalpinta kartu su ki
tais vokiečiais į vokiečių pabė
gėlių stovyklą. Visi apiplyšę, 
apauti daniškomis mediniais pa
dais klumpėmis. 1945 m. danai 
juos uždarė į stovyklą, kur la
bai sunkiomis sąlygomis išlaikė 
iki 1949 metų. Tokias šeimas 
globoja vietos Lietuvos Raudo
nasis Kryžius iš BALFo para
mos. Jiems visko trūksta. 1949 
m. vasario mėn. gautoji BAL
Fo rūbų siunta jau tokioms šei-

G R E E T I N G S  
and 

BEST WISHES 

SAM'S FRUIT STORE 
Complete line of Fresh Fruits 
and Vegetables, Groceries and 

Frozen Foods 

9201 ST. CLAIR AVE. 

GLenville 9440 

Greetings and Best Wishes 
to My Friends and Patrons 

BROWN'S 
SERVICE STATION 

SUNOCO PRODUCTS 

Gas-Oil-Greases-Accessories 

7318 SUPERIOR AVE. 

ENdicott 9127 

moms išdalinta. 
Tokios šeimos dabartinėms 

emigracijos sąlygoms neatatin-
ka. Pirmiausiai jiems reikia iš
rūpinti D.P. teises. Darbo jie 
gauti negali, nes daug vokiečių 
bedarbių, o be to, vokiečiai už
sieniečiams nelinkę darbo su
teikti. 

štai pavyzdžiai, kurie at
vaizduoja skurdų tremtinio li
kimą. Be Amerikos lietuvių pa
ramos. jie pražus. Tad remkime 
BALFą, kad jis galėtų globoti 
ir. šelpti tremtinius. 

Portugalijos premjeras Sala-
zar siūlo įtraukti Ispaniją į At
lanto sutartį arba siekti bent su
sipratimo su Franco. 

Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos ministerial jau beveik visai 
susitarė dėl Vakarų Vokietijos 
suvienijimo ir jos valdžios susi
tvarkymo. ! 

BRAKE 
SERVICE 

WHEEL ALIGNING 
ON ALL CARS 

By ixperts Who Really Know HowTH 
TIME PAYMENTS • 

YEACER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicott 9182 

iPtCtAUSt i  t INCt  1920 
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| I. J. SAMAS - JEWELER 
| Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

1 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

5 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
| rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 
^iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiki 

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

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoeę, kreip-
5 kites j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
s riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

SuMiiiiniiiiiHniuiiiimiilininnimiiiuimiiiiimimimininiiimiHHHiiimimiHi 

Jakubs Funeral Home 
{JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Jtlllllllllillllilllillitlillllllillllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll^ 

f Wilkelis Funeral Home | 
1 PILNAS LAIDOTUVIU 
i PATARNAVIMAS 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

E 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllillllllllllllllllllllli; 

G R E E T I N G S  
To My Friends 

and Patrons 

AVENUE BEAUTY 
SHOPPE 

Permanents from $5.50 up 

COMPLETE BEAUTY 
* SERVICE 

Closed Wednesdays 
8803 SUPERIOR AVE. 

RAndolph 2181 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas muB. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

G R E E T I N G S  
and 

BEST WISHES 

J. BERGER CO. 

WALLPAPER AND PAINTS 

6919 SUPERIOR AVE. 

HEnderson 3659 

852 EAST 185th ST. 

IVanhoe 6250 

G R E E T I N G S  
and 

BEST WISHES 

COUNCILMAN 
Edward P. Stapleto^i 

1st Ward 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

BEST WISHES 

PRESENTS 

"THE NEW LOOK f* 

IN HAIRCUTTING & PERMANENT WAVING | 
MR. JOSEPH PORTARO — MR. & MRS. FRANK PORTARO | 

Our experienced staff ready to serve you: I 

FRANK PORTARO BEAUTY SALON | 
13592 Euęltf Aven^l LI 7174 LI 9191 | 
13918 Cedar Rd. £ . FA. 1415 Į 

University Heigltis f A. 1416 | 
< iiniiiiiiiiiiiiniiiniinnn?inil.l.mm...mm.njf 


