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SEIMELIS 

Taip galima pavadinti Lietu
vių Tremtinių Bendruomenės 
Vokietijoje atstovų suvažiavi
mą, kuriame dalyvavo 59 at
stovai, atstovaudami 70,000 
tremtinių. 

Suvažiavimo dalyviai aptarė 
tremtinių reikalus. Paaiškėjo 
kad tremtinius ir jų įstaigas 
labai remia Amerikos Lietu
viai v per BALF'ą, kuriems ir 
išreikšta nuoširdi padėka. 

Amerikos Lietuviai aprede 
drabužiais beveik visus trem
tinius, ypač moteris ir vaikus. 
Tremtiniai tas aukas labai ver
tina, labai taupiai unaudojft if į 
nemėto pinigų niekais. Į 

Labai sunki Anglų zonos1 

Lietuvių būklė, kaip paaiškėjo 
iš atstovų pranešimų. Anglų 
zonoje tremtinys tegauna 50 
gr. riebalų ir 120 gr. mėsos 
per savaitę. Daug tremtinių 
dėl nepakankamo valgymo ser
ga. 

Tremtinius vėl vargins nau
ji IRO. skryningai, čia kai ku
rie atstovai šaukėsi Amerikos 
Lietuvių pagalbos. Anot jų, 
turi atvykti iš Amerikos at
stovai mums padėti skryningų 
metu. 

VLIK'o atstovą! priminė 
tremtiniams kad laisvės niekas 
nedovanoja: ji turi buti iško
vota ryžtingumu, aukomis ir 
kraiti. K. Pelėkis. 
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IŠ LIETUVIŠKO SU
VALKŲ TRIKAMPIO 

Holandijos valdytojos: Senoji 
karalienė Wilhelmina po karo 
užleido savo pareigas savo du
kteriai Julianai (dešinei). Ho
landijos valdovu eilė jau tre
čia gentkartė yra tik moterys, 
jos išteka už vyrų, bet niekad 
nesulaukia sunų. Ir Juliana 
iki šiol pagimdė tik dukteris. 

BYRNES UŽ TAIKĄ 
BE SOVIETŲ 

ŽINIŲ iš Lietuvos neturi 
daug ne tik Amerikos Lietu
viai bet ir tremtiniai, kurie ne 
taip jau toli nuo jos sienos gy
vena. Paskutiniu metu jų bu
vo šiek-tiek paskelbta gerai re
daguojamame rotariniame lai
kraštėlyje Tėviški# Aide. štai 
kelios nuotrupos: 

DAR 1947 M. BIRŽELIO M. 
GYVENO PRIE LIETUVOS 
SIENOS 

To laikraščio koresponden
tas Anglų zonoje sutiko tokį 
Lietuvį, taigi visai nesenai te-
atbegusį. šis žrrfcgus buvo iš 
taip vadinamo "Suvalkų tri
kampio", kuris Lenkijai pralo-
šus karą, 1939 metais nebuvo 
priskirtas prie Lietuvos, o pa
liktas Vokietijai. 

Dabar šią Lietuvišką žemę 
bolševikai padalijo į dvi dalis: 
dalį vis dėl to priskyrė bolše
vikinei Lietuvai, kitą dalį Len
kams. 
KAS TRYS KILOMETRAI 
BOKŠTAI PASIENYJE 

Lenkija nuo Lietuvos užda
ryta. Kas trys kilometrai sto
vi pasienyje aukšti bokštai. 
Ten dieną ir naktį budi bolše
vikų sargybiniai. Iš bokšto 
matyti plati apylinkė. Pasie 
nyje dirvos ir pievos išartos. 
Tam tikra juosta yra "nieke-
no žemė". Ji nuolat purtoma 
ir akėjama, kad matytųsi .ar 
kas per ją eina. 

Pievos ir takai užraizgyti 
tankiomis spygliuotomis vielo 
mis. Daug kur pritvirtintos ir 
prijungtos rakietos: pajudinus 
vielą, rakietos iššauna į viršų 
ir tuoj į tą vietą subėga sovie
tu patruliai. 

Rusų pasienio sargybos la
bai sutvirtintos, gerai ginkluo 
tos, lydimos šunų. čia viskas 
taip sutvarkyta kad ne tik gy 
vuliui bet ir paukščiui sunku 
perskristi nepastebėtam. 
IR GYVULIAI TIRIAMI 

Nelegaliai sieną perėjęs gy
vulys taipgi tiriamas^ Tokį 

Buvęs "Valstybės Sekre
torius Byrnes vėl pakarto
jo savo raginimą kad U.S., 
Anglija ir Prancūzijar im
tųsi šaukti pilna prasme 
taikos konferencijos su Vo
kietija, nežiūrint ka j tai 
sakys ar darys Rusija. 

Jis įrodo kad Rusija vi
siškai nemano dirbti taikos 
klausimui ir sutvarkymui 
Europos reikalų, todėl trys 
likusios valstybės privalo 
to žygio imtis dabar, jeigu 
tai turės daryti kitą metą. 

Maine valstijoje siaučia 
milžiniškas girios gaisras, 
kuris jau padare $3 milijo
nus nuostolių. Žuvo tame 
gaisre keli žmonės. 

BRAZILIJA NUTRAUKĖ DĮPLOMA-
NIUS SANTIKIUS SU MASKVA 

KOMUNISTU! ATSI
DŪRĖ ANTROJE 

VIETOJE 
Gen. De Gaulle, Prancū

zijos laisvės kovotojas šio 
karo metu, po karo buvęs 
laikinai pasitraukęs iš po
litikos, dabar vėl' parodė 
kad Prancūzijos visuomenė 
eina su juo ir pasiryžus jį 
remti jo skelbiamoje atvi
roje kovoje su komunis
tais. 

Gen. De Gaulle savo už
simojimu išlaisvinti Pran
cūziją iš gręsiančio komu
nistų užvaldymo tapo pir
muoju žmogum Prancūzi
joje., 

Jis suorganizavo naują 
anti - komunistinį judėjimą 
visoje šalyje, per šešių mė
nesių laikotarpį. Dabar, 
Spalių 19, Prancūzijoje at
sibuvusiuose miestų savi
valdybių rinkimuose jo pa
sekėjai kandidatai didumo
je laimėjo, nustumdami ko
munistus į antrą eilę. 

Paryžiuje tie laiinėjimai 
padarė tokį įspūdį Kad ant 
rytojaus po rinkimų žmo
nės atsikėlę rado busus ir 
gatvekarius veikiančius — 
komunistai atšaukė komu
nikacijos darbininkų strei
ką po nakčiai. 

Valdžia ir komunisttai 
tapo susilpninti De Gaulle 
laimėjimu. 

Ar De Gaulle dirbs už 
įvedimą kokių permainų 
šalyje dabar ar lauks iki 
kitų metų Birželio mėnesio 
visuotino seimo atstovų 

gyvulį kuris drysta nesilaikyti i rinkimo, paėmimui valdžios 
bolševikų sienos įstatymų, ap- j į savo rankas, dabar dar 
žiuri ypatingos komisijos, jį l nežinia. 
fotografuoja, stebi, matuoja Balsavimuose De Gstulle 
pėdas, vilnas, žiuri, mat, ar partija gavo apie 40 nuoš. 
jis ko nors neneša, ar kartais balsų; komunistai^ apie 26 
juo pasivertęs neperėjo koks nuoš. balsų ; socialistai apie 
žmogus.... 20 nuoš., kitos partijos po 

BRAZIJA GREITAI 
APSIDIRBO SU 

ŠMEIŽIKAIS 

PARTIZANAI PEREINA 
Ir labai saugojamą sieną 

pereina partizanai. Prie sie
nos dažnai girdisi šūviai, kul
kosvaidžių tratėjimas. Tokiu 
atveju pataikę partizanai ati
dengia ugnį ir prasimušę per 
sieną dingsta jau Lenkijos pu
sėje. žinoma, buna ir aukų. ' 

GYVENTI KIEK SAUGIAU 
Suvalkų trikampyje gyventi 

kiek saugiau kaip Lietuvoje. 
Lenkiško "Suvalkų trikam

pio" gyventojai laukia karo ir 
tikisi po jo gryžti Nepriklau-
somon Lietuvon. Repatriacine 
komisija vertė juos gryžti į 
Lietuvą. Tačiau jie nepano
rėjo, girdi, Lenkijoje kiek sau
giau. ; 

Tuo tarpu Lenkai komunis
tai dar turi daug darbo su 
"buožių", t. y. pasiturinčiųjų 
ūkininkų, tvarkymu. Mažiau 
žemės turintieji gali vargais-
negalais kentėti. 

*. Pelėkis. 

mažiau. 
Komunistai be abejo pul

sis į socialistus talkinin
kauti, ir socialistai didu
moje stos į bendrą frontą 
su komunistais, sulaikymui 
De Gaullistų. 

Tarp Brazilijos ir sovie
tu Rusijos ėjo tam tikri 
ginčai, ir Brazilija šį pa
vasari uždarė komunistu 
partiją. 

Komunistai nenurimo ir 
vedė požeminį judėjimą iš
vertimui šalies valdžios. 

Prez. Dutra buvo sovie
tų spaudos įžeidinėjamas 
taip kaip Maskva įžeidinė
ja Prez. Trumaną. 

Neilgai reikėjo ir Brazi
lija su Maskva apsidirbo: 
Spalių 21 praneša kad Bra
zilija nutraukė diplomati
nius satikius su sovietais. 

Komunistai turėjo Bra
zilijoje apie 180,000 narių 
savo partijoje, o Sausio 
mėnesio rinkjpiuosę mies
tų savivaldybių komunistai 
gavo 800.000 balsų. Tas 
narodo i kurią pusę Brazi
lija slinko. Bet ji pasirū
pino laiku su komunistais 
apsidirbti. 

Už sulyginimą jos prezi
dento Dutros su Hitleriu ir 
Mussoliniu, Brazilija pa
reikalavo Maskvą ta prie
kaištą atšaukti. Maskvai 
atsisakius tai padaryti iš 
Brazilijos išsiųstas sovietų 
ambasadorius, ir iš Mask
vos atšaukė savo ambasa
dorių. 

Pora savaičių anksčiau 
kita Pietų Amerikos res
publika, Čile nutraukė ry
šius su sovietais. Čile iš
vijo ir Jugoslavijos diplo
matinius narius už jų kur
stymą darbininkų streikuo
ti. 

VALDŽIA SUNAIKI
NO DAUG BULVIŲ 

ŠIAIS METAIS 

Prie Londono elektros jėgos gamybos stoties priversta kalnas 
anglies, kas sako užtikrins Londonui elektros pajėgą ir švie
są reikalingą šiai žiemai. Nors karas praėjęs ir %darbininkai 
turi dirbti pragyvenimui, Anglijoje jie nesusitaiko su vadina
ma darbiečių valdžia, kuri vykdo darbininkams išganingą so
cializmą, kuris pasirodo iš pat pradžios yra darbininkams ne
naudingas, betvarkis, ir gręsia darbininkams diktatūra. 

SAKO, RUSAI KUR. 
STO KITĄ KARA 
United Nations posėdyje 

sovietų gerklė Višinskis vėl 
pasinaudojo proga ilgoje 
savo kalboje apkaltinti bu
vusį Vals. Sekretorių Byr
nes, šalies Apsaugos sek
retorių Forrestal ir Ko
mercijos sekretorių Harri-
man apkaltinti karo kurs
tytojais. 

Jam atsakė Australijos 
atstovas, Evatt, kuris įro
dė sovietų spaudos nuolati
nį atakavimą Amerikos ir 
jos^ valdžios narių, o tas 
reiškia kad sovietai patys 
varo didžiausią propagan
dą už karą, skelbia visame 
pasaulyje baimę karo. 

Evatt užkirto sovietams 
del jų gyrimosi kad Rusija 
buvo svarbiausia nugalėto
ja Japonijos šiame kare. 

MURRAY, CIO vadas, 
vėl išrinktas tos organiza
cijos pirmininku Bostono 

INDUSTRIJOSE š i o j e  s u v a ž i a v i m e  
Kaip AFL taip ir CIO sa

vo suvažiavimuose apsirei-
šalyje dabartiniu laiku dir
ba didžiausias darbininkų 
skaičius, kaip praneša vai- škė prieš komunizmą, 
džios statistikos žinios iš 
Rugsėjo mėnesio. 

Dirbtuvėse dirba 43 mi
lijonai darbininkų, ir jų 
vidutinis uždarbis yra po 
$50.52. Abi tos skaitlinės 
yra nauji rekordai indus
trijoje. 

Ukėse darbininkų skai
čiai sumažėjo del pasibai-

NORVEGIJOJE, miestų 
savivaldybių rinkimuose 19 
Spalių, darbiečiai ir komu- gįmo vasaros darbų, 
nistai pralaimėjo dalį savo 
atstovų lyginant su 1945 
metų rinkimais. Laimėjo 
konservatyviai, liberalai ir 
žemdirbiai. 

AMERIKA įtaikė radar 
sargybinius aapratus Alas-
koie, apsaugai nuo sovietų 
atakų iš Sibiro pusės. Iš
statyta ten požeminės ko
mandavimo stotys ir kiti 
pasiruošimai prieš Rusus. 

KVIEČIŲ kaina pasiekė 
30 metų rekordą, kuomet 
Chicagos biržoje bušeliui 
kviečių mokėta $3.10. % 

PALESTINOJE kils pil
noj prasmėj karas jei Ara: 
bai pradės Žydus atakuoti 
kai Anglai ištrauks iš ten 
savo kariuomenes. 

SVIESTO kaina ir tulų 
kitų maisto produktų kai
nos šiomis dienomis atpigo 
centu-kitu. 

BRITAI pasirašė sutar
tį paliuosavimui Burmos iš 
Britų globos. Burma, Azi
jos šalis, atgaus nepriklau
somybę. 

Indijoje, kur Britai su
teikė nepriklausomybę, vi
su įšėlimu dirba komunis' 

TARDO RAUDONŲ-
JŲ VEIKLA 

Washingtone prasid ėjo 
tardymai komunistų ir ko
munistų pasekėjų veiklos 
filmų mieste Hollywoode, 
Kalifornijoje. 

Drąsiausiu Httdytoju pa
sireiškė artistas Adolphe 
Menjou, kuris išpasakojo 
ką jis žino apie įvairius ar
tistus, rašytojus ir kitus su 
filmų industrija surištus 
asmenis, kurie arba daly
vauja su komunistais, ar
ba juos remia. 

Pajudinta visi nuo vir
šūnių iki pat pažemių fil
mų pasaulio dalyviai/ 

Dabar pradėta jau smer
kti ta "Misija į Maskvą" 
filmą, kuri taip reklamuo
ta ir rodyta visoje Ameri
koje (Roosevelto preziden
tavimo laiku). Paaiškėjo 
kad tas mėšlas filmą paga
minta grynai propagandai 
už sovietus, ji daryta Ame
rikoje, rodė Amerikos dirb
tuves, nors buvo vaizduo
jama buk Ui Rusijos dirb
tuvės. 

Iškelta ir kita pro-šbvie-
tiška filmą, padaryta karo 
laiku Rusijos' išgarbinimui. 

Nekurie filmų artistai, 
kurie dirbo su komunistais 
dabar talpina Los Angeles 
l a i k r a š č i u o s e  a p m o k a  m u s  
didelius skelbimus teisini-
muisi. 

Kiti, kartu ir žymus fil
mų korporacijų vadai, nu
rodo kad tikrai ten komu
nistai dėjo ir dar tebededa 
pastangas varyti šiai šaliai 
pražūtingą darba. 

Graikijoje sušaudyta ar 
ti 100 bolševikų banditų, 
kovojančių prieš dabartinę 
valdžią. 

Suimta visi komunistų 
laikraščiai, kurie varo tik 
kurstymo darbą. 

Gen. Eisenhower vis at
sisakinėja nuo kandidata
vimo į prezidentus 1948 m. 

tai pavergimui Indijos so-l Žinovai sako, Rusija ne-
vietams. išeis iš U. N., nes ta orga

nizacija yra geriausia so
vietų propagandai vieta, ir 
joje gali patirti ką kitos 
šalys mano ir rengiasi da
iryti. 

Rumanijoje, soči alistai 
nutarė susijungti su komu
nistais kaip tik ten įkurta 
komunistų partija. Socia
listų toks žulikiškas politi
kavimas apsireiškia visose 
Europos šalyse. 

Washingtone, iš valdžios 
slaptos tarnybos paliuosuo-
ta eilė tarnautojų kuriems 
išrodė negalima pasitikėti. 

VALDŽIA vis naikina bul
ves tūkstančiais bušelių šį ru
deni, nežiūrint pačios valdžios 
pakartotinų raginimų kad gy
ventojai mažiau valgytų ir ma
žiau aikvotų. 

Po Prez. Trumano atsišau
kimo | gyventojus taupyti mai
stą siuntimui jo alkaniems Eu
ropiečiams, ,Agrikulturos De-
partmentas pranešė kad šymet 
jau sunaikinta naujų bulvių 
apie 595,000 bušelių. 

Pernai metą valdžia paliko 
22,000,000 bušelių bulvių su-
puti žemėje arba kitaip jos bu
vo sunaikintos, apipiltos kero-
sinu. Už jas valdžia ūkinin
kams pirmiau gausiai užmo
kėjo. Taip daryta tam kad už 
į rinką vežamas bulves ūkinin
kai (sykiu ir perkupčiai ir bul
vių pardavėjai krautuvėse) iš 
pirkėjų gautų aukštas kainas. 

Nors apie tai visa šalis žino, 
ir nors spauda valdžią už tai 
smerkia ir bara, Agrikultūros 
Departmentas sau vykdo tokią 
keistą maisto naikinimo pro-
granją, nes kada tai Kongresu 
buvo tas nutarta, pavesta it 
paskirta šimtai milijonų dola-
rių išmėtymui ūkininkams kad 
nereikėtų apie tNtvių pervir
šių rūpintis. 

Ūkininkai už bušelį sunaiki
nimui skirtų bulvių gauna po 
$1.34, pernai mokėta po 90c. 

• 
KEPYKLOS PRAŠOMOS 
TAUPYTI MILTUS 

MAISTO taupymo komiteto 
pirmininkas Luckman ragina 
šalies duonkepyklas pasižadėti 
sutaupyti kviečių po 3,500,000 
bušelių kas mėnesį gelbėjimui 
alkanos Europos. 

Kepyklos lengvai gali tą pa
daryti, duodamos duonos par
duotuvėms mažiau duonos, vie
toje kaip dabar vis su pervir
šiu, ką kitą dieną duonos at-
vežėjas pasiima kaip "seną" 
atlikusią neparduotą duoną. 

Iš degtinės varyklų manoma 
taip pat sutaupyti tarp 10 ir 
20 milijonų bušelių grudų, kai 
jos sumažins alkoholio dirbi
mą. 

Numatyta šią iiemą sutau
pyti 100,000,000 bušelių grudų 
ir pasiųsti juos Eupopon. 

Degtinės varyklų unijų va
dai protestuoja prieš uždary
mą varyklų 60 dienų, ir sako 
reikalaus kad darbininkams 
butų mokama algos jeigu jie 
ir batų priversti nedirbti. 

• 
PLIENO industrija stengia

si pasivyti plieno reikalavimą 
padidinta produkcija, ir tam 
tikslui daugelis plieno kompa
nijų padidino savo dirbtuves 
gana žymiai. 

Plieno darbai dabar jau su
mušė visus.taikos meto rekor
dus ir siekia netoli karinės ga
mybos saiko. 

Kanadoje pasirengę su
streikuoti apie 125,000 ge
ležinkelių darbininkų, nuo 
Lapkričio 3 d. Unijos rei
kalauja 14 dienų atostogų 
gelžkeliečiams kas metą su 
apmokėjimu. 

AUTOMOBILIŲ kainos sa
ko vėl bus pabrangintos, delei 
algų kilimo ir kartu su algo
mis brangimo pragyvenimo kai
nų, kurios savu keliu yra prie
žastim didinimo algų ir bran
gimo visų žaliavę # reikmenų. 



D I H V A 

PITTSBURGH 

GELBĖKIME NEKALTUS 
LIETUVOS KARO TREM

TINIUS 
Kviečiame Moteris, Merginas 

ir Mergaites Registruotis 
BALF'o Tag Day, Lapk. 15 
Nors karo kanuolių ir gais

ru dūmai jau išsisklaidė padan
gėse — bet dar šimtatūkstan
tinė Lietuvių tautos minia var
gsta ištrėmime. O jų tas var
gas yra labai didelis, sunkus ir 
mums nei neįsivaizduojamai 
skaudus. 

Tai kad bent dalinai jiems 
pagelbėjus skaudžiose tremti
nio gyvenimo sąlygose, Pitts-
burghe ALF Vajaus Komitetas 
labai nuoširdžiai kviečia kiek
vieną, Lietuvi — vyrą, moterj, 
merginą ir mergaitę — prisi
dėti Lapkričio 15 dieną prie 
pravedimo sėkmingai visame 
Pittsburgho mieste ir apielin-
kėse viešos rinkliavos — Tag 
Day. 

žinoma yra kad kuo daugiau 
bus rinkėjų tuo daugiau ir pi
nigų bus surinkta, o už dides
nę sumą pinigų bus daugiau 
duonos alkaniems, geresnių ir 
šiltesnių rubų apiplyšusiems, 
žmoniškesnės pastogės Lietu
vių vaikučiams, kenčiantiems 
ligoniams ir nekaltiems sene-

* liams. Visi karo tremtiniai 
gyvena neapsakomai dideliame 
varge ir jų visų viltys yra 
vien tiktai mumyse. Tat iš
tieskime mes jiems savo pa
galbos ranką! Visos moterys, 
m< rrinos ir mergaitės neatidė
liojant registruokitės BALF'o 
Tag Day rinkliavai, kuri įvyks 
Lč.pl r.-Nov. 15 dieną; praneš-
kit asmeniškai ar telefonu Va
ja is pirmininko Adv. Ed. A. 
Sc^ultz raštinei, 208 Fifth-
Grai.t Bldg., telef. CO 4183.-

South Side praneškite: Kun. 
M. Kazėnas, HE 1212; Viola 
Yakr.tis, HE 648; Antoinette 
Nau.'elis, EV 2274; 

North Side: Rev. J. Misius, 
FA 0347; Mrs. P. Pivaronas, 
RO f.)770; Soho: Mrs. Ann Gu
tauskas, GR 8032; S. Aleiiu-
nas, AT 7399. 

Castle Shannon: • Kun. Skrip-
kus, CA 3675J; McKees Rocks 
ir Esplen: Kun. Lunskis, FE 
0160; A. Mažeika, FE 5278; 
Mrs. F. Bernoth, FE 8124; 
Mrs. Eva Miller. FE 4017. 

Brentwood: B. A. Keraitis, 
C A 2158 J. 

Homestead: Rev. E. Wassel, 
HO 4159; J. Grebliunas, HO 
5006 Mrs. Eva Monkelis, HO 
4311; Mrs. I. Puskunigis, HO 
7793; Mrs. T. Davidauskas, 
Box 257; Mrs. Mary Thomp
son, HO 2766. 

East Side: Mrs. J. Virbic
kas, Diana Virbickas, EM 1962. 

Carrick: Vera J. Kolicius, 
CA 6138. Braddock: Mrs. C. 
Sergotis, BR 5429; Mrs. Mary 
Sestok, BR. 8627. 

Bridgeville: Kun. Jurgutis, 
Bridgeville 41; Mrs. A. Kla-
sauskas, Bftx 155, Cuddy, Pa. 
K. Zigmantas, Box 743, Mor
gan, Pa. 

Visų prašome neatidėliojant 
registruotis asmeniškai arba 
telefonu kur ir kaip kam pato
giau, visi čia išvardinti asme
nys priims jusų užsiregistravi
mą. 

BAIF Vajaus Komitetas 
Pittsburgh, Pa. 

DIRVA — vienatinis Lietu-
virt laikraštis Ohio valstijoje 
Kaina metams tik $3.00. 

AFL PASMERKIA 
KOMUNIZMĄ 

Detroit, Mich., Naujienom t 

Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime San Francisco iš
nešta rezoliucija psemerkianti 
komunizmą kaip taikos priešą. 
Konvencija stipriai išsireiškė 
prieš Rusiją, pasmerkiant so
vietų diktatūrą, kuri reiškia 
demokratijai pražūtį ir paver
gimą darbo žmonių. 

Kitas ypatingas dalykas iš
tiko AFD konvencijoje. John 
L. Lewis, angliakasių unijos 
pirmininkas, trukšmingas 67 
metų senis, tapo Darbo Fede
racijos taip sakant pastumtas 
į šalį. Darbo Federacija nu
tarė panaikinti 13-t,ą vice pir
mininką savo organizacijoje, 
kurią vietą iki šiol turėjo Le
wis. Prie to, jis dar ii* toliau 
buvo įžeistas, nes konvencija 
neišrinko jo ekzekutyvio ko
miteto nariu. 

Taįp su juo pasielgta to» 
kad Lewis pradėjo skelbti pa
naikinimą Taft-Hartley įstaty
mo, atsisakydamas pasirašyti 
prieš-komunistinį afidavitą, ko 
reikalauja naujasis įstatymas, 
jei unijos vadai nori buti pri
pažinti Nacionalės Darbo San-
tikių Tarybos. Tas afidavitas 
reikalingas užkirsti komunis
tams kelius unijoms vadovau
ti. 

Lewis iki šiol pasirodė toks 
pats atkaklus kenkėjas unijos 
narių gerovei, Raip jis nepaisė 
visuomenės gerovės karo metu 
savo iššaukimais streikų ang
lies industrijoje. 

Lewis dabar vėl, be abejo, 

NEW YORK, N. Y. 
\ --«. 

LIETUVIŲ SKYRIUS TARP
TAUTINĖJE PARODOJE 
Lapkričio 3, New Yorke ati

d a r o m a  T a r p t a u t i n ė  M o t e r ų  
paroda, kurioje bus įrengtas 
ir Lietuviškas skyrius. 

Tai bus išeilės 24-ta metinė 
paroda, kurią ruošia Women's 
International Institutas. Pa
rodoj dalyvauja įvairios mote
rų organizacijos, bet įdomiau
sią parodos dalį sudaro tauti
nės grupes. Tokiais atvejais 
pamatome kaip plačiai Ameri
kos visuomenė įdomaujasi ir 
įvertina tautų kulturą, meną 
ir tradicijas. Paroda tęsis vi
są savaitę. 

Lietuvių skyrius, toirį ruo
šia specialiai susidaręs New 
Yorko moterų komitetas, šiais 
metais bus ypač įdomus. Ko
miteto narės labai rūpestingai 
surinko parodai gražiausius 
musų tautos liaudies meno 
eksponatus. Bene įdomiausią 
dalį musų skyriaus sudarys 
Lietuviški kryžiai, kuriuos ne
senai Dr. šliupaitė gavo iš dai
lininko Kulviečio, gyvenančio 
tremtyje, Vokietijoje. Jau ir 
kitataučiai pripažysta kad Lie
tuviški kryžiai yra vienas iš 
didžiausių musų liaudies me
no turtų, šiais laikais tų kry
žių reikšmė ypač simboliška, 
nes sunkią, kryžiaus naštą vel-, 
ka ne tik Lietuva bet ir dide
lė dalis jos išeivijos. 

Paroda tęsis visą savaitę, 
nuo Lapkr. 3 iki 9, ir bus ati
daryta nuo 11 vai. ryto iki 11 
vai. vak. Musų tautiečiai pra
šomi bilietus įsigyti išanksto 
iš komiteto narių arba platin
tojų, po 50c. Tai padės paden
gti išlaidas susijusias su daly-

išeis iš AFL. Jis prieš kelioli- va}'im" Juodoje. -n k Lapkričio 9, nuo 8 vakare, 
ką metų pametė AFL ir įstei
gė CIO. 1936 metais jis pa
metė Republikonų partiją ir 
stojo remti Prez. Roosevelto iš
rinkimą' antram terminui. 

1940 metais jis pametė De
mokratų partiją ir šoko remti 
Willkie į prezidentus. Kadan
gi CIO su juo nėjo, jis tada 
pametė CIO ir gryžo į AFL. 

bus Lietuviškos muzikos pro
grama, kuriai vadovauja žino
ma dainininkė Barbora Dar-
lys. Programoje dalyvaus cho
rai ir tautiškų šokių grupė. 

Paroda įvyks 71 Regiment 
Armory, kampas Park Avenue 
ir 34th St., New Yorke. 

Moterų Komitetas Parodai 
Ruošti. 

V. Tysliavienė, koresp. 
Karo metu jis atsisakė at 

sižiureti į sahes reikalus ir K0 KYLA GAISRAI 
saukė angliakasių streiką. 

Pereitą metą, Lewis norėjo 
ignoruoti ir Aukšciausį Teis
mą, išeidamas iš tardymų del 
iššaukimo kito streiko prieš 
prezidento dekretą. Tada jis 
pakliuvo ir buvo nubaustas už 
teismo paniekinimą. 

Dabar AFL jį pažemino ir 
jis parodys nosį tai organiza
cijai ir eis sau. ... 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
do anai, kaip pasidaryti namie 
Li< tuvių Naujienas ant 2-jų me-
»1Ų, vyną, ir saiderį. (5jf) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

HAWAII salos Pacifike, ku
rias Amerika atėmė nuo Ispa
nijos po 1897 metų karo, eina 
prie patapimo 49-ta valstija. 
Iki šiol U. S. susidėjo iš 48 
valstijų, o Alaska ir Hawaii 
salos skaitėsi teritorijomis ku
rias valdė paskiriami komisi-
jonieriai. 

Hawaii bus 49-ta žvaigždt 
ant Amerikos vėliavos. Savu 
laiku Alaska gali tapti 50-tž 
žvaigžde. 

DIRVAI išsirašyti nereiki? 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit "dabar. Pusei metų $1.50 

Gaisrų nelaimės prieš šį ka
rą šioje šalyje darydavo nuo
stolių po $1.95 nuo galvos. 

1946 metais, kaip suvestos 
skaitlinės rodo, nuostolių gais
rai padarė po $4.01 nuo galvos. 

Štai kokie gaisrai buna, ku
rie galėtų buti išvengiami: 

Neatsargumas su degtukais 
ir rūkymas sukelia 93,000 gai
srų kas metą. 

Vaikų ^žaidimas su degtukais 
buna priežastim 26,000 gaisrų. 

Neatsargiu naudojimu arba 
u ž l a i k y m u  d e g a n č i ų  v a l y m o  
skysčių sukeliama 28,000 gai
srų. 

Namu užsidegimai buna nuo 
sekančių priežasčių: 

Netinkamas suvedimas arba 
naudojimas elektros aparatų— 
47,000 gaisrų. 

Netinkami įtaisymai šildy
mo padargų — 45,000 gaisrų. 

Negeri arba užleisti kaminai 
— 40,000 gaisrų. 

Nuo lengvai degamų slogų 
kilo 39,000 gaisrų. 

Senato ir Atstovų Rūmų Tfariai tyrirnejftrie kod61 pabrango vy
rų apatiniai baltiniai, čia parodoma apžiūrinėja vyriškas kel
naites, savo apsilankyme New Yorke, kainų brangumo ta 
dymo eigoje. * 

DIRVOS REDAKTORIAUS 
KARPIAUS 30 METŲ RE
DAGAVIMO SUKAKTUVĖSE 

Spalių 19 d. sukako 30 metų 
kai Kazys S. Karpius sėkmin
gai redaguoja Dirvą Clevelan-
de. Ta proga buvo surengtas 
koncertas su kalbomis ir_ pa-
marginipiais, ir vakarienė, ir 
dalyvavo daug svečių ir iš ki
tų miestų. 

Iš Detroito nuvykome mudu 
su vyru ir p-le Maryte Navic
kaite. 

Iš vakaro atsiradę Clevelan-
de, Dirvos redakcijoje sutiko
me iš Chicagos atvykusius Va
nagaičius ir Olius. Vėliau, 
pasirodė, į programą atkelia
vęs ir Margučio Baltramiejus. 
Taipgi* buvo atskridę lėktuvu 
iš Grand Raipds, Mich., tauti
nis veikėjas Juozas J. Bachu-
nas su ponia ir dainininkas Jo
nas S. Urbonas su savo žmo
nele. Buvo svečių ir iš kitur. 

Spalių 19 diena buvo graži, 
tat mes išbudome anksti rytą 
ir apvažiavome miestą, apžiū
rėjom Lietuvių Kulturinį Dar
želį ir pasigerėjome juo; visgi 
Lietuvių Darželis yra gražiau
sia įrengtas. 

Po pietų įvyko tas lauktas 
koncertas, apie kurį buvo daug 
skelbiama. Pirmoje programos 
dalyje buvo sveikinimų, Vana
gaičio su Baltramiejum juokai, 
piano ir smuikos muzika, ku
rią specialiai pakvietė Lietuvis 
kumštininkas Jack Ganson, ir 
tam panašiai. 

Antroje dalyje pasirodė gry
nai meninis talentas. Čia pa
dainavo "Apolonija Augustina-
vičienė, iš Chicagos, nesenai iš 
Europos atvykus operos artis
tė ; pianu skambino Birutė 
Smetonienė, ir dainavo vyriš
kiai tenorai, Pranciškus Nei-
manas ir Jonas Urbonas. Nei-
manas pirmą kartą koncertuo
ja Amerikoje, ir jo balsą mes 
pamėgome, lauksime kada jis 
pasirodys musų mieste. 

Vakare, viešbutyje atsibuvo 
draugiška vakarienė, kur Kar
piams ir Dirvai sudėta daug 
linkėjimų. 

Gryžome 14 Cleveland© ,su 
dideliu dvasios pakilimu. Visi 
malonus susitikimai su senais 
pažystamais, gražios ir žavin
gos Lietuviškos dainos, įspū
dingos kalbos pakelia žmogaus 
dvasią ir paskatina ir toliau 
dar su didesniu pasiryžimu 
darbuotis tėvynės vadavime ir 
savų žmonių šelpime. 

Prie visų taip gausingų lin
kėjimų dar noriu palinkėti Il
giausių Metų musų mielam re
daktoriui, p. K. S. Karpiui, 
nuo visų šioj kolumnoj© tilps-
tančių Detroito Lietuviu. 

BALF'o RINKLIAVA 
SU KAUPU 

Kai tžTpo suskaityta visi vie
šoje rinkliavoje Spalių 10 su
rinkti pinigai, pasirodė kad jų 
susidarė $4800 suma. Tai yra 
labai gera suma, turint minty
je kad nesant nei dviejų šim
tų rinkėjų, per vieną dieną su
kelta tiek pinigų. Jeigu butų 
suorganizuota bent 500 rinkė
jo, kas Detroite galima leng
vai, laiką imant, padaryti tai 
musų Michigan valstijos kvo
ta butų arti pilnio. 

Lietuviškos draugijos pridė
damos savo aukas sudarys su-
virš $5,000 aukų. Su seniau 
sudėtomis aukomis pasidarys 
apie $8,500. Taigi pusė kvo
tos gal ir susidarys šį metą. 

Iš kur atsiras numatyta ki
ta pusė? Reiškia, bus nukir
sta nuo jau ir taip labai išba
dėjusio Lietuvio tremtinio da
lis jo maisto. Tai ką reiškia 
BALF'o vajaus atidėjimas! 

Mes kurie stropiai sekame 
tremtinių reikalus išanksto nu; 
matėme kad taip atsitiks, ati
dedant BALF'o vajų, ir tuo 
reikalu rašėme ir meldėme A-
merikos Lietuvišką visuomenę 
nepamiršti BALF'o, bet visa 
buvo bergždžia. 

Faktas pasilieka faktu, ku
rio niekas ir negalės užginčyti, 
kad numatyta BALF'o sukel
ti tremtiniams gelbėti suma 
nebus surinkta ir tie musų 
žmonės nebus tinkamai sušel
pti. 

SERGA 
Albina Ambrozięnš sunkiai 

susirgo ir jai padaryta pavo
jinga operacija. Operavo spe-
vojaUs krizę jau pergyveno, 
cialistas daktaras ir ligonė pa-

BACHUNAS IŠRINK
TAS PIRMININKU 

AMERIKOS VAKARŲ 
ĮDOMYBĖS 

K. S. KARPIUS. 

Juozas J. Bachunas 
Musų vientautis, Juozas J 

Bachunas, tdpo išrinktas West 
Michigan Tourist and Resort 
sąjungos pirmininku Spalių 17 
posėdyje Grand Rapids, Mich., 
kaip apie tai praneša Grand 
Rapids Press Spalių 18 d. lai
doje. J. J. Bachunas operuoja 
Tabor Farm, Prospect Point ir 
Macatawa Hotel jesortus, ir 
yra pirmutinis resortų savinin
kas išrinktas tos sąjungos gal
va. Per keletą metų p. Bachu
nas vadovavo "Pažinkit Michi
gan" vajų, supažindinimui pa
čių šios valstijos gyventojų su 
savo valstija. 

Bach u no išrinkimas buvo vi
siškas nustebinimas šios orga
nizacijos, nes BaČiunas yra 
pirmas ne iš Grand Rapids pa
einantis žmogus. Susidarė vi
sa valdyba iš įvairių kitų da
lyvių narių. 

Tapęs pirmininku, Bachunas 
patiekė įvairių naujų sumany
mų, ir paskelbė kad nuo dabar 
metiniai organizacijos suvažia
vimai bus laikomi resortiniuo-
se miestuose, ne tik Grand Ra
pids, kad "organizacija nebūtų 
vien tik Grand Rapids pada
ras". 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

"Pažadėta Slėnis" ir 
Jos Gyventojai 

MtfSŲ REIKŠMĖ LIE
TUVIŲ TREMTINIŲ 

ŠELPIME 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Pirmininkas Dr. Domas Jasai
tis, Skyrių atstovų suvažiavime 
Augsburge, Vokietijoje, kalbė
damas apie tremtiniams teiki
mą pašalpą pareiškė: 

"Tikrovėje visus savo dides
nius uždavinius L.R.K. galėjo 
ablikti tik BALF remiamas. Iš 
jo jis gavo 70'f lėšų ir beveik 
100'/' daiktinių gėrybių. BALF 
vadovybė sugebėjo tas lėšas ir 
gėrybes mobilizuoti, rasti ke
lius juos pergabenti į Europą, 
o L.R.K., kaip BALF darbo 
įgaliotinis, pagal jo sugestijas 
perteikėjas musų tremtinių ma
sėms. 

Jei musų maži vaikai, 
driskę — tai BALF nuopelnas. 

Jei musų maži vaikai, sip-
nasveikačiai, studentai, seniai, 
nėščios moterys, gimdyvės gau
na papildomo maisto dovanų — 
tai BALF nuopelnai. 

Jei musų 1,700 studentų gau
na nuolatines pašalpas, tai ir
gi BALF nuopelnai. 

Jei musų finansiniai silp
niausi tremtiniai gauna pašal
pas ir galimybę gydytis — tai 
taip pat BALF nuopelnai. Iš
keldamas BALF indėlį į musų 
tremtinių šalpos darbą, tuo pa
čiu laiku aš iškeliu viešumon 
ir kitų musų brolių Amerikie
čių įsijungimą į tą darbą. BALF 
kordinavo jų dosnumą ir sukon
centravo į vieną židinį jų vi
suomenišką ir tautinį solidaru-
mą , 

žinodami, kokia didelė reikš
mė tremtinių šelpime, busime 
tikri, kad tos aukos ir dovanos 
tremtiniams yra neįkainuoja
mos. Dėl to siųskime viską į 
UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND OF AMERICA, 
INC, 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. 

" " • tu a n i • 

SEKANČIĄ dieną, mes pasi-
ryžome nuvažiuoti į tą Drus
kos Ežerą ir pasimaudyti. Iš 
aprašymų ir žinių žinojom kad 
tame ežere žmogus gali plauk
ti ir neskęsta. Norėjom patys 
persitikrinti ar tikrai taip yra. 
Diena iš pat ryto buvo graži 
ir karšta — čia kitokio oro ir 
nebūna vasaros laiku,' nes lie
taus nesti, — taigi paplaukyti 
tikrai norėjosi, po tokios ilgos 
kelionės per tyrus nuo pat Los 
Angeles. 

Labiausia reklamuojama ir 
miestiečių lankoma maudymosi 
vieta arba pliažas yra taip va
dinama Saltair. Ten išstatytas 
didelis paviljonas. Bet paaiš
kėjo kad vanduo jau nusekė ir 
nuo to paviljono gana toli, ap 
link jį tuno druskuotu pavir
šiu minkštas dumblynas. 

Iš paviljono į plūduriavimui 
paskirtą vandenį jau įtaisyta 
motoru traukiami vagonėliai, 
ant kurių susėdus išveža kelis 
šimtus pėdų toliau į pastatytą 
pastogėlę, iš kurios į vandenį 
nulipti yra laiptukai. 

Taip toli nuo krašto, o van
dens tik iki kelių. Ežero dug
nas yra labai lėkštus ir gali 
toli nubristi. Visa ta pastogė 
ir akmenys ir laiptai, kur tik 
nudžiuvę visur Laltuoja smul
ki druska. 

Apžiūrinėjam patį vandenį— 
ir tikrai, jis išrodo tirštas kaip 
želatinas, rankom jį braškant 
matai tą sutirpusios druskos 
masę. Parašai sako kad tame 
ežere druskos tirštumas yra 27 
nuošimčiai. Tai yra, 73 nuoš. 
vandens, o 27 nuoš. druskos. 

Jokia gyvybė tame vande
nyje nepluduriuoja. Dugnas ly
gus smėlinas. Iš ežero lėkštu
mo galima suprasti kodėl jis 
taip greitai nyksta, sudėjus tą 
faktą kad čia ilgai buna kait
ros, ir kad žiemą mažai kada 
pasirodo koks sniegas. 
' Na bet kaip apie tą nesken-
dimą? 

Pukštelim į vandenį plaukti, 
išbandymui — ir tikrai, kaip 
tik atsiguli ant vandens taip 
ir junti kaip lengviausias dalis 
kuno vanduo iškelia į viršų, o 
ir visas žmogus gali visai len
gvai ant to vandens plūduriuo
ti. 

Bet prie vandenyje išstaty
tos pastogės prikalta persergė
jimo iškaba kad žmonės neitų 
ir nebandytų plaukti giliau sa
vo aukščio, kad visada galėtų 
dugną siekti, žmonės to ban
do prisilaikyti. 

Pavojus tame vandenyje yra 
tame kad giliau plaukdamas 
nepatyręs plaukikas gali grei
tai panerti galva į vandenį, 
kojom į viršų, kaip antis — 
nes sakiau, vanduo smarkiai 
iškelia į viršų lengvesnes da
lis, kojas ir kuną žemiau juo
stos, o galva su krutine-pečiais, 
kaip sunkesnė dalis, tada la
biau grimsta, ir pasinėręs gali 
užsitraukti to neskaniai suraus 
vandens, arba druskinės "sriu
bos". 

Išlipus iš vandens, kaip *tik 
•pradėjom apdžiūti, visas kū
nas ir plaukymo kostiumas bu
vo apsidengęs balta smulkia 
sūria pudra. 

Apie valandą praleidę van
denyje, gryžome į miestą pie
tauti, apžiūrėti patį miestą ir 
Mormonų šventnamį ir visus 
pastatus kokie telpa tame di
deliame "šventoriuje". 

DIENOS metu į Mormonų 
šventyklos šventorių įleidžiami 
lankytojai, ir ten, kaip ir dau
gelyje kitokių religiškų ir ne
religiškų vietų, daroma iš tu
ristų didžiausiais biznis, šitą 
biznį galima palygint su mums 
artimu prie Detroit, Mich., ka
talikų kunigo Coughlin įreng
tu milijoniniu maldnamiu žmo
nių patraukimui, ir su prie jo 
įrengtu bizniu iš turistų dary
ti. žmonės suvažiuoja į tokias 
išreklamuotas vietas pamatyti 
jas, ir jose palieka daug pini
gų pirkinėdami visokius par
davimui išdėtus mažmožius. 

Tame šventoriuje randasi di
dingas Mormonų maldnamis, 
sayotiškos arkitekturos, staty
tas iš akmens pačių pasišven
tėlių Mormonų suvežtų jau
čiais iš aplinkinių kalnų iš to
lumų per keliasdešimt mylių. 

Tas maldnamis, į kurį publi
kos neleidžia, buna uždarytas 
ir naudojamas tik pačių Mor
monų jų pamaldoms, yra labai 
aukštas, kaip bent kuri iš di
džiųjų aukštų katedrų past£-

^tų. Abiejuo^ tos katedros-
maldnamio galuose išstatyta ir 
bokštai — po tris bokštus vie
nodai nudirbtus abiejuose ga
luose. Kampiniai bokštai že
mesni, o viduriniai bokštai — 
aukštesni. 

Grupeles žmonių po tą šven
torių vedžioja tam tikri nu
skirti vadovai, kurie aiškina 
apie patalpas, istoriją ir kaip 
Mormonizmas veikia. 

Prie didžiojo maldriamio tu
no kitas milžiniškas pastatas, 
Tabernaklis, vieša sueigų salė, 
kurio atdara ir kur leidžia in-
eiti turistus; ten yra vargonai, 
laikais choras gieda, sakoma 
bendro turinio kalbos; ten vie
tų yra del daug tūkstančių 
žmonių. 

Kaip minėjau, Mormonai at
ėjo į tą "Pažadėtą Slėnį" Lie
pos 24, 1847. Jų to maldna-
inio statyba pradėta Balandžio 
6, 1852 metais, o užbaigta Ba*-
landžio 6, 1893 metais — dar
bas buvo toks didelis ir sunkus 
kad užtruko net 40 metų. 

Statybą to maldnamio prat- * 
dėjo pats - jų vadas, Brighatff 
Young, bet jis nesulaukė ta' 
maldnamio išstatymo. Jis pa
laidotas tame šventoriuje. 

Bet Brigham Young nebuvo 
pirmutinis Mormonų vadas — 
jis buvo įpėdinis pirmesnio va
do, Joseph Smith, kuris į tą 
"Pažadėtą Slėnį" nedaėjo, ir 
nepatyrė ar jo pasekėjai ten 
nuėjo, nes jis anksčiau mirė. 

Joseph Smith buvo tikrasis 
Mormonų tikybos įkūrėjas, ir 
ji prasidėjo ne kur kitur kaip 
tada jau tirštai apgyventoje 
New Yorko valstijoje, Palmy
ra miestelio apielinkėje, kur, 
ant Cumorah Kalno, kaip to
liau istorija seka, tam Joseph 
Smith pasirodęs Dievo angelas 
Moroni, prakalbitięs Smithą jo 
vardu ir pareiškęs jog Dievas 
paskyręs jam didelį darbą at-' 
likti.... 

Joseph Smith ir jo pasekėjai 
įkūrė "Vėlesnių šventųjų" ti
kybą. Toliau papasakosiu k*$-
dėl tas "Dievo parinktasis" ir . 
jo pasekėjai, kurie pasiėmė to
kį Angelo nurodytą darbą dir
bti, buvo taip žiauriai perse
kiojami, gujami ir žudomi, ir 
kodėl jų krauju buvo nulaisty
tas tas ilgas, ilgas kelias per 
porą tūkstančių mylių nuo Pal
myra, N. Y., iki "Pažadėtos 
Slėnies", Druskos Ežero pa
kraštyje. 

(Bus daugiau) 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Raftipart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

PIRMAS garu varomas lai
vas perplaukė Atlantiką Gegu
žės 22 d. 1819 metais. Laivo 
vardas buvo Savannah. Tada 

't "*ul.ie v*- garu varomi laivai vis dar tu-Lietuvai Vaduoti Sąjungos ... 
6-ta skyrius linki savo narei rtJ° ,r v8Jlne? bures- "<*«<"<*-
greitai pasveikti. M. Sims, kėjo dar garo mašinoms.' 

SPRINGFIELD, OHIO, LIETUVIŲ BALIUS 
. f 

Lietuvos Sunų Draugyste rengi PUIKŲ BALIŲ šešta
dienio vakare, LAPKR.-NOV. 10, pradžia 9 vai. vak. 

LABOR TEMPLE SALĖJE — 138 W. High St. 

Užkviečiame Lietuvius iš aplinkinių miestų pasilinksmin
ti Lietuviškai prie geros orkestros, ir pasimatyti su sa-
v<5 draugais. Kviečia Komitetas. 

DABAR Moncrief'a 1947 Eilė 
GAUNAMI Automatiško Šildymo Padargų 

GAS OIL i; COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

f v. 
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Yegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —• 

Jungo Nevilks! 

K. Škirpos Paaiškinimas 
Buvusio Lietuvos Ministro Berlyne, Pareiškimas 

dėl Šmeižto Tiipusio Amerikos Spaudoje 

(Pabaiga iš pereito nr.) 
5. Vilnies pasakymą neva 

e s u  v a d o v a v ę s  p o g  r o m a m s  
prieš žydus laike Vokiečių oku
pacijos skaitau piktu šmeižtu. 
Ne tik laike sakytos okupaci
jos bet ir bendrai niekad savo 
gyvenime jokiems pogromams 
nesu vadovavęs ar juose daly
vavęs, nes panašiems brutalu
mams esu priešingas iš princi
po. Visiems gerai žinoma jog 
Lietuvoje žydus išnaikino na
ciai, vykdydami savo anti-se-
mitinę ideologiją. Be, to, jie 
siekė pagrobti turtus musų 
krašte, ypač žydų namus ir 
įmones miestuose, kad tuos 
turtus perleisti Vokiečiams ko
lonistams, kuriuos mas i n i a i 
gabeno į Lietuvą, pirmoje eilė
je suvokletinimui musų mies
tų. • 4 

Kada naciški okupantai vy
kdė suminėtas žydų skerdynes 
jie jau buvo nušalinę sukili-
minę Lietuvos vyriausybę ir 
likvidavę Lietuvos Aktyvintų 
Frontą, o aš asmeniškai ne tik 
tada nebuvau Lietuvoje, bet 
skaičiausi ištremtas iš Berlyno 
ir gyvenau toli Pietų Vokieti
joje, izoliuotas nuo savo kraš
to. Apie nacių išnaikinimą žy
dų Lietuvoje tepatyriau pirmą 
kartą tik 1942 metų pradžio
je, kada dauguma Lietuvos 
Jfcydų bene jau buvo nacių iš
naikinta. 

6. Apie pogromus prieš "pa
žangiuosius Lietuvius" girdžiu 
pirmą kartą tik dabar, iš Vil
nies. Lietuvoje laike sovietų 
okupacijos, kaip žinoma, nebe
buvo nei "pažangiųjų" nei "ne-
pažangiųjų", nes sovietiškasis 
okupantas buvo visas Lietuvių 
partijas likvidavęs, išskyrus 
komunistų partiją, kurią oku
pantas pats buvo suorganiza
vęs sau į pagalbą musų tautos 
laisvei slopinti. 

Birželio 23 sukilimas buvo 
organizuojamas ne kokiam po
litiniam kerštui ar žmonių lai
svės suvaržymui, bet, priešin
gai, atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę, grąžinti gyvento
jams politinę laisvę, prikelti 
teisėtumą ir išvystyti naują 
ūkinę ir kulturinę kūrybą. 

Tačiau, numatant kad suki
limo metu gali įvykti pasikarš
čiavimų, kurių pasitaiko laike 
kiekvienos revoliucijos, buvau 
išanksto davęs aiškių ir for
malių nurodymų LAF veikė
jams sovietų okupuotoje Lie
tuvoje, kad be teismo sprendi
mo niekas nebūtų baudžiamas 
ir kad su areštuotaisiais bei 
paimtais belaisvėn butų elgia
masi humaniškai. 

Jei po žodžiais "pažangiųjų 
Lietuvių" reikia suprasti ko
munistus tai ši partija buvo 
okupantų sukurta daugumoje 
(90 nuoš.) ne iš Lietuvių bet 
kitų tautybių žmonių. Lietu
viškų nuklydėlių joje tebuvo 
vos keli šimtai. Jie dar prieš 
Hikilimą išsislapstė arba pasi
traukė su Rusų raudonosios 
armijos daliniais, prisibijoda
mi tautos keršto. 

Svarbesniais iš jų, kaip pav. 
Kompartijos Centro Komiteto 
nariais, Vyriausybės Komisa
rais ir šiaip aukštesniais so
vietinio režimo ekzekutoriais 
pasirūpino pats Sovietų Rusi
jos atstovas Lietuvoje, Poz-
dmiakovas. Jis juos visus, die
ną prieš sukilimą, supakavo į 
ilgą automobilių koloną ir, po 
stipria ginkluota NKVD ap
sauga, asmeniškai palydėjo iš 
Lietuvos į Maskvą, tolesnei 
jjtalino nuožiurai. 

Taigi Lietuviai sukilėliai šios 
rūšies "pažangiesiems" nega-
lfjo nurauti nuo galvos nei 
Vieno plauko, nors, aišku, to 
fcebutų pasigailėję. Todėl jie, 
1944 m., Stalino galėjo buti 
grąžinti į Lietuvą, kad toliau 
fpažangiai" beriiauti sovietiš
kam okupantui, pasirem i a n t 
{tusų raudonosios armijos dur
tuvais. 

7. Tvirtinimas neva esu pa-
gęlbėjęs leisti Berlyne pro-na-
dškus Lietuvių laikraščius yra 
Vilnies paimta? i$ pro. Jokio 
Lietuviško laikraščio Berlyne 
išviso nėra buvę, nei prieš Lie
tuvių sukilimą, nei po to. Prie 
tų fcurįę fjo Irioje Lietuvoje 

laike Vokiečių okupacijos, aš 
ne tik nebuvau prisidėjęs bet 
net nebuvau jų išsirašęs, kaip 
n a c i ų  p r o p a g a n d o s  į r a n k i ų ,  
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę ir žmonių klaidinimui. 

Vienintelis leidinys kurį esu 
paruošęs ir 1940 metų Gruo
džio pradžioje paplatinęs Lie
tuvoje tai buvo brošiūrėlė už
vardinta "Iš Bolševistinės Ver
gijos į Naują Lietuvą". Ten 
nėra nei vieno sakinio nukrei
pto prieš Demokratinius Są
jungininkus. Joje įvertinamos 
aplinkybės privedusios prie ne
priklausomybės netekimo, pa
duodami Lietuvos Pasiuntinių 
protestų tekstai prieš Sovietų 
Rusijos agresiją ir nurodomos 
gairės kaip pasiruošti prie Lie
tuvos nepriklausomybės naujo 
atstatymo. 

8. Taip pat Vilnies yra iš 
piršto išlaužtas tvirtinimas ne
va aš esu siūlęs naciams suor
ganizuoti kaž kokius sabotažo 
aktus Rusų raudonosios armi
jos užnugaryje, kada Vokieti
jai ėmė nesisekti Rytų Fron
te. Buvo visai priešingai. 1943 
metų pradžioje, kada naciai, 
padėčiai Rytų Fronte pablogė
jus, buvo užsigeidę sumobili
zuoti Lietuvius į SS legionus. 
Šiam jų sumanymui ne tik ne
pritariau, bet jam pasiprieši
nau ir patariau musų veikė
jams Lietuvoje sakytos mobi
lizacijos pravedimą sukliudyti. 

Tų pačių metų rudenį asme
niškai pasistengiau paveikti 
Lietuvių partijas ir požemio 
organizacijas kad greičiau su
sitartų del bendros politinės 
vadovybės (VLIK'o) sudarymo 
planingesniam Lietuvių pasi
priešinimo pravedimui prieš 
nacius. 

Pagaliau 1944 metų pradžio
je, kada Lietuvoje buvo pasi
reiškęs pasiryžimas pas pa
čius Lietuvius už savo kariuo
menės sudarymą nelaukiant 
Lietuvos suverenumo atstaty
mo, aš griežtai tam pasiprie
šinau, o Vokiečiams pastačiau 
Berlyne formalį reikalavimą 
kad atšauktų krašto okupaci
ją, perleistų krašto valdymą 
patiems Lietuviams, ir atpa
žintų Lietuvos nepriklausomy
bę. Skaičiau jog tfk po to bu
tų įmanoma Lietuviams orga
nizuoti savo ginkluotas pajė
gas ginti Lietuvos sienas nuo 
naujo bolševikinio pavojaus. 

Už visa tai buvau 1944 me
tų Birželio 10 d. nacių areš
tuotas antrą kartą ir inter
nuotas už spygliuotų vielų, iš 
kur tebuvau Amerikiečių išlai
svintas tik 1945 m. Gegužes 
9 d., kai Hitlerinė Vokietija 
jau buvo sutriuškinta. 

Atgavęs laisvę patyriau jog 
naciams buvo pavykę sume
džioti prieš mane visokios me
džiagos, sudaryti man visą by
lą ir kad buvau jų paskaitytas 
pagrindiniu Lietuvių pasiprie
šinimo inspiratorium ir vado
vu, nors formaliai šio judėji
mo priešakyje, kaip šįnoma, 
stovėjo VLIK'as. 

9. Yra gryniausia netiesa 
kad po išsilaisvinimo bučiau 
slapstęsis nuo sąjungininkų < 
Buvo visai atbulai. Pirma, apie 
Birželio 23 sukilimą, kurio pa
ruošime teko man svarbus vai
dmuo, esu smulkiai, netrukus 
po sakyto įvykio, t.y. dar 1941 
metais, painformavęs U. S. 
ambasadą, kuri tada dar tebe
veikė Berlyne, ir patiekęs jai 
svarbių dokumentų, objekty
viam orientavimui U.S.A. Vy
riausybės apie įvykius musų 
krašte. 

Antra, po išlaisvinimo ir 
išvykimo 1945 metais į Pary
žių, buvau suėjęs į kontaktą 
su Eisenhowero štabu, U.S.A. 
ir Britų ambasadomis, o Pran
cūzų įstaigos parodė man ne 
tik didelio svetingumo, bet net 
suteikė materialinės pagalbos, 
kaip nukentėjusiam kovoje 
prieš bendrą priešą. 

Kai dėl stojimo į Teismą 
prieš karo kriminalistus tai, 
tiesa, stoti neteko. Mielai bu
čiau tai padaręs jei kas butų 
mane pakvietęs. Tai butų su
teikę man geros progos nu
šviesti sakytam Aukštam Tei
smui ne tik nacių bet ir Sovie
tų piktas užmačias į Lietuvą 

kaip ir jų kriminalinius nusi
kaltimus musų krašte, ir ben
drai, prieš žmoniją, nes jie 
niekuo nesiskiria nuo nacių 
nusikaltėlių. 

10. Yra taip pat netiesa kad 
bučiau kada nors atsisakęs 
gryžti į savo kraštą. Atbu
lai, netrukus po 1940 m. Bir
želio 15 d. Sov. Rusijos smur
to prieš Lietuvą, pats buvau 
susirizikavęs nuvykti į Kau
ną kad asmeniškai vietoje per
sitikrinti kaip sovietiškas oku
pantas ruošėsi baigti užsmau
gti Lietuvos nepriklausomybę. 

Kada jis tatai įvykdė ir aš, 
atlikdamas savo kaip teisėto 
Lietuvos atstovo pareigą, pa
reiškiau prieš šią Sov. Rusijos 
agresiją, formalį protestą, mat* 
pati "Liaudies vyriausybė", 
vykdydama sovietiško okupan?. 
to valią, uždraudė visiems lai
kams gryžti į Lietuvą, net atr
ėmė man Lietuvos pilietybę ir?, 
iš politinio keršto, konfiskavo 
visą mano ir mano žmonos pri
vatinę nuosavybę Lietuvoje. 

Kada visa tai buvo padarytą 
pasiremiant ne teise, bet pli
kais Rusų raud. armijos dur
tuvais ir sovietų tankais tai, 
kol sovietiškas okupantas iš 
Lietuvos nebus pašalintas, aiš
ku savaime, gryžti į savo kra
štą negaliu, toors fcr labii no-
fėčiau. 

11. Į generolus, juo labiau į 
fašistinius, niekad nesu buvęs 
pakeltas ir tesiskaitau papras
tu atsargos pulkininku. Vi
siems žinoma jog po 1926 me
tų Gruodžio 17 d. karininkų 
perversmo, kam aš pasiprieši
nau, buvau ano meto Lietuvos 
Vyriausybės v išsiųstas tarny
bai į užsienį, kur buvau išlai
kytas 10 metų, kol 1937 me
tais nebuvau paleistas iš ka
riuomenės. Paleidžiant į at
sargą, net nebuvo suteiktas 
man sekantis mano ištarnau
tas laipsnis, - kadangi buvau 
skaitomas opozicionierium. 

12. Kai dėl pavardžiavimo 
manęs kvislingu, į tai tegaliu 
čia pastebėti tik tiek kad jo
kių kvislingiškų įsipareigoji
mų pas Hitlerį niekad nebuvau 
prisiėmęs; naciai nei neišdry-
so man pasiūlyti jokios vietos 
laike jų okupacijos Lietuvoje, 
žinodami mano nusistatymą už 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Manau kad kvislingu titulas 
daugiau tiktų patiems Vilnies 
redaktoriams priraš i u s i e m s 
tiek daug šmeižtų prieš mane ir 
mano buvusią veiklą, kaip Lie
tuvos Pasiuntinio Berlyne. Tuo 
jie pasitarnavo Maskvai ir to
dėl galėtų save vadinti "raudo
naisiais kvislingais", juo labiau 
kad tokia spalva, atrodo, yra jų 
mėgiama. 

K. Škirpa. 
Dublin, Eiri ' 
947 m. Rilgs. 1. 

Tremtinių stovyklos stiuvykla Vokietijoje. Moterys gali 
mokytis siūti tik dėka ALF'o atsiųstų rubų, kurių menkes
nius panaudoja besimokydamos siūti. Jusų aukos skubiai 
reikalingos. Siuskite jas BALF, 105 Grand St., Brooklyn, 
11, N. Y. -

BALF METINIS SEIMAS 
PASIUSKIT SAVO AUKĄ TREMTINIAMS GELBĖTI. 
SEIMAS BUS DVI DIENAS NEW YORKE, LAPK. 5-6. 

LENKIJOJE, kaip pra
nešimai skelbia, taip pat 
kaip ir Lietuvoje tęsiama 

patriotų partizanų kovos 
prieš okupantus. Rusai tę
sia partizanų persekiojimą. 

IŠRINKIT State Senator 

M A R G A R E T  A .  

M A II O X E Y 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Terminas Prasideda Sausio 2, 1948. 

X Į MARGARET A. MAHONEY 
Rinkimai antradienį, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

IšRINKIT 

Buvusį Chief 'Assistant Police Prosecutor 

Judge Celebrezze vėl 
Kandidatuoja 

Municipal Judge Frank D. Cele
brezze vėl kandidatuoja į teisėjus. 
Jis gimęs Clevelande 1899 metais, 
pats per save atsiekęs mokslą, jau
nystėje pardavinėjęs laikraščius ir 
dirbęs kitus sunkius darbus. 

Nuo 1929 metų jis praktikuoja 
teises. 1929 metais jis buvo paskir
tas Assistant County Prosecutor, ir 
tarnavo taksų divizijoj, vėliau per
keltas į kriminalinę diviziją. 

1937 metais jis buvo paskirtas 
Municipal Teisėju. Vėliau, 1942 m. 
buvo pakviestas Clevelando miesto 
Director of Public Properties, pas
kui gi Director of Public Safety ir 
tose pareigose ištarnavo 4 metus. 
Gub. Lausche tada jį paskyrė teisė
ju, ir jis dabar kandidatuoja toms 
pareigoms toliau. 

Kareivių Bonų Biliaus 
Ko-Autorius Kandi

datas i Teise jus 
James M. Carney, pereitos sesijos 

Ohio State Legislatures narys ir 
vienas iš paruošėjų Soldiers Bonus 
Bill, yra kandidatas į Teisėjus Cle
velando miesto teismui. Carney gi
mė Clevelande, yra vedęs, baigęs 
Western Reserve School of Law ir 
praleido 45 mėnesius militarinėje 
tarnyboje. 

Nuo sugryžimo iš kariuomenes 
jis aktyviai dalyvauja American Le
gion ii' Veterans of Foreign Wars 
organizacijose. 

Lietuviai veteranai užgiria ir re
mia jo kandidatūrą. 

Mr. Carney ragina visus piliečius 
remti veteran bonų pravedimą. Jei 
dabartiniais rinkimais nebus pra
vesta konstitucinis priedas tai ve
teranai bonų gali negauti. 

KAS platina Dirvą, — tas 
platina apšviety. 

Pakartotinai maloniai kvie-1 
čiame į BALF metinį Seimą, 
įvykstantį Lapkričio 5-6 d.d,, 
Hotel New Yorker, 8th Ave. ir 
34 Street, Ne^- Yorke. Seimas 
prisidės Lapkričio 5 4, trečia
dienį, 2 vai. popiet. 

Labai svarbu kad BALF sky
rių valdybos iš anksto praneš
tų atvyksiančių atstovų sąra
šus. Pagal BALF įstatus, kiek
vienas BALF skyrius gali sių
sti j Seimą po vieną atstovu 
nuo 25 narių. 

Laukiame skyrių pageidavi
mų patarimų ir pas i u 1 y m ų. 
Laukiame, Seimo proga, ir di
desnių aukų Lietuviams trem
tiniams sušelpti. 

BALF Valdyba yra nutaru
si pasiūlyti Seimui tokią dar
botvarkę : 

Seimo pradžia — Lapkričio 
d d., nuo 2 vai. po pietų. 

1. Invokacija. 
2. Himnai. 
3. Atidarymo žodis. 
4. Sveikinimais r 
5. Prezidiumo ir sekretoria

to rinkimai. 
6. Komisijų rinkimas (man

datų, finansų, rezoliucijų 
ir nominacijų). 

7. BALF Vadovybes prane
šimai. 
a. Pirmininko. 
b. Vicepirmininkų. 
c. Sekretorių. 
d. Iždininkės. 
e. Narių. 
f. Našlaičių Komisijos. 
g. Imigracijos ir Įkurdini

mo Komisijos. 
h. Kontrolės Komisijos. 
i. Pranešimų priėmimas, 
j. Paklausimai. 

8. Skyrių atstovų pranešimai, 
pageidavimai, sumanymai. 

9. 1948 m. programa: 
&. biudžetas 
b. aukų ir dovanų vajai 

• c. darbo plano priėmimas. 
10. Rezoliucijos - nutarimai. 
11. BALF Direktorių Tarybos 

rinkimas. 
12. Seimo uždarymas. 

Lapkričio 5 d. 8 vai. vak., 
New Yorker viešbučio salėje 
bus Seimo koncertas. 

Visais BALF reikalais kreip
kitės į Centro raštinę, 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
Tel. EVergreen 7-1422 arba 
EVergreen 7-1423. 

Iki pasimatymo Seime. 
Kun. Dr. J. B. Končius 
BALF Pirmininkas. 

SIDNT2Y B. FJNK 
J U D G E  

Užgirtas per The Cleveland Press, News, 
į The Citizens League, Cleveland and Cuyahoga County Bar Ž 
% Associations, Cleveland Federation of Labor, ir C. I. O. į 

STRATTONO BILIUS 
SAKO MIRĘS 

Atstovas Chelf, narys sub-
komisijos kuri studijavo iš-
vietintų žmonių Vbkietijoje li
kimą, praneša kad Strattono 
bilius, kuris reikalavo įleidimo 
į Ameriką 400,000 išvietintų 
žmonių iš Europos, dabar jau 
miręs. Tas bilius, kaip atme
nate, buvo įteiktas Kongresui 
pereitą terminą,, bet nebuvo 
prieita jo svarstymo. Kiti tik
rino kad susirinkus naujam 
posėdžiui Kongresas vėl ims tą 
bilių isnaujq svarstyti, tačiau 
kaip dabar išrodo, tas bilius 
taip ir liks bereikšmis. 

Chelf, kalbėdamas už visus 
savo komisijos narius, pareiš
kė, kad Strattono ir kitų pas
tangos išspręsti tremtinių li
kimą imtasi iš ne to galo. 

Jis sako, 850,000 DP's klau
simas yra tarptautinis ir turė
tų buti patiektas United Na
tions išsprendimui, kur kiek
viena valstybė, išskyrus Sovie
tų Rusiją ir jos pakalikes, su
tiktų išvietintus žmones pasi

dalinti proporcionaliai ir pa
imti juos į save. 

Chelf pranešė spaudai kad 
jau dabar tūlos šalys, ypatin
gai Britanija, Belgija ir Ho-
landija, renkasi pačius geriau
sius, stiprius sveikus asmenis 
iš DP stovyklų ir kalbina pas 
save darbams. Liks tik seni 
ir negalintieji dirbti, kurių jo
kia šalis prisiimti nenorės. 

Komisijos nuomone, toks iš
rankiojimas sveikų jaunų iš
vietintų žmonių turėtų buti su
laikytas, o palikta bendras tų 
žmonių paskirstymas. 

Komisija rado kad 20 nuoš. 
išvietintų žmonių yra žydai ir 
jie sudaro atskirą problemą. Iš 
jų apie 90 nuoš. nori vykti i 
Palestiną. Komisija nori kad 
jiems durys į Palestiną butų 
atidarytos. 

Matyt, Strattono bilius ne
rado pritarimo todėl kad jis 
davė galimybes žydams lygio
mis su kitais į Ameriką vykti, 
o žydai pirmutiniai turi užpil
dę daugelio šalių kvotas į A-
meriką įvažiavimui. 

Amerikon tuo budu patektų 
tik 100,000, vietoje 400,000, 
sako Chelf. 

Palikit 
Judge Frank D. 

Celebrezze 
TO THE 

MUNICIPAL COURT 
OF CLEVELAND 

Judge Celebrezze vra plačiai atsižymėjęs valdiškose tar
nybose. Jis buvo Assistant County Prosecutor per 12 
metų, Director of Public Properties, Director of Public 
Safety 4 metus, ir buvo paskirtas nariu Allied Military 
Government tarnybon Majoro laipsniu. 

PALIKIT TOLIAU 

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE 
RINKIMAI ANTRADIBNf, LAPK.-NOV. 4, 1947 

CLEVELANDO LIETUVIŲ DEMESIUI 
DU GERI BALSAVIMAI — 

Už TIKRĄ LIBERALĄ IR 
! GERĄ TIKSLĄ 

SUGRĄžINKIT 

JUDGE 

MARTIN L. SWEENEY 
į MUNICIPAL COURT (4 Metų Terminui) 

Balsuokit už 

X I WAR VETERANS BONUS 
Rinkimai Lapkričio 4, 1947 

«*»• 

I Š R I N K I T  

IIam B. Hayes 
KANDIDATAS | 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

Rinkimai Antradienį, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

Pilnai kvalifikuotas tarnavimui 
Clevelando žmonėms 
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

TREMTINIU PADĖTIS ŽIAURĖJA 

ŠIAURINĖ AIRIJA, esanti 
Anglijos globoje, kasdien gau- * 
na iš Amerikos po 3000 siun
tinių su maistu ir reikmeni
mis. Ten irgi maisto trumpa. 

EGIPTAS tikisi surinkti net 
1,039,500 tonų ryžių šį metą, 
kas sudarys aukštą rekordą. 

SVEIKINIMAI IR PARAMA DIRVAI 
Kai pereitą žiemą Amerikos Militarinis valdytojas Vo

kietijoje Generolas Clay siūlė Lietuviams ir kitiems 
tremtiniams maisto priedus, ragindamas juos gryžti at
gal į savo tėvynes, ir kai jis skelbe kad negryžtančiųjų 
laukia dar žiauresnis likimas, skurdas ir badas, jis ži
nojo ką kalba. Nors laukta UNRRA'os pabaigos ir da
ryta planai įkurimui naujos — IRO — šelpimo organi
zacijos, prie to rengiantis norėta kad liktų kuomažiau-
sia žmonių kuriuos tektų Amerikai ir Britams maitinti. 

'Dabar, IRO pradėjus veikti, nepasinaudoję Genero
lo Clay pasiulymu tremtiniai atsidūrė IRO malonėje. 
Nors yra žinoma kad sovietai prie IRO neprisidėjo, ta
čiau Amerikos pareigūnai kurie IRO taisykles gamino, 
padarė IRO statutą toki painų kad jis patarnauja ir to
liau sovietų naudai.- Daugybė UNRRA komunistų tar
nautojų paliko IRO tarnyboje, ir kaip praneša musų ko
respondentai, jie be to ką naudojasi sovietų propagandą 
varyti, dar IRO pinigus išnaudoja savo reikalams, kad 
mažiau liktų tremtiniams maistui. 

Kadangi Rusijos svarbiausias tikslas D. P. klausi
me yra sugaudyti kuodaugiausia žmonių ir nusigabenti 
| sovietų nagus, jų pavergimui ar nužudymui, kam dar 
Amerika turėtų toliau su Maskva apie tremtinių reika
lus tartis? Tačiau visos pinklės, visi sunkumai, visokia 
priespauda tremtiniams yra palikta po senovei, kad tik 
išeitų j naudą tik sovietams. 

Gen. Clay puikiai žinojo kas tremtinių laukia.... 
Bet, Amerikos Lietuviai, kurie esate sočiai pavalgę 

ir turit ką gražiai ir šiltai apsivilkti šaltam orui atei
nant, pasirūpinkit kuodaugiau teikti aukų ir pagalbos 
savo vientaučiams atsidūrusiems tremtyje. Parodykit 
ir tam Gen. Clay kad jus galit ir apsirupinsit savo bro-
liais-seserimis jų nelaimėje, ir kad jie nesutiks gryžti 
i bolševikų nagus mirčiai kaip avinėliai, vien tik dėl to 
kad iiems buvo pasiūlyta ekstra maisto porcijos ir kad 
paskelbta gąsdinanti pareiškimai jog jų laukia didesnis 
ir baisesnis skurdas. 

To didinamo skurdo nugalėjimui aukokite daugiau 
ir dažniau i Bendrą Lietuvių šapos Fondą; siųskit tan
kiau maisto pakietėlius tiems saviškiams kurie į jus tie
siog atsikreipė. -

Visos Lietuvių organizacijos Amerikoje privalo pa
sistengti nusiųsti BALF'o seimui, kuris Įvyks New Yor-
ke, Lapkričio 5-6. Hotel New Yorker, stambesnes aukas 
tremtiniams šelpti ir palaikyti. 

Iš Dirvoje tilpusių ir telpančių BALF'o ir pačiu ne
laimingų tremtnių atsišaukimų apie reikalingumą jiems 
pagalbos ir paramos aiškiai matote kai]) kantriai jie ir 
badą kenčia, ir apdriskę vaikšto, ir stengiasi palaikyti 
savyje viltis ateičiai, iki Lietuva bus atkurta nepriklau
soma. Jų vaikučiai toki pat nedatekliu ir skurdą gyve
na — bet visi nori išlikti ęyvi, kad galėtų sugryžti į sa
vo paliktai tėvynę, kada iš jos bus priešas išvytas. 

Mes, būdami sotus ir apsivilkę, kovodami žodžiu liž 
savo senosios tėvynės laisve ir nepriklausomybe, pirmo
je vietoje statykime sau vaizdą tų skurstančių išvietintų 
iš ju tėvynes rnusu brolių ir sesučiu bei ju jaunosios 
gentkartės: jie kiekvienas yra reikalingas išlaikyti gy
vas, sveikas, išgelbėti nuo mirties ar nesveikatos, kad 
butu kam į Lietuvą sugryžti ir joje naują gyvenimą at
kurti. 

Ar mes iš Amerikos gryšime į atstatoma Lietuvą ar 
ne, o tie Jremtinįai kurie šiądien svetimose šalyse išblaš
kyti kenčia ir vargsta, tikrai gryš ir ant jų pečių guls 
Lietuvos af.statvmas ir pakėlimas vėl, kaip jie mokėjo 
gražiai ją pakelti per 22 nepriklausomo gyvenimo metų. 

KOMUNISTAI IR PROTESTONŲ DVASIšKIJA 
j^MLIUKOJE jau plačiai iškelta komunistų įsiverži

mas i unijas, Į valdiškas ir visuomeniškas įstaigas, 
bet iki šiol užtylėta apie komunistų įsibriovimą į religi
nes grupes. Šiomis dienomis tai iškelia ilgu savo straip
sniu ne kas kitas kaip Rabinas Benjamin Schultz apie 
komunistų pagavimą Į savo įtaką Amerikos protestonų 
Svasiškijos. Rabinas Schultz savo straipsnį paskleidė 
daugelyje Amerikos laikraščių, ir tą straipsnį pavadino 
"Raudonieji Veržiasi į Bažnyčias: Komunistų Elemen
tas Randa Žioplių tarp Protestonų Dvasiškijos". 

Dirva jau daug kartų yra apie tai pažymėjus, ta
čiau dabar plačiai ir atvirai protestonų dvasiškija už
klumpama pačios Amerikonų spaudos. 

Reikia tikėtis kad šis rabino straipsnis padrąsins 
ir daugelį kitu atskleisti ką jie žino apie protestonų dva
siškijos santikiavimą su komunistais, ir tas prakrapštys 
akis visiems protestonams ir ju dvasiškijai. 

Iškėlęs daug įvairių žygių kuriuos atlieka protesto
nų dvasiškija gelbėdama komunizmui, rabinas primena 
ir tą faktą kad pats Tito užmokėjo $14,000 kelionės kaš
tų septynių protestonų dvasiškių kelionei į Jugoslaviją, 
iš kur jie sugrvžę paskelbė esą Jugoslavijoje bažnyčia 
turi pilną "laisvę". 

Rabinas Schultz paduoda vardus ir tų protestoni| 
dvasiškių kurie rašo į komunistų organą straipsnius ir 
net dalyvauja jų pirmos gegužės paraduose. 

Rabinas pamokina kaip reikia apsisaugoti nuo ko
munistu įtakos, ir pažymi jau vieną-kitą dvasiškį kurie 
pareiškė kaip lie pasijuto jau bedirbą Juozo Stalino 
naudai — ir laiku pametė. 

Neaplenkia jis ir žydų rabinų: kitame savo straip
snyje rabinas Įrodo kaip "Raudonieji Krokodilio Aša
romis Vilioja nekuriuos Rabinus". 

"šie Dirvos ir K. S. Ka*p<*ius prieteliai, vietiniai ir iš kitų mie
stų, įteikė ar prisiuntė'savo dovanas ir paramą Dirvai, jos re-

' daktoriaus 30fmetų Dirvos redagavimo proga: 
Juozas J. Bachunas Tabor Farm, Sodus, Mich. 
Amerikos Lietuvių Tatftfftfnjeil OtiBtras Brooklyn, N. Y. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai Cleveland, Ohio 
Jonas Selickas Chicago, Illinois 
Pranė Lapienė Stony Brook, L. I., N. Y. 
The Lithuanian Savings & Loan Ass'. ...... Cleveland, Ohio 
Sofija Smetoniene Euclid, Ohio 
P. J. žiuris Avon Lake, Ohio 
Dr. Vinco Kudirkos Pašalpinė Draugija Cleveland, Ohio 
1. J. Samas. Jeweler (Cleveland, Ohio 
Herman Stein Advertising Agency Cleveland, Ohio 
SLA 14 kuopa Cleveland, Ohio 
Dr. S. T. Tamošaitis Cleveland, Ohio 
Albinas ir Ieva Trečiokai Newark, N. J. 
Aleksandras A. žalpis Chicago, Illinois 
Xaveras Strumskis - Brooklyn, N. Y. 
Dr. B. K. Vencius Brooklyn, N. Y. 
Ona Baltrukoniell§ *. Cleveland, Ohio 
Alekas Banys Cleveland, Ohio 
Mr. & Mrs. John Brass Cleveland, Ohio 
Mr. & Mrs. V. Gecevičius Cleveland, Ohio 
Mrs. Agnes Grigas ir Helen Klimai Cleveland, Ohio 
R. ir Julė Gurbis Cleveland, Ohio 
Lietuvių Moterų Klubas Cleveland, Ohio 
Lietuvių Moterų Ratelis .' Cleyeland, Ohio 
Mrs. KanČienė Cleveland, Ohio 
Mr. & Mrs. J. Lincevičius Cleveland, Ohio 
Mr. & Mrs. .Tonas G. Polter Cleveland, Ohio 
Mr. & Mrs. A. M. Praškevičius Cleveland, Ohio 
Antanas Šimkūnas Cleveland, Ohio 
Dr. Jonas T. Vitkus Cleveland, Ohio 
Dr. & Mrs. F. M. Lait Cleveland, Ohio 
F. J. žiuris Lakewood, Ohio 
Juozas Garšva Brooklyn, N. Y. 
Vincent B. Archis Los Angeles, Calif. 
Petras Žilinskas Los Angeles, Calif. 
Juozas S. Karpavičius Providence, R. I. 
Adomas Slavinskas Shelton, Conn. 
Adv. Nadas ir Julė Rasteniai ^Baltimore, Md. 
Mr. & Mrs. J. Milunaičiai Baltimore, Md. 
J. A. ir Antanina Urbonai Dayton, Ohio 
Ona čeplinskienė . . Ansonia, Conn. 
Jos. Petraitis Pittsburgh, Pa. 
Jonas ir Marge Verbejai Hollywood, Fla. 
A. J. Kaniušis ^ Philadelphia, Pa. 
Mr. & Mrs. F. Pūkas Philadelphia, Pa. 
Jonas ir Barbora Ivasmauskai Boston, Mass. 
Dr. & Mrs. M. J. Colney Waterbury, Conn. 
Adv. Jonas Bagdžiunas-Borden Chicago, Illinois 
Dr. Jonas J. & Marė Sims Detroit, Mich. 
Vytautas Markuzas Detroit, Mich. 
Juozas Kripas Ann Arbor, Mich. 
Kastantas Demikis New Britain, Conn. 
John Jakubs „Chicago, Illinois 
Justin Penkus I^iwrence, Mass. 

Dėkoju Visiems už Sveikinimus 
Visiems, Amerikiečiams ir Europiečiams, mano ir Dirvos 

prieteliams ir vienminčiams, prisiuntusiems sveikinimus ma
no 30 metų Dirvos redagavimo sukaktuvėse, šiuomi reiškiu 
savo gilia padėką. 

Sveikinimų gauta iš plačios Amerikos, iš Prancūzijos, iš 
Vokietijos, Austrijos, Švedijos, Anglijos. 

Atsiprašysiu kad del vietos stokos sveikinimus prisiuntu
sių jų gražių linkėjimų nėra galimybės Dirvoje sutalpinti. 

Patalpiname tiktai du tipiškus sveikinimus, kurių vienas 
yra jau išsilaisvinusio, Ameriką pasiekusio Lietuvos tremti
nio, atvykusio tik pereitą pavasarį, kuris pasveikina ir už mu
šti bendrus idėjos draugus Europiečius: 

INž. DOMAS ADOMAITIS SVEIKINA: 
Didžiai Gerbiamas ir Mielas Ponas Redaktoriau: 
Dar Nepriklausomybės saulei tėvynėj netekėją®, 
Tamsta išėjai ruošti dirvą Lietuviškai sėklai; 
Dar kitiems tebesidairant į svetimas madas, 
Tamsta jau ėjai Lietuviška vaga; 
Dar kitiems nesusivokiant tėvynės kančiose, 
Tamsta jau drąsiai gynei jos šventes teises. 
Nors daugelis' pavargo, daugelis suklupo — 
Tamsta ištęsėjai savo darbe. 
Tebūnie giliausia už tai pagarba ir širdinga padėka. 

Tesaugo Aukščiausias ir toliau 
Tamstos ateities žingoaitis! 

Gary, Ind. 1947.10.17. 

MUZIKAS VINCAS GREIČIUS, kuris atstovauja senąją 
Amerikos Lietuvių išeiviją, ilgametis Clevelandietis, buvęs 

Redaktorius pirmutinio Clevelande pradėto leisti laikraščio, 
Santaika, 1915 metais, iš kurios 1§J£ metais iiaivysti Dirva, 
sveikina sekančiais žodžiais: 

K. S. KARPIAUS 30 METŲ DIRVOS REDAGAVIMO 
SUKAKTIES PROGA: 

Kietą plunksną pažabojęs 
Ara Dirvą, grūdą beria. 

Zirzia žvyras, vagos klojas: 
Yr' grudų, jei laukas dera. 
Sako: "Duokite mums šviesą, 
Kelią patys mes atrasim; 
Anšvietą mums duokit, tiesą, 
Rupesčius, vargus užkąsim." 
Pjūtis didi, rugiai byra, 
Ir nėra kam jų nupjauti; 
Ūkininkų mažai yra — 
Sunku žagrę vienam traukti.* 

.(*Skaitykit pirmasias eilučių raides.) 
(ĄIuz. Greičius šiems žodžiams sukompanavo ir muziką*) 

T Ė V I Š K Ė S  V A I Z D A I  
Rašo VYTAUTAS K. SVIEDRYS. 

(.Tęsinys iš pereito nr.) 

(12) STELMUŽĖ 

Pavažiavę apie 14 km. į šiaurę nuo Zara
sų, pasiekėme garsią Stelmužę, senovėje buvusį 
didelį dvarą, kurį nuo 18-to amžiaus pradžios 
ligi 19-to amžiaus pabaigos valdė Baltijos baro
nai, Rusijos rumų dvariškiai Foelkersamai-Va-
lujevai, o vėliau nuo 20-to amžiaus pradžios li
gi I Didžiojo karo baronai Hanai. Vienas iš tų 
garsių didikų giminės Petras Valujevas Rusijos 
carų Mikalojaus I ir Aleksandro II laikais buvo 
vidaus reikalų ministras ir ministras pirminin
kas, o vėliau valstybės turtų ministras. Jie bu
vo garsus jozefinizmo šalininkas, kišdavosi į 
katalikų bažnyčios reikalus, draudė ne tik pa
prastiems žmonėms, bet ir vyskupams, net pa
čiam Vatikano nuncijui siuntinėti popiežiui laiš
kus. Jam ministeriaujant buvo uždrausta Lie
tuvių spauda. 

Stelmužės dvaro herbas yra pusračio for
mos (jo pavyzdį galima pamatyti bažnytėlėje, 
šalia altoriaus), šio herbo istorija yra tokia: 
vienas stipruolis išgelbėjo carą nuo atentato ir 
norėjo už tai gauti atlyginimo. Bet caras, iš
gąsdintas įvykio, nei nepadėkojęs išgelbėtojui 
įsakė vežikams kuo skubiausia - važiuoti toliau. 
Tada stipruolis pasivijo vežimą ir griebė už ra
to, kuris lužo. Sulaikytas caras atsipeikėjo, ap
dovanojo stipruolį bajoro titulu ir Foelkersamo 
vardu. Gavęs Stelmužės dvarą, stipruolis savo 
bajorystės herbo ženklu pasirinko rato pusę. 

Stelmužės apylinkės gamta pasižymi nepa
prastu gražumu, todėl čia lankydavosi gyvento
jai iš visos Lietuvos, ypač tie kurie j ieškojo ra
maus poilsio. Čia stovyklaudavo ne tik skautai, 
bet ir šiaip daug paskirų asmenų, kurie atsivež
davo palapines, ir, jose įsikurdinę, gražios gam
tos apylinkėse praleisdavo turimą laisvalaikį. 

Vandens sporto bei meškeriojimo mėgėjams 
čia yra geriausios sąlygos, nes Stelmužę iš vi
sų pusių supa aštuoni ežerai: Padvarinės, Luk
štas, Galinis, Stumbrinės, Apynėlis, Kamantiš-
kių, Kiečių ir Ilgis, žmonės pasakoja kad Na
poleono kariai bėgdami namo iš Rusijos, Padva
rinės ežere paskandino septynias statines aukso. 
Jei kuris apylinkės gyventojas turtingiau gyven
davo, žmonės sakydavo kad jie ežere surado 
paskandinto aukso. O to turto jieškotųjų nie
kados netrukdavo. 

Tarp šių ežerų yra išsidrieskę seni Sftbališ-
kių, Lygumų ir Degsnės miškai. 

Medinė Stelmužės bažnyčia buvo pastatyta 
1650 metais. Jos viduje yra meniškas rankų 
darbo altorius ir sakykla. Didžiojo karo metų 
Vokiečiai šią bažnyčią buvo uždarę ir joje įren
gę savo sandėlius. Dėl to bažnyčios vidaus ba
reljefiniai pagražinimai labai nukentėjo ir, kai 
po to juos nudažė, jie neteko savo meninės ver
tės. Po bažnyčia esančiame rūsyje yra šešia
kampių ir aštuonkampių karstų su žmonių ske
lėtais. Prie bažnyčios prisišliejusios kapinės. 

Stelmužės dvaro sodo kampe įrengtas Foel-
kesamų mauzoliejus, kuris statytas 1740 me
tais. Jame yra lavonų ir mumijų, už 3 km nuo 
Stelmužės ir pačioje Stelmužėje dar tebėra Di
džiojo karo apkasai ir blindažai, kuriuose Vokie
čiai išbuvo apie pusantrų metų. , 

Netoli dvaro savininkų mauzoliejaus; už 
tvenkinio, prie Padvarinės ežero, yra vergų bok
štas, kur baudžiavos laikais dvarininkai užda
rydavo Nusikaltusius baudžiauninkus ir juos ten 
laikydavo per naktį. Dienos metu iš to kar
cerio juos varydavo prie darbo. Dar ir dabar 
kai kurie senukai prisimena tuos laikus kai ne 
vienam is jų teko sėdėti šiame karceryje. Jau
nystės dienomis ir čia atsidūrę jie nenusiminda
vo ir išdarinėdavo įvairius pokštus bei lošdavę 
kortomis. Pastaru metu šis bokštas niekam ne
buvo naudojamas. Ankščiau apylinkės gyvento
jai jame buvo įsirenge mėsos rūkyklą. 

Stelmužę ypatingai išgarsino tos vietoves 
įžymybė ir pažiba garsusis ąžuolas, kuris yra 
didžiausias ir storiausias visoje Europoje, nuga 
Įėjęs visus savo konkurentus, šiam ąžuolui 
pirmą vietą laimėti Europoje padėjo vienas apy
linkės gyventojas kuris prieš Didįjį karą skaity
damas vieną Anglų savaitraštį rado žinutę kad 
kaž kur Europoje yra surastas seniausias ir sto
riausias ąžuolas. Susidomėjęs šiuo pranešimu 
Stelmužietis skaitytojas pamėgino išmatuoti jo 
apylinkėje esantį ąžuolą, kuris, pasirodė, buvo 
dar storesnis ir tuo pačiu senesnis. Nieko ne
laukdamas jis pasiuntė į laikraščio redakciją 

šio ąžuolo duomenis. Po to ^šam pašauHui bu
vo pranešta kad rastas dar vienas senesnis bei 
fctoresnis ąžuolas ir dėl to pirmenybė tenka Stel
mužės milžinui, kuris turi apie 20 m. aukščio ir 
13 m. storio, ant šio milžino medžio auga gana 
senas šermukšnis. Spėjama kad šis ąžuolas tu
ri apie 2,000 metų amžiaus ir jam teko matyti 
dar net Kristaus gyvenimo žemėje laikus. 

Apie šį medžių didžiūną, stipruolį ąžuolą 
vietos gyventojai pasakoja daug padavimų, pa
sakų. Ypatingai daug pasakojimų kodėl gam
ta jį pasirinko medžių valdovu ir leido jam tiek 
ilgai gyventi. Kodėl? O dėl to, — pasakoja 
mums vienas senukas štelmužietis, — kad toje 
vietoje nusižudė įsimylėjus pora, kuri persikeis 
gyventi į žemės karalystę, o virš jos išaugęs 
medžių karalių karalius, stipruolis ąžuolas, ku
ris tiek ilgai žemėje gyvens, kol joje viešpataus 
meilė. Kai ji išnyks iš žmonių tarpo, tada su-
glaus savo šakas ir šis milžinas, simbolizuojąs 
meilės stiprybę. * 

Pagal tradiciją mes nusifotografavome prie 
senelio ąžuolo, apmatavome jį rankų glėbiais ir 
nuvykome aplankyti kitą milžiną, didžiulį akme
nį, kuris yra laikomas antruoju Lietuvos Pun
tuku (ilgio 5.5 m, pločio 3.5 m.) šis akmuo ran
dasi Degsnės miške, kur be to dar yra buvusios 
senovėje pilies liekanos ir galima pamatyti opš
rų olas. 

Stelmužės centras priklauso Zarasų apskri
ties savivaldybei, kuri rūpinasi šios vietovės pa
minklų apsauga. 

Toliau mes keliausime į Imbradą, Antazavę 
ir Obelius. 

(Bus daugiau) 

RUDENS NUOTAIKOS 

'TSEin 

Pro kedro palinkusia šaką 
Matau rudens karaliją, 
Pageltusio lapo ataką, 
Žuvėdrą kur skrisdama ryja. 

Pageltusis vaizdas-ariena 
J širdį Įkopia ir tyli. 
Gamta tarsi liūdną naujieną 
Man mintį vis perša įkyrią: 

"Atminki Lietuvišką mišką, 
Jo ryškų geltonspalvį veidą, 
Geltonkasės sesers obeliską. 
Jos skausmo išvargintą dalią". 

Ir vieniša darosi žmogui, 
Rudens melodramą pajutiM, 
Ir norisi šaukti pasauliui 
Tarytumei butum pasiutęs: 

"Kodėl mane verčiat gyventi benamiu 
Kai mano namuos plėšikauja? 
Argi jųs ir tikit kreivu jų žodžiu, 
Kurs jus paslapčia prievartauja!" 

Bet kurčias pasaulis negeras, 
Vilties kibirkštėlę nužudęs; 
O rudenio lapas vis malas, 
Gslstumu atėją nudažęs. 

Andrius Vilkaviškietis. 
(Parens, 1946. XI. 21. 

LIETUVIU KOVA SU NACIAIS 
Knygelė 48 pusi. Kaina 30c. 

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, prieš nacių norą 
priversti Lietuvius įsikinkyti jų karo maši
non ; kaip naciai išžudė Lietuvoje žydus; 
vios slaptos Lietuvių kovos prieš vi
su jų buvimu Lietuvoje. 

Prisiųskit laiške tris deSfhitiilttis. arba 
pašto ženklų tiž 30c, gausit šią knygelę. 

Reikalaukit Dirvoje 

EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELE 

LEISKIT [ TĖVYNĘ 
* 

(Kišeninio did u m® — 272 puslapių) 

Kaina su prisluntimu $1.00 f 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
žinoti. Išjeido "Mintis", Vokietijoje 

Reikalaukit Dirvoje 
$$20 Superior ĄVe. . Cleveland 3, Ohio. 
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D  I  R  V A  

Kur Eina 
Pasaulis...? 

R a š o  
Dr. J. Audrūnas 

AMERIKOS PAGALBA EUROPAI 
il kiais mielaširdingtimais nepri

valo remti savo politikos. Du 
metai po karo aiškiai parodė 
Amerikos žmonėms kad Euro
pos šelpimas, jos maitinimas 
ir atsatatymas bus naudingas 
taikai |ik tada kai tatai bus 
daroma tvirtai nustatytu poli
tiniu tikslu. 

Juk nebėra jokios paslapties 
kad Amerikos noras matyti Eu
ropos valstybes savarankiškas 
ir demokratiškas susiduria su 
Sovietų Sąjungos siekimu visą 
Europą subolševikinti. Ameri
ka, būdama toli nuo Europos, 
negali taip greitai ir taip pas
laptingai įsiskverbti į jos gy
venimą kaip tatai gali padary
ti Sovietai. Jie, stovėdami prie 
sienų su savo armija, padaro 
didelės įtakos visoms Europos 
valstybėms. Gi turėdami aiškų 
tikslą, Sovietai planingai, žings
nis po žingsnio, rausiasi kitų 
valstybių pamatuose, sprogdina 
jų santvarkas, griauja jų eko
nomiką, naikina viską kas pa
laiko antikomunizmą ir kas dar 
trukdo komunistinių partijų įsi
v i e š p a t a v i m u i .  J u k  p e r  t o k į  
trumpą laiką Europoje ' iškilo 
tiek daug raudonų vėliavų jog 
visus apima baimė kad vieną 
dieną gali visos Europos valsty
bės paskęsti tų vėliavų juroje 
ir palaidoti «avo nepriklauso
mybes .... 

Badas, šaltis, bedarbė ir skur
das yra ištikimiausi komuniz
mo draugai, kurie praskina ke-
ius komunistų partijoms į val

džią. Ir visur kur tik komu
nizmas ima skverbtis, pirmon 
vieton jis stengiasi sukelti ma
sių . nepasitenkinimą, stengiasi 
iššaukti kuodidžiausių uki n i ų 
sunkumų. Kiekviena nuplyšus 
šeima, kiekvienas alkanas pil
vas, jkiekviena nedirbanti įmo
nė yra komunizmo tvirtovė. Ir 
visas smulkiausias Sovietų Są
jungos planas užlieti komuniz
mo bangomis Europą eina per 
bedarbę, depresiją, krizes, strei
kus ir.... revoliucijas. Iki 
šiol tas planas vykdomas labai 
atsidėjus ir su tam tikru pasi
sekimu : Prancūzija nieką d o s 
neturėjo tiek komunistų kiek 
dabar turi; Italijoje niekados 
komunistų partija nebuvo to
kia stipra kaip ji dabar yra. 

KOMUNISTINIS Europos už-
viešpatavimas reikštų didelį pa
vojų ir Amerikai ir Anglijai. 
Europai patekus į komunistų 
nasrus, ilgai nereikėtų laukti 
kad ir Amerikos gerovė pradė
t ų  s v y r u o t i .  E u r o p o s  r i n k a  
tuoj pat užsidarytų Amerikos 
prekėms, gamyba imtų kristi, 
atsirastų bedarbė, ir taip pa
lengva vietoj gausios apyvartos 
tos imtų reikštis ūkinis sustin
g i m a s .  E u r o p o s  p r a r a d  i m a s  
Amerikos rinkai reikštų dide
lę nelaimę jos santvarkai. 

Jau iš to ką šiądien Amerika 
yra netekus lengva yra supras
ti kas atsitiktų jei ji viską Eu
ropoje prarastų. Prie, galima 
sakyti, prarastos Lenkijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, Bul
garijos, Vengrijos ir trečdalio 

MES • PRILEIDŽIAME jog 
skaitytojas jau yra daug gir
dėjęs apie Gen. Marshallo pla
ną, kurį jis keliais žodžiais pas
kelbė Birželio 5 d. kalbėdamas 
Harvard universitete. To pla
no esmė tokia: Amerika sutin
ka pagelbėti Europos valsty
bėms ne kiekvienai atskirai, o 
visoms drauge. Tegul tat jos 
apskaičiuoja kiek ir ko jos yra 
reikalingos, ką gali jos pačios 
pasigaminti, ką jos pačios vie
na kitai gali duoti, o ko truks 
tai Amerikiečiai pristatys. 

Tokiam apskaičiavimui pada
ryti buvo sušaukta Paryžiuje 
konferencija, į kurią teikėsi at
vykti ir Sovietų Sąjunga. Bet 
po kelių posėdžių Molot o v a s 
pareiškė kad Gen. Marshallo 
pasiūlymas yra panašus į spą
stus su kilpomis, į kurias Ame
rika nori įtraukti Europos val-

• stybes kad galėtų jas turėti sa
vo rankoje. Po tokio pareiš
kimo Molotovas apleido kon
ferenciją, o kartu su juo aplei
do ir visi jo draugai: Lenkai, 
Čekai, Rumunai, Jugosl a v a i, 
Vengrai, Bulgarai ir Albanai. 

, Pasiliko tik 16 valstybių, ku-
_ rios ir sudarė projektą kiek 
$ jpms reikėtų gauti iš Ameri

kos per keturis metus. 
Rugsėjo 26 d. Gen. Marshal-

lui buvo įteiktas 16-kos Euro
pos valstybių prašymas kad 
Amerika joms duotų keturių 
metų laikotarpyje 19 bilijonų 
dolerių .prekėmis ir pinigais. 
' Ar tas pražymas bus paten
kintas ar ne parodys ateitis. 
Tuo tarpu yra labai svarbu tei
singai suprasti Marshallo pa
siūlymo politinę reikšmę. O 
toji reikšmė yra labai didelė 
ir labai svarbi ne tik Europos, 
bet ir viso pasaulio ateičiai. 

PASIBAIGUS karui su Vo
kietija, Amerikiečių ir Anglų 
armijos išsidangino iš Europos 
palikusios tik kai kur mažus 
kariuomenės skaičius užimtoms 
sritims valdyti. Armijos iš
keliavo, bet Europa pasiliko.. 
Ir pasiliko su visais griuvėsiais 
su sunaikinta morale, su bado 
šmėklomis, su nusiminimais ir 
visu tuo ką atnešė šešių metų 
karas. 

Pirmaisiais metais po karo 
Europos valstybės gyveno, ga
lima sakyt, atsikasimo laiko 
tarpį, nieko negalėdamos nei 
projektuoti nei ką rimtės n i o 
pradėti krašto atstatymui. A 
merika per UNRRA ir per ki 
tas organizacijas gelbėjo išba
dėjusius, globos reikalingus ir 
paramos prašančius. Be to, 
milijoninių paskolų formo m i s 
A m e r i k a  m ė g i n o  p e r  d v e j u s  
metus suteikti Europos val
stybėms tiek paramos kad jos 
galėtų pačios pradėti atsikūri
mo darbus ir kad galėtų atsi
ginti nuo bado, ligų ir nera
mumų. . Tokios didelės Ame
rikiečių pašalpos ir pasko 1 o s 
Europos valstybėms daug pa 
|f eibė j o. 

Bet butų nerimta manyti kad 
Amerikos aruodai yra neišse
miami ir kad Amerikiečių duo-
snumas ir gailestingumas ne 
turi ribų. Tiesa, Amerik o j e 
randama labai daug simpatijos 
Europai ir labai daug užuojau 
tos Europiečiams. Tačiau nie 
kas negali reikalauti kad Ame 
rikiečių ištekliais Eurflpa sau 
tiestų kelius į tokį gi io metų amžiaus mergaitė, Dixie Lee Bertolino, iš San Die-

•įį' pareikalaus is tos p - Calif., nustebino veteranus lakunus, kuomet po 45 minutų 
kos kraujo ir ašarų. ^ pamokymo ji jau garėjo skraidyti lėktuvu, kurį valdė per 20 

Jei atskiri žmonės susikuria minutų ore. Su ja lėktuve sėdi patyręs lakūnas, kuris skrai
dau garso gailestingumo dar- dė kartu ir buvo kaip priedinė atsarga kad mergaitė galėtų 
bals, tai valstybės niekados to-j su lėktuvu nusileisti ant žemės* * 

Vokietijos pridek dar Prancū
ziją, Italiją, Belgiją, Holandiją 
bei Skandinavų kraštus, ir vi
si vartai į Europą Amerikai 
beveik aklinai užsidarytų. Ir 
negana to kad užsidarytų Ame
rikos gaminiams inėjimas į Eu
ropą, bet daug svarbiau yra tai 
kad ypatingai padidėtų komu
nistinis pavojus Amerikai, An
glijai ir visoms kitoms valsty
bėms kurios šiądien dar nėra 
užsėstos komunistų partijų. 

Reikia, kad visi Amerikiečiai 
gerai žinotų jog Europos atida
vimas Sovietų Sąjungos ir ko
munistų valdžiai reiškia mirti
ną pavojų Amerikos saugumui. 
Pažiūra kad Amerika gali gy
venti be Europos ir gali gyven
ti tiek pat gerai kaip ir su Eu
ropa, yra pagrindinai klaidinga. 
Jei vieną dieną Amerikos kapi
talizmui užsidarys kelias į Eu
ropą — o tatai tuoj pat įvyktų, 
jei komunistai paimtų valdžia 
Prancūzijoje ir Italijoje, — tai 
tuo pačiu Amerikoje atsivertų 
labai platus vartai pradžioje į 
socializmą, o vėliau ir į komu
nizmą. 

Amerikos dalyvavimas dvie
juose karuose dėl Europos jau 
užtenkamai rodo kokiomis kai
nomis Amerikiečiai yra pasiry
žę išpirkti 'Europos valstybių 
laisvę ir demokratiją. Kai Vo
kietija du kartu išeilės pasima-
sino Europą užkariauti, Ameri
ka ginklu gynė savo tėvų bei 
protėvių gimtinę. Ir jei kas 
dar kartą pasineštų visos Eu
ropos pavergimui, galima ne
abejoti kad Amerikiečiai vėl 
stos Europos laisvei ginti, ži
noma, nereikia sumaišyti dvie
jų dalykų: noro ir pasiryžimo 
ginti su užtikrinimu kad bus 
apginta. 

Europos gynimas prieš Vo
kiečių pasikėsinimus pasibaigė, 
kaip žinome, 1945 m. Gegužės 
8 dieną Vokietijos kapituliaci
ja. Bet tą pačią dieną prasi
dėjo naujas, slaptas, iš anksto 
numatytas, labai suktas ir bai
siai užkrečiamas antpuolis vėl 
prieš tą pačią vargšę Europą. 
Tą antpuolį pradėjo So vietų Są
junga ir pradėjo naujais gin
klais: ne atominiais, kurie vie
nu smugiu sugriauna ištisus 
miestus, o komunistiniais, ku
rie iš pamatų naikina patį žmo
gų, jo tikėjimą, jo moralę ir 
jo praeitį; kurie iš pamatų 
griauna visus demokratijos dė
snius, griauna žmogaus ir vi
suomenės laisvę ir sėja kerštą, 
neapykantą, klasių kovą ir gy
vuliško gyvenimo papročius. 

Neprivalu užmiršti kad ko
munistiniai ginklai yra tiek pat 
galingi, kaip ir atominiai 
Tam tikru metu — gal net ga
lingesni. Ir va tokiais ginklais 
jau du metai Europa puolama; 
pradžioje lėtai, o kuo toliau 
tuo aršiau, tuo didesniu užsi
degimu, kurs greit galės perei
ti į savos rūšies pasiutimą 

Amerika ilgai nenorėjo su
prasti to ginklo galybės ir il
gai nenorėjo tikėti kad Sovie
tų Sąjunga vykdo prieš Euro
pą tokią pat agresiją — o gal 
net ir baisesnę — kaip ir Hit
lerio Vokietija. Juk esmėje yra 
visiškai tas pat ar užimsi val
stybės teritoriją kare i v i a i s, 
ginkluotais patrankomis, ar ją 
užimsi kumščiais o pas
kiau vistiek šimtus tūkstančių 
išžudysi koncentracijos lage
riuose, kalėjimuose bei ištrė
mime. 

Tiesa, toks valstybių paver
gimo būdas yra naujas ir neį
prastas. Ir Sovietų Sąjunga, 
pasinaudodama tuo nauju bu-
du, visus metus beveik be jokio 
pasipriešinimo užiminėjo vieną 
valstybę po kitos. Užėmė Ru
muni ją ,  Bulgar i ją ,  Vengr i ją ,  
Jugoslaviją. Ruošiasi užimti 
Čekoslovakiją, Lenkiją ir Aus
triją. Paruoštas planas užim

ti Prancūzijai ir Italijai. Pra
dėtas puolimas prieš Graiki
ją 

Pagaliau po tiek "kritusių 
valstybių" ir Amerika suprato 
kokios rūšies karą veda Sovie
tų Sąjunga Europoje. Supra
to labai pavėluotai, bet "bet
ter late than never". Du pas
kutinieji karai parodė kad A-
merika įstoja į karą kai reikia 
tikrai ką nors gelbėti. Ir da
bar Amerikos įstojimas į Grai
kijos bylą yra paskutinės va
landos reikalavimas. Toks pat 
reikalavimas jau yra prisiarti
nęs ir Prancūzijos bei Italijos 
atžvilgiu. Ir Marshallo planas 
yra ne kas kita kaip Amerikos 
atsakymas į Sovietų Sąjungos 
vykdomą agresiją prieš išliku
sią laisvą Europos dalį. 

TAS PLANAS pavadintas 
"pagalba Europai". Iš esmės 
jis ir reiškia pagalbą, pagalbą 
prieš komunizmą, prieš Sovie
tus, prieš Rusišką imperializ
mą. Jie reiškia taip pat atvi
rą kovą tarp Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos. Taigi, karas yra 
prasidėjęs, bet tuo tarpu te
naudojami tik tokie gin k 1 a i, 
kurie miestų negriauna ir ne
degina. Jie tik veikia į žmo
gaus  protą ,  į  jo  j ausmus,  i r . .  
į jo pilvą. Galima manyti kad 
ta "baltoji kova" tarp komu
nizmo ir kapitalizmo, tarp dik
tatūros ir demokratijos, tarp 
dalinės laisvės ir pilnos vergi
jos įgaus naujų formų. 

Po pasaulinės komunistų or
ganizacijos (Kominterno) at
gaivinimo būtinai reikia laukti 
didesnių susikirtimų tarp ko
munistų ir jų priešų. Ar Ame
rikos "dolarinė pagalba" gali 
Europą išgelbėti — pakalbėsi
me apie tai sekantį sykį. • 

BALF VADOVYBEI IR 

VISIEMS BROLIAMS 

LIETUVIAMS AME
RIKOJE 

DfiKOJA BALF'ui UŽ 
, PAGALBĄ 

Sunkią tremties naštą neša 
didelė musų tautos dalis. Ka-
ęas ir svetimos okupacijos ne 
tik^ sugriovė ir sunaikino tau
tines gėrybes, bet ir Lietuvos 
žmones išsklaidė po visą pa
saulį. Lietuviai krauju ir aša
romis aplaistę Europos ir Azi
joj žemes ir šiądien dar varg
sta be globos ir pastogės ir 
laukia gerų žmonių paguodos 
ir pagalbos. Musų kentejimus 
pirmieji pajuto Amerikos Lie
tuviai ir atėjo pas mus su gai
lestinga atvira širdimi, mora
line parama ir matrialinėmis 
g ė r y b ė m i s .  G a r b i n g a  B A L F  
organizacija yra gal vienintelė 
pasaulyje, kuri teikė ir tebe-
teikia mums efektyvią pagal
bą ir kuri, kaip ryto betekanti 
saulė, savo spinduliavimu švie
čia ir šildo tremtiniu^ seneliui, 
palikusiam be globos kudikiui 
ir ašarojančiai ^motinai, belau
kiančiai sugryžtant šeimos glo
bėjo. 

Šiądien mes džiaugiamės ap
dalinti ketvirta BALG gėrybių 
siunta ir juo labau džiugu kad 
tarp musų ir Amerikos gyve
nančių Lietuvių nuolat jaučia
mas kraujo ir širdies ryšys. 
Šia ypatinga proga susirinkę 
visi stovyklos gyventojai siun
čiame Jums į užjurį giliai šir
dingą padėką ir prašome pri
imti musų Lietuvišką sveikini
mą ir linkėjimus kaip BALF 
centrui, taip ir kiekvienam pa
vieniui Lietuviui kuo nors pri
sidėjusiam šioje didelėje Ame
rikos Lietuvių pagalbos akci
joje. 

Musų malda ir širdys mus 
amžinai riš su Jumis. 

Susirinkimo įgalioti. 

Štai jau treti metai kai mes 
Lietuviai tremtiniai, be jokios 
savo kaltės, netekę brangios 
Tėvynės Lietuvos, turime ne
paprastai vargti gyve n d a m i 
svetimųjų tarpe Vokietijoje, ne
galėdami sugryžti į savo mie
lą kraštą todėl kad. jjs dar vis 
tebera svetimųjų okupuotas. 

Per visą tą laiką BALF'o va
dovybė ir visi geraš i r d ž i a i 
Amerikos Lietuviai yra ištiesę 
mums savo pagalbos ranką pa
aukodami pinigif, rubų, ava
lynės ir maisto kad padėtų 
mums, Lietuviams tremtiniams. 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Kempteno Skyriaus nariai, 19-
47 m. Rugpjucio mėn. 29 d. 
susirinkę visuotiname skyriaus 
narių susirinkime reiškia BA
LF'o vadovybei ir visiems A-
merikos Lietuviams nuoširdžiau
sią padėką už parodytą gerą 
širdį ir paaukotas mums, trem
tiniams, įvairias gėrybes, ku
rios daug prisidėjo ir priside
da prie musų vargo ir kančių 
s u m a ž i n i m o ,  s u s t i p r i n  d a m o s  
mus ir moraliai. 

Mes tikime kad Tamstos ir 
toliau neužmiršite musų, kurie 
esame patekę į didelį ir sunkų 
vargą ir toliau mus ne tik savo 
gausiomis aukomis paremsite, 
bet kartu stiprinsite musų dva
sią ir kantrybę padėdami ir 
padarydami viską* kad Jungti
nių Amrikos Valstybių Vy
riausybė, Kongresas ir plačioji 
v i s u o m e n ė  p a d ė t ų  i š k o v o t i  
mums ir musų pavergtai Tėvy
nei* Lietuvai Laisvę ir Nepri
klausomybę. 

Susirinkimo įgalioti: V. Mie
želis, Valdybos Vice pirminin
kas; N. Tautvilas, Valdybos ir 
Susirinkimo Prezidiumo Pirmi
ninkas; Kun. J. Panavas, Val
dybos Sekretorius; Prof. J. Pal
tarokas, Valdybos Iždininkas; 
Dr. S. Virkutis, Valdybos Na
rys ; V. Žilinskas, Susirinkimo 
Skret.; Prof. S. Kolupaila, Re-
Sekr.; Prof. S. Kolupaila, Re
vizijos Komisijos pirmininkas; 
Vice pirmininkė. 

įJoftVEGIJA šį metą nusi
stačius išeksportuoti 100,000 
bačkų cod-liver žuvų aliejaus. 
Norvegai neturi grudų ir kitų 
produktų eksportuoti, jie eks
portuoja žuvį ir žuvies pro
duktus. 

CLEVELAND 500 
prezentuoja 

Nuostabus Festivalis 
Spektakliniai Veikalai 

LAPK. 10-29 
PUBLIC HALL 

Lapk. 10-15 
"MERRY WIDOW" 

AHen Jones, Dorothy Sam 
ir Patricia Bowman. 

VOTE FOR 

FRANK H, 

DURKIN 
FOR — 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 
NINETEEN YEARS EXPERIENCE IN CLERK'S OFFICE 

Attorney at Law since 1929 

FINISHING FOURTH YEAR AS CITY COUNCILMAN 1 
WARD 21 f 

S 

RADIATORIAMS UŽDANGALAI . . 
DABAR JAU GAUNAMI! 

Modernizuokit Savo Radiotorius—Sugaudykit Dulkes 
• Apšvarinkit Orą • Palaikykit Papuošalus švariai 

Humidifies Air 
<2^ 

fttt'y Cteorwrf Throws HfotDoMt 
Sun Badiotor Covers padaryti ii puikiausio rakandų plieno— 
daugelyj puikių rūšių pritaikytų tikti bent kokiam radiatoriui. 
Jie gaunami deginto palivuoto darbo harmonizavimui su jusų 
namo vidum. Jų kaštai yra prieinami. 

* GRAŽUMAS . . . REIKMENIS . . . EKONOMIJA 

SUN RADIATOR COVER CO. 
M A N U F A C T U P E V S  O F  C U S T O M  B U I L T  - F U R N I T U R E  

F  O f ?  T H E  H O M E  S I N C E  1 9 / d  

8832 Carnegie Ave. RA. 5361 • Cleveland , Ohio j 

Lapk. 17-22 
" R O B E R T A "  

su 
Gertrude Niesen, Geo. Britten . 

ir Davis Cunningkam. 

Lapk. 24-29 
"DESERT SONG" 

8U 
Helena Bliss, Dwsay 

ir Edward Roecker. 

Gauk Sau Parinktines Vietas 
3.60, 3.00, 2.40, 1.80, 1.20 

Gaukit Tikietus iš Tax Inc. 
TAYLOR'S TICKET OFFICE 

28 Taylor Arcade 

Išrinkit vėl 
x • 

Judge 
KOVACHY 
MUNICIPAL COURT 

Judge Kovachy vėl 
Kandidatuoja 

Judge Andrew M. Kovachy turi 
daugelio metų patyrimą viešoj tar
nyboje. Jis advokatu tapo 1913 %ne-
tais ir nuo to sekė jo visa eilė val
diškų darbų. Jis tarnavo kariuo
menėje nuo 1917 iki 1919 ir po to 
vėl stojo į visuomenės darbą. 

1945 metais jis buvo išrinktas j 
Cleveland Municipal Court teisėju, 
kuriose pareigose ir dabar tarnau
ja. Lapkričio 4 jis kandidatuoja 
kitam terminui. 

Judge Kovachy yra ateivis, atvy
ko į šią šalį su savo tėvais 1894 
metais, čia ėjo mokslus ir darbavo
si tautinėse grupėse, todėl yra pil
nai apsipažinęs su kitų tautų žmo-
nĮSmis ir jų reikalais. . 

"C 
J a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t  h  e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

w i t h  u  I  " t ;  I  i  n  y  o f  

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e  n c e  ! "  

Savers always welcome 

X I ANDREW M. KOVACHY 

Rinkimai antradienį, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

I 

GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 
RUDENIUI SKRYBĖLĖS 

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS 

vėliausių stilių ir pavidalų 
Speciale kaina J.45 7#50 

Pilnas pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams KELNIŲ, 
MARŠKINIŲ, SWEATERIU, APATINIŲ 

• Už Populiares Kainas. 
IVyrĮf X Į. GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. |WIf A I 
" • IV#%1 čia galit iškeisti savo Stamp Books. " " IY#\I 

THE KRAMER & REICH CO. 
|010 Superior Avą Atdara V ak arai* 

*. \ 
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M I R I M A I  
MIRft JONAS KERŠIS 

Jonas Keršis, 56 m., pavie
nis, nuo 9116 Yale ave., mirė 
Spalių 13 d., palaidotas 16 d., 
Lakeview kapinėse. 

Velionis paėjo iš Darsūniš
kio m., Kruonio vai., Kaišia
dorių aps., Amerikon atvyko 
1908 m., Clevelande išgyveno 
apie 30 metų. 

šiuomi noriu išreikšti savo 
širdingą padėką Juozui ir Ane
lei Raižiams ir jų sunui Pra
nui bei jo žmonai, už jų toki 
prielankų pasitarnavimą mirus 

mano broliui, Jonui, kurie dar
bavosi prie jo šermenų suren
gimo iki aš atvažiavau į lai
dotuves. Toliau, ačiu Wilkelis 
laidotuvių įstaigai už pasitar
navimą šermenimis ir palaido
jime; ačiu grabnešiams, ir vi
siems tiems kurie atsilankė 
šermenyse ir dalyvavo palydė
jime i kapines. Ačiu Adv. Pe
trui J. Keršiui už jo pasakytą 
paskutinę atsisveikinimo kal
bą, mano broli palydint į am-
žinastį. 

Pagaliau, dėkoju tiems ku
rie po pakasynų atsilankė ma
no pakviesti į paskutinius pie
tus, ir vėl ačiu Raižiams ku
rie tuose pietuose darbavosi ir 

ATIDARYMO SPECIALS 
HELEN'S BEAUTY. SALON 

1499 EAST 66th STREET Telefonas EX. 6333 
Helen Selickas-Fuldauer, Manager 

Reguliares $10 Machine Permanent 
Waves už 5.50 

Reguliares 12.50 Permanent 
Waves .. už 6.50 

Jusų pasirinkimas Machine, 
Machineless arba Cold Wave. 

S h a m p o o  i r  K a i r  S t y l e  . . . . . . 1 . 2 5  
Kreipkitės šiądien pat jusų 

susitarimui. 
EXpress 6333 

visiems pasitarnavo. 
Jei kas butų netaip kaiprei-

kėjo tuose pietuose, visų sve
čių atsiprašau. 

Velionis Jonas buvo nuolati
nis ilgametis Dirvos prenume
ratorius ir mėgdavo kinkyti 
Lietuviškus parengimus.. ' 

'Atvykęs į savo brolio. ląido^ 
tuves, tariu ačiu visiems kupė 
parodė man savo užuojau.^ 
mano liūdnoje valandoje. 

Pranas Keršis, ' 
iš Worcester, Mass. 

ADAM ELVICH (Armon),<65 
m. (the plumber), nuo. 2110 

St. Clair ave., mirė Spalių 20, 
palaidotas 23 d., pamaldos at
sibuvo Assumption bažnyčioje, 
ant Broadview. 

Velionis buvo našlys, „paliko 
dukterys Estell Miller ir jfeąn-
nette Ackley. 

Laidojime pasitarnavo, „laido
tuvių direktoriai SĮearies 
Bassett, Brecksville, Ohio. 

Didelės Imtynes Cen
trai Armory Spalių 38 
Jack Ganson rengia kitas smar

kias imtynes Central Armory, an
tradienio vakare, jgpalių 28, kurio
se suporavo pragarsėjusius ,JM>by 
Bruns su Jumping Joe Savoldi. 

Ganson parinko kitas gerų imti-
ku povas tam vakarui: Dr. Len 
Hali prieš Dr. Ed Meske. 

Mr. X, smarkus imtikas iš.perei
tų metų, su Pat Flanagan iš Bos
tono. Bobby Becker imsis su Jąck 
Clayburne. Pradinėje poroje bus 
Fred Bozik, vietinis, su Jack .Mac-
Arthur, iš Chicago. 

John. S. Mudri Kandi-
į Municipal 

> Court 
' (  '  

Gimė Clevelande, South Side da
lyje, Birželio Ž8* 1896 m. Tęisių 
njpkslą baigė >1$26 ih. John < Mar
shall Law School. Nuo to laiko ir 
praktikavo adtokaturą. TaThavo I 
Pą^t uliniame kare, ir yra naryr 
AmVrĮcan Legion, Cleveland ir Cuy-
ahoga Bar Associations. 

1933 metais bttvo paskirtas Police 
Prosecutor ir tais pat metais tapo 
išrinktas Gity Councilman iš Ward 
29. kur su pertraukomis tarnavo iki 
dftbąr. 

Rikimai Lapki*. 4 4* f 

M^pk McElroy į Teise-
Jus Municipal Court 
Mark McElroy, kuris apleido sa

vo vietą Clevęįando miesto taryboje 
iš Wafd 3, įstodamas j US.^ armiją, 
dabar ' kandidatuoja į Teisėjus Mu 
nicipal cqurt, Lapkričio' 4. 

Po g^yiimo iš kariuomenės, kur 
ištarnavo 37 mėnesius su Intelli
gence Corps, McElroy buvo Ohio 
Veterans Program Commission vy 
k/domasis sekretorius. Jis daug pa 
sidarbavo įvairiais veterąną^fts rei
kalais. 

Jis ypa patyręs advokatas, nuo 
1934 metų, baigęs Western Rese^v* 
University Law School ir Fend Col 
lege. 5is kandidatuoja prieš1 .dabar
tinę įteis|ją, Mary B. Grossman, 

J. A. Uirbon^ 
Dirvos A genia s Dfiytoivp 

ir apieiinkė|b. 
1302 Lamar ̂ St. Ijmyton, O. 

J ' -

PRAEITAIS SEPTYNIAIS METĄ^* -
kuomet pragyvenimo kainos šioje srityje 
pakilo virš 50% . . . vidutinė kaina elęktyos 
kurią mes teikiame namų sunaudojimui nu-

• .t* 
ėjo žemyn 18%. 

Tai yra žemiausia vidutinė kaina jnusų 
55 metų istorijoje. 

TA PATI ŽEMA prieškarinė elektros kai-,. ! 

na teikiama naudojimui namuose kurią jjnes 
įsteigėm 1940 metais vis dar tebėra galioje. 
Sulyg šių kainų, juo daugiau elektros nau
doji, tuo žemesnė buna vidutinė kaįna už 
vienetą. 

Šiądien musų naminiai kostumeriai,* vklu-
u 

tiniai, gauna 22% daugiau už savo pini
gus . . . elektros atžvilgiu di
desniam patogumui ir svei
kam gyvenimui . . . negu bu
vo 1939 metais. 

Del informacijų apie bent kok| 
vartojimą elektros jusų namuose, 
telefonuok arba rašyk musy Resi

dential Division. Cherry 4200. 

Average prtcc for home u& 

POWN 18% 

HI PRODROME 
'Down to Earth' 5 

Viena i & ypatingiausių miesteri-
nių filrrtų yra Columbia's "Down to 
Earth" spalvuotas muzikalia veika
las, kuriame svarbiausią rolę vaidi
la Rita Hayworth, dabar rodoma 
Hippodrome Theatre. 

Larry Parks vaidina greta Miss 
Hayworth. Kitas, Marc Piatt, Ri
tos šokių partnerys, taipgi gerai 
atsižymi šiame veikale. Prie jų 
vaidina Roland Culver, žymus Bri
tų aktorius; James Gleason ir Ed
ward Everett Horton komedijinėse 
ipolėse ir keli kiti. 

šioje filmoje ineina kelios naujos 
mėgiamos dainos. 

Sidney B. Fink Kandi 
* datas į Teisėjus 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

SIŲSKIT Dirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos. 

I Š RI N KI T 

Sidney B. Fink yra kandidatas 
į Municipal Court, terminui kuris 
baigiasi Sausio 4, 1950. Jis visą 
savo amžių išgyveno ir darbavosi 
Clevelande, čia baigė mokslus, ad
vokatūrą baigė Western Reserve 
University Law School ir pradėjo 
praktikuoti teises 1926 metais. 

1S33 m. buvo paskirtas Assistant 
Police Prosecutor tarnavo iki 1935 
metų. 1935 metais buvo pakeltas i 
Chief Assistant Prosecutor pozici
ją, kurioje tarnąyo iki 1941 m. 

Nuo 1941 m. vėl praktikavo ad
vokatūrą, karo metu darbavosi prie 
Ration Board ir kitose pareigose. 

Mr. Fink gavo užgyrimą Cleve 
lantlo laikraščių ir visuomeniškų or
ganizacijų, taipgi The Cleveland ir 
Cuyahoga County Bar Associations, 
Citizens League, Cleveland Federa
tion of Labor ir CIO. 

Wilbur H. Brewer 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Nebaigtai termino daliai prasidėjusiai 
Sausio 1, 1946, baigiančiai Gruodžio 31, 1951* 

IŠRINKIT GERIAUSIA TINKAMĄ • 

BALSUOKIT UŽ 

WILBUR H. BREWER 
FOR JUDGE 
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[Automatinis G A S U  
ANGLIM šildymas 

Lengviau — Pigiau — švelniau [ 
TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS j 

Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas [ 
Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. j 
Automatic Controls Tools Hardware Į 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE | 
1 7502 St. Clair Avenue Cleveland j 
| PO. 9548 , Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 j 
S AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 | 

5im«mnMnniuiinmiiininiuiininiiiiniiinnnininiiinuiinininiunniiinmiMfc' 

S 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 

A L W A Y S  A T '  Y O U R .  

^•••.Hi^gEžHyCLOCK TUNES"-All Hit Tunes, AH Top Stan-15 Show a Week-Momhfs at 10 WQAR anfi mCA-Evtninv at 10 WHK 

•Copyright 1947 Tin Cleveland EUctrk HlMndnotlwq Company • 
T . ft T "įĘĮ-, — ,. ptf * 

Moterims Dryžiuoti Perkeliai 

Mieros 38 iki 52! 
Geros rūšies bryžiuoto perkelio suknelės gra
žiai, maloniai išvaizdai namuose. ApykaklS 
dailiai naujoviškai pasiūta, apvedžiota su rif» 
rac. Pilno iškirpimo patogiam dėvėjimui. Ii 
mėlynais, žaliais arba raudonais bryžiais me* 
dži&gos, mieros 38 iki 62. 
Telefonu Užsakymai Iipildomi-w 

• šaukit CH«rry 300^ 
'Basement - House Dresses 

i 

it& Avi~ 
t f tŽL: •• i t : ' A- -Ui 

šiltas Langučių 
Flannelette 

Gatavos Ateinančioms šaltoms Naktims! 

rūšies, gražiai pasiūtos flannelelette 
pajamas susegamu priešakiu styliaus, ilgom 
rankovėm ir su kišeniais. Puikaus darbo su 
pritaikintu juosmenio didumui susegimu. Mė
lyni arba raudoni langučiai, mieros 32 iki 42 
panelėms ir moterims. 

Telefonu Užsakymai išpildomi — 
šaukit CHerry 3000 

Basement Lingerie 
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.  " -  I Š R I N K I T  

Margaret Mc 
, Kandidatas į 

COUNCILMAN ' 
22nd WARD 

Btfft&Vfifmi Antradienį, La|lk.-Nov. 4, 1947 . 

Mrs. McCaffery susirupinus Visuomenės Sveika
ta, Kūdikių Gerove ir Viešais Reikalais. Ji yra 
motina penkių vaikų, ir žmona buvusio Council
man James (Mickey) McCaffery. Jusų balsavi
mas už ją bus pilnai įvertintas. 

ŠIOJE šalyje gyvenamų na
mų statyba eina vidutiniai po 
apie 60,000 naujų namų kas 

mėnesį, ir per visą mej^ą tiki
ma bus išstatyta 750,000 na
mų. ; -• it -

IŠRINKIT VĖL 

Judge Lillian M. Westropp 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Cleveland 6 Year Term 

Prasideda Sausio 3, 1948, baigiasi Sausio 2, 1954 

UŽTIKRINKIT TEISINGUMĄ MUNICIPAL COURTE. 

Balsuokit už tokius teisejus kurie geriausia tikę. 
Nepasitikėkit savo praeities atmintimi. 

DABAR JUSŲ PROGA APSAUGOTI AMERIKONIŠKUS 
PAPROČIUS. 

Vote For JUDGE LILLIAN M. WESTROPP 

Non-Partisan Judicial Ballot 
TUES., NOVEMBER 4th, 1947 ELECTION 

I Š R I N K I T  
\ i 

JUDGE 

KDVACHY 
MUNICIPAL COURT 

X I ANDREW M. KOVACHY 

ATLYGINKIT 
už 19 Metų Visuomenei 

Tarnavimą 
I Š R I N K I T  

WILLIAM J. 

R E I C H L E  
Municipal Court 

Clerk of 
Narys American Legion. 
Paskutinis Offisas ant 

JUDICIAL BALLOT j 

I Š R I N K I T  

«  t  

i 
" i * ;  

t. Vi . 

JAMES M. 

. J U D G E  

MUNICIPAL. COUKT 
' (terminui kuria baigsis January 3, 1954) 

Veteranas II Pasaulinio Karo per 45 Mėnesius 

Rinkimai antradieni, Lapkr.-Nov. 4, 1947„ 

Baigęs — Western Reserve University School of Latar. 

N A RY S—Cleveland B*r Association — A tlon 

Ohio House of Representatives — American Legion 

Veterans of Foreign Wars 
-

William J. Reichle 
į Clerk of Municipal 

Court 
Clerk of Municipal Court vieta 

yra svarbi ir ją turi užimti žmogus 
su patyrimu ir tinkamas. Jis turi 
žinoti ir mokėti atlikti pareigas be
šališkai ir atskančiai. Tam tinka
mas žmogus yra William J. Reichle, 
kuris dabar yra bailiff p?ie Judge 
Alva R. Corlett ir per 19 metų tar
navo miesto ir common pleas teis
muose. 

Jis pasirodė teisingas ir tinka
mas savo pareigose praeityje ir 
palaikė daugybę savo draugų, bet 
niekad nesidavė buti diktuojamas. 

Jį šioms pareigoms užgiria The 
Cuyahoga County Bar Association 
ir davė jam daugiau balsų negu ga
vo kiti du jo atimiausi oponentai. 

William J. Reichle yra ateivių 
tėvų sunus ir gyveno Newburghe. 
Yra vedęs, turi šeimą, ir tarnavo II 
Pasauliniame Kare. 

m  

SUMANUS ^ PATYRĘS TINKAMAS 
- * 

v •> f ;  

'  I Š R I N K I T  
V I C T O R  

J U D G E  
MUNICIPAL COURT 

Terminui kuris baigsis January 2, 1952 
Dabartinis Assistant County Prosecutor , 

Rinkimai antradien}, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

žiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiuj* 

Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIU i 
i PATARNAVIMAS Į 
= —HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS— = 
s & 
X 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 f 
^iiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiim^ 

+ GRAMS - DRAMS - IR IDEALAI 
Kiek švarumas sveria? Kur svarstyklės ką gali numatuoti rušj? 
Čia pas Toedtman & Follis Vaistinėje, kur mes svariam ir maiąpm, 
mes didžiuojamės mintimi kad mes atliekame daugiau negu tiktai 
tą kas išreiškiama gramais ir dramais. 

Mes didžiuojamės savo darbu paruošime vaistų recei 

TOEDTMAN & FOLLIS Pharmacies 
SUPERIOR AVE. prie E. 65th St. HE. 1035 CLEVELAN^O. 

Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. -

MIUIMUtlMMMIMHHlHtHtMIHMMMHIIMIIIIMimmMiy HHHIUNHIIIIHIIIMII 

IŠRINKIT 

MARK 
M C E L R O Y  

J U D G B 
MUNICIPAL COURT 
Veteran World War II 

(Councilman 3rd Ward, 5 metus* 
iki įstojimo į U. S. Army) 

(Prieš dabartinę Judge Mary B. Grossman) 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANl M| FUNERAL HOME 
t UNA A V F., UL ENdicotl 1763 

" CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose 

Atliekam apsiuvinėjimą, susiuvimą, patiesiflią. Darbas 
geras, greitas ir garantuotas. Apkinavimas dykai. 

į)arbą atlieka patyrę karpetų tiesėjai.1 

6UBNICK CARPET CO. 
CĖ. 6031 \ Vakarais SK. 1993 

W ' > -
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į 
Nori pagražinti savo j 
namus? šauk— j 

K .  Š T A U P A S  į 
Namų Dekoravimas j 

musų specialybė. į 

Kambarių Popieriavimas į 
Namų Maliavojimas Į 

16908 Endora Road j 
Telefonas: } 

KEnmore 8794. j 
Cleveland, Ohio j 

Išrinkit, = 
a 

Dabartinis Councilman f 

J O H N  S .  M U D R I  {  
JUDGE — Municipal Court | 

Veteranas 1 Pasaulinio Karo S 

§ Term End,„g [ X | JOHN S. MUDRI ] f 
= January 3, 1950 

'  I. J .  SAMAS - JEWELER Į 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantu, žiedu, Laik- j= 
5 rodėliu ir visokiu gra/daikeiu, už nupigintą kainą. | 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. Mif 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  
If&fltų Maliavotojag 

Popieriuotojas 
nemokamai. 

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

I P J KERSIS I 
jg 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 5 
1 OFISO TELEFONAS: MAin 1773, | 

2 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoce, kreip- S 
2 kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
2 riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 5 
2 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 5 
ĘiiiiiiiiiiiiiitMiiHiimiiiimimiiiiimtiiiiiiEiiiHiiiimiiimituiiifmnmir'tmiiiHiut 3 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. M U L I O L I S 
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Ebtate 

, ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6720 

J1AWMWW M VWVJV.JWAl» > 

.  P A L A I K Y K I  

J U D G E  

ANTHONY A. 

R U T K O W S K  
M L NICII > V L CO I UT 

X I ANTHONY A. RUTKOWSK! 
RINKIMAI LAPKRICIO-NOV. 4, 1947 

NAMU SAVININKAI 
C. 

Naudokit Musu TIME-PAYMENT PlarajĮ 
savo 

NAMU MALIAVOJIMUI! 
Dabar pats laikas maliavoti jusų namą apsaugai 

nuo lietaus—sniego—ledų—šalnos 

Mes Rekomenduosim H i I T P L! Dabar (iauna 
Jums U  U  I  U II SPar

V
b

U
a°ta 

Atsakančius D H V Balta 

Maliavojimo 
Kontrakto r int 

MUSU WALLPAPER DEPARTMENT 

U U I Sutaikytos Maliayi 

HOUSE PAINT Skaidriai 

pilnas šimtų pačių gražiausių ir įvairiausių naujų 
popierų marginių kiekvieno skoniui ir kišeniui. 
Linoleum dabar Žemiausia iCaina! 

ynoleum, sq. yd. COę Linoleum Rugs, 8xl£, C QC 
Gaunama Inlaid •* 

The U.S. WfattPAPER & PAINT C J. 
Euclid Ave. HE. 6944 

Pykai Parking Užpakalyje 
MES ATVEŽAM 

A -

\ / 

* . ;  s  .  '  •  .  %  m  

* * s \ T f *  -  f į* ** f • » v* ' i , . 1  '  x . ^ y « , ' -
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CLEVELANDO IR APIEUNKES 2INIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

į 1 I  $  R  I  N  K I T  
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I Š R I N K I T  V Ė L  

KARPIAUS SUKAK-. 
TUVĖS PAMINĖTA 

IŠKILMINGAI 
K. S. Karpiaus 30 metu "Dir

vos redagavimo paminėjimas 
Spalių 19 buvo ir tautininkų 
susiburimo iš plačios Amerikos 
diena, ir meniška šventė iš ki
tos pusės, nes meninę progra
mą išpildė žymios mušu Ame
rikoje esančios pajėgos: seniau 
jau Ctevelande gyvenanti Bi
rutė Smetonienė, pianistė, nau
jausia, tik šį Birželio mėnesi 
atvykus iš Europos Vilniaus 
operos artistė Apolonija Au-
gustinavičienė, ir taip pat su 
ja tuo pat laivu atvykęs Pran
ciškus Neimanas, tenoras. 

Prie jų dalyvavo seniau čia 
žinomi ir mylimi Jonas S. Ur
bonas, tenoras, komp. Antanas 
Vanagaitis, ir Margučio Bal
tramiejus, juokdarys. 

Dainoms akomapnavo Regi
na Brazaitienė-Greičiutė. 

Prie to buvo dar ir pora in
strumentalistų. specialiai Jack 
Gansono užkviestų, vietinių. 

Vienu žodžiu sakant, muzi-
kalė programa buvo įdomi ir 
gausi. Clevelandiečiai gavo su-
pažinti ir pamylėti naujus mu
sų artistus. 

Keikia tikėti šis nebus jų 
paskutinis pasirodymas musų 
kolonijoje. 

Prorgama pradėta su him
nais, po kurių sekė kalbos ir 
linkėjimai p. Karpiui ir Dirvai. 

NESS SAKO, KOMU
NISTAI SU BURKE 

Eliot Ness pareikalavo kad 
mayoras Burke viešai paskelb
tų jog jis nepageidauja komu
nistų ir jų simpatizatorių, ku
rie atvirai remia jo kandida
tūrą. Pasirodė kad nekuriuo-
se warduose komunistai atvi
rai dirba už Burke arba tokios 
organizacijos kurios komunis
tai vadovauja, pasireiškė už 
rėmimą Burke išrinkimo. 

"Atsižiūrint į pavojingą pa
dėtį kokioje atsidūrė Amerika 
santikiuose su Rusija", parei
škia Ness, "labai svarbu yra 
kad musų šalies saugumas ir 
vadų ištikimybė butų tikriau
sia ir neabejotina. Nei vienas 
kurio ištikimybė šaliai abejoti
na neprivalo buti remiamas į 
valdišką vietą. 

"Komunistų klausimas yra 
opus musų mieste. Viena iš di
džiųjų darbo organizacijų čio
nai, C. I. O., per pastarus po
rą metų yra susiskaldžius del 
vienų jos narių įtarimo kitų 
neištikimybe šiai šaliai. Ko
munistų klausimas, del Rusi
jos akiplėšiško atsinešimo į 
Ameriką, dabar yra pavojin
gesnis musų šalies politiškame 
gyvenime negu kada buvo", 
sako Ness. 

Kalbėdamas Lietuviams Dir
vos parengime, Eliot Ness įro
dė kokią skriaudą padarė ma-

_ Kalbas pasakė programos ve- į žoms tautoms ir Lietuvai da-
dėjas Dr. S. T. Tamosaitis, P. i bartinė šalies administracija, 
J. žiuris, Juozas J. Bachunas, 
kandidatas į may orus Ness, 
Chicagietis Adv. Antanas A. 
Olis, o vėliau pats p. Karpius, j 

Vanagaitis ir Baltramiejus į 
savotišku budu publiką pajuo- ! 
kino, Baltramiejus pastatė sa
vo kandidatūrą nuo Margučio, 
kad Dirva perstato kandidatą 
Ness. 

Salėje dalyvavo arti 600 pu
blikos, kuri susidėjo ne tik iš 
vietinių, bet ir iš toli atvažia
vusių : 

Iš Detroito buvo Dr. J. J. 
Sims, Marė Sims ir Marė Na
vickaitė. 

Iš kitur Michigan — Bachu-
nai, Urbonai. 

Iš Chicagos — Vanagaičiai, 
Oliai, Armoška. 

Atvyko ir Brooklyno senų
jų tautininkų atstovas, žino
mas ilgametis veikėjas Strum-
skis. 

Atvyko du buvę Clevelan
diečiai net iš Floridos — Jo
nas Verbola ir Adomas Norik. 
Draugiška Vakarienė 

Po koncerto, vakare, Wade 
Park Manor viešbutyje, atsi
buvo draugiška vakarienė, kur 
dalyvavo apie pusšimtis Kar
pių artimu žmoni'i, vi^ti*1''-' 'v 
iš kitur. Ten kalbas ir linkė
jimus pasakė J ynas xsra/.au.j-
kas, Julius Smetona, X. Strum-
skis, Ona Karpienė, p. Zofija 
Smetonienė, pats Karpius ir 
kiti. 

Vakaras baigta sudainuojant 
"Ilgiausių metų", ir atgiedant 
Lietuvos Himną. 

Viso paminėjimo surengime 
darbavosi: pirm. Dr. S. T. Ta
mosaitis, Julė Salasevičienė, A. 
Šimkūnas, Juozas Urbšaitis, 
prigelbėjo Ignas Visockas, P. 
štaupienė, Jurgis Salasevičius, 
Albina Macyauskas, Nijolė Ai:-
r:> ii v t p ir keli kiti. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid 

Telef.: MA in 1773. 

2111 Prospect Ave. 
SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Chester, pres. A1 Samolis, see. 
* 

kadangi Washingtono valdžios 

Jie ir dabar numoję ranka j 11 
Lietuvos "klausimą. ' ~ 

Ness atlieka po miestą su 
žmonėmis susipažinimo lanky
mąsi, Ness karavanas aplankė 
daug miesto sričių ir žmonės 
gavo tiesioginiai susipažinti su 
nepriklausomu Repub 1 i k o n u 
kandidatu. 

JamesT. Cassidy 
KANDIDATAS Į 

J U D G E  

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

SVEČIA VIMAISI 
Pranas Keršis, iš Worces- i | 

ter, Mass., atvykęs į savo bro- i | 
lio laidotuves, po laidotuvių j g 
dalyvavo Dirvos koncerte, taip! § 
pat atsilankė Dirvos redakci- j | 
joje, ir išvažiuodamas atgal į į § 
Worcester' išsirašė sau Dirvą. !  g 

Iš Waukegan, 111., atvyko p. 
Katrė Ūsas ir p. Petrė Čepai
tienė, svečiavosi pas Mrs. Ag
nes Kissel; jos aplankė kitus 
Clevelandiečius, P. Blažunus, 
M. Galko, Barborą Karlonienę, 
ir kitus. Jos buvo pavežiotos 
po Clevelandą, aplankė Lietu
vių Kulturinį Darželį, kuris la
bai patiko. Taipgi pamatė ki
tas Clevelando įdomybes. Iš 
čia jos išvažiavo į Chicagą ap
lankyti kitus savo draugus. 

DAUGIAU VIETINIŲ 
ŽINIŲ ANT Psl. 6 ir* 7 

MICHAEL FEIGHAN, Kon
greso atstovas iš Clevelando, 
rašo Dirvai iš Europos, kur jis 
apsilankė Baltiečių stovyklose 
Amerikos zonoje. 

MUNICIPAL COURT 
Buvęs 

CHIEF ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR -

Rinkimai antradieni, Lapkr.-Nov. 4, 1947 
= p 
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Rinkimai antradieni, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

Jin yra atsižymėjęs visuomenės darbais: Byvo padėjėju 
prie Mayoro Thomas A. Burke 1945-6. Teisėjas Munici
pal Court 1947. Assistant Law Director 1944. Assistant 
Police Prosecutor 1941-3. 

Mokslus ėjo: Western Reserve Law School, John Car
roll University, St. Ignatius High School, St. Jerome's 
Parochial School. 

Leonard Cervenic, Campaign Mgr. 

SLA 14 KUOPOS vakarienė 
atsibus jau šį šeštadienį, Lie
tuvių salėje, nuo 7:30 vak. Tai j vus 

žmonės nemokėjo suprasti kad bus paminėjimas SLA 60 me-j taipgi Kaune ir kitur Europo-
apgaunami ir apsigaudinėja. tu gyvavimo. je, prieš dabartinį karą. 

BARBARA DARLYS GERAI 
ATSIŽYMĖJO 

Lietuvaitė artistė, Barbara 
Darlys, kuri dainavo Lenkiš
koje operoje, "Halka", Spalių 
19 vakare, Music Hall, čia pa
darė gerą įspūdį į muzikos kri
tikus. 

Ji tapo užkviesta dainuoti 
soliste su Welsh Choru, garsiu 
Clevelande ir kitur, to choro 
perstatyme 'Messiah' Gruodžio 
16 d. Taipgi Cleveland Or
chestra užkvietė ją Sausio mė
nesį dainuoti specialiam Bacho 
Festivale. 

Barbara Darlys yra daiija-
Chicago Civic Opera, su 

LIETUVIŲ Kulturinio Dar
ž e l i o  S ą j u n g o s  s u s i r i n k  i m a s  
bus laikomas ketv. vakare, 30 
d. Spalių, Lietuvių salėje, nuo 
8:30 vai. Atstovai prašomi 
pribūti. Valdyba. 

KAMBARYS VYRUI ar mote
riškai, Lietuvių šeimoje. 

Kreipktis 1095 E. 71 Street 
f  ^ 

Friendly Beverage 
užkviečiame čia 

1254 E. 79th Street 

ALUS - VYNAI - CORDIALS 
Pristatoma į namus, baliams, 

vestuvėms ir vaišėms. 
Herony, Prop. 

Balsuokit YES už NESS Lapk, 4 
f- f. *• v 

PENKIOS PRIEŽASTYS KODĖL NESS BUS 
GERAS MAYORAS 

JIS YRA TEISINGAS 
Jis Įrodė savo sugabumim Ir tinkamuirią buti viešuome
nės administratorium 
io patyrimai yra tarnavime municipalinėje ir federalese 
pareigose ir kaip reikalu yędėjo privatinėse įmonėse ir 
įstaigose 
.Įis turi nuoširdų interesą fouti geru mayo-ru Clevelando 
miesto 
Jis yra jaunas, darbštus ir sumanui, 

PENKIOS PRIEŽASTYS KODfeL CLEVELANDUl 
RE1KALINGĄS NESS MAYORU 

Mums reikalinga saugumas miesto gatvėse 
Mums reikalinga moderninę, greita ir atsakanti transpor-
tacija 
Dūmai turi buti ir gali buti prašalinti iš oro kurį mes 
Clevelande kvėpuojame 
DAUGUI TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ REIKALINGA GYVE-
NJMUI VIETOS ARBA NAMŲ CLEVELANDE 
Eliot Ness turi NAMŲ STATYMO PLANĄ Mums REI
KALINGA atsakančių jaunimui rekreacijos centrų, vai
kams žaislavieeių paUipkyam* ję g#roj# sveikoj# kompaai-
Joje. 

ELIOT NESS, keturiasdešimties keturių metų amžiaus Europiečių ateivių sunūs, dabar 

iškelia savo vajuje | Mayorus kokia betvarkė ir kenksminga miesto gyventojams dabartine 
* 

administracija tikrenybėje yra. Jis savo praneš imuose, kalbose ir straipsniais spaudoje 

įrodė kaip jis yra drąsus ir atviras priešas visko kas yra klaidinga ir nenaudinga. Duokit 

jam protfą dabar parodyti kad jis ir vėl agli APVALYTI Clevelandą. DUOKIT JAM SA

VO PARAMĄ kokią jisai užsitarnauja kaip Europiečių ateivių tėvų sunus kuris įrod€ es-
\ 

antis energingag ir išdidus ir prakilnus AMERIKONAS. 

X ELIOT NESS FOR H A VII lt 
Sponsored by the Ness for Mayor Committee, Robert W. Chamberlin, Chairman 

BALSUOKIT UŽ 

Lawrence E. Appleton 
CANDIDATE FOR 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
* 

For the Unexpired Term 
Beginning January 4, 1944 Ending January Sį 1050 

Turi tam Kvalifikacijas, Sugabumą ir 
Teisėjo Temperamentą 

Rinkimai Antrad. Lapk.-Npv. 4, 1947 

"N 

I Š R I N K I T  

Ralph J. 

H E N R Y  

CLERK OF MUNICIPAL COURT 
OF CLEVELAND 

Mr. Ralph J. Henry tarnauja Chief Deputy per pastarus 
5 metus, jo žinioje yra Kriminalis Municipal Court Sky
rius. Jis tik laikinai buvo pasitraukęs kai išėjo karinėn 
tarnybon. 

Rinkimai Antradienį Lapkričio-Nov. 4, 1947 

Balsuokit ui RALPH, J. HENRY 

j Clerk of Municipal Court 

BLUE DANUBE RESTAURANT 
1864 EAST ikh STREET——3 Doors North of Roxy Theatr# 

# Formerly MAYFAIR GRILL 
COMPLETELY REMODELED 

* GENUINE HUNGARIAN COOKING # 

* Peter Malenich, Sole Owner and Manager 

CHerry 8710 

Gyvenamų namų staty
mui Clevelande sako susi
darė $25 milijonų progral 
ma, sulyg kurios bus pas

tatyta 4,000 naujų žema 
kaina gyvenamų namų bė
gyje 1948 metų. Tuos na
mus gaus už $5,500-$7,500. 
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