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NĖRA RASTO, LIETUV»V<S> \ _ 
MOKYKLŲ o\ 

Kulturinis Lietuvių veikim,. 
čia sustabdytas, nes valdžia ^ 
skaito kad *£ia vien tik Lenkai 
gyvena. Visų jų pasuose įra
šyta Lenkijos pilietybė. Nėra 
Lietuviško spausdinto žodžio, 
mokyklų, nei religinių bei eko
nominių Lietuviškų organiza
cijų. 

Lietuvis mokosi rašto gimtą
ją kalba tik namuose slapta, 
kaip Muravjovo laikais. Tik 
kai kuriose bažnyčiose dar" lai
koma Lietuviškos pamaldos. 

LIETUVIŠKOS DAINOS 
NUTILO 

Jaunimas ir dabar retkar
čiais dainuoja Lietuviškas dai
nas. Lietuviško jaunimo veik
la tik požemyje. Čia daromi 
slapti susirinkimai, palaikomi 
ryšiai su Lietuvos partizanais. 

* Retkarčiais iš Lietuvos gauna
ma ir skaitoma partizanų lei
džiama spauda. 

Jaunimas dar ir dabar ret
karčiais dainuoja Lietuviškas 
dainas. Iš prislėgtos krutinės 
kartas nuo karto suskamba 
Lietuviškos melancholiškos dai
nos. Tačiau už jas ne vienam 
teko atsisėsti kalėjiman. • 

LAUKIAMA KARO 
Karo laukia visi. Lenkai yra 

stipresni ir jie jam ruošiasi. 
Lenkai yra gerai* susiorganiza
vę ir pasiryžę užduoti karo at
veju stiprų smūgį bolševikams 
iš vidaus. Tikrų bolševikų čia 
llįdaug. 

DARBININKAI SKURSTA 
Ūkiuose maisto dar nestin

ga. Blogiau su darbininku. Jis 
teuždirba čia 100-120 zlotų per 
dieną. Gi duonos kilogramas 
kaštuoja 20 ir daugiau zlotų, 
riebalai — 700 zlotų; degtinės 
litras 560 zlotų, ir tt. 

LIETUVIAI IR LIETUVOS 
PARTIZANAI 

Visi čia žino kad Lietuvoje 
sunku gyventi. Daug Lietuvių 
išvežta, daug kalėjimuose. Ka
dangi partizanai karts nuo 

* karto iš Lietuvos prasiveržia 
į Suvalkų trikampį, "trikam-
piečiai" daug ko iš jų sužino. 

Jie gauna- partizanų nelega
lios spaiidos. šiuo metu parti
zanai didesnėmis grupėmis re
tai kur tepasireiškią. Mat, sun-

* ku slėptis ir išsilakstyti. Jie 
gyvena slėptuvėse, bunkeriuo-
®e, požemyje. Jie dažnai kei
čia savo vietą kad suklaidinus 
sovietų "istrebitelius". 

Paprastai uniformų partiza
nai nenešioja, nors kartais ir 
užsideda vykdydami specialius 
uždavinius. Jie turi įvestus ir 
kariškus laipsnius, užsiuvamus 
ant kepurės lanko. Šiaip jau 
jie civiliai. Ginkluoti musų 
partizanai esą gana gerai. 

MEDALIAI PARTIZANŲ 
IŠDAVĖJAMS 

Partizanų išdavikams, t. y. 
tiems kurie išduoda juos Ru
sams, bolševikai atlygina. Net 
medalius jiems žada. Betgi ir 
partizanai registruoja tuos ge
ros valios Lietuvius kurie pa
deda jiems maistu, pastoge. 

Savaime aišku kad Nepri
klausomos Lietuvos valdžia jų 
neturės užmiršti. Tokių žmo
nių paprastų žmogelių tarps 
esą labai daug. 

IR ČEKOSLOVAKIJOS 
KALĖJIMUOSE 

Kai kurie Lietuviai partiza
nai bandė pasišalinti iš Lietu
vos ir Lenkijos. Deja, ne visų 

'.rapšto Komunistines Žiurkes iš 
Slapty Lizdu Hollywood! 

Charles Luckman, maisto tau
pymo komiteto pirmininkas, iš
statęs oficialę maisto konser
vavimo emblemą. Ji vaizduoja 
Amerikos erelį nešantį maistą 
kašėje. 

DAUG AMERIKOS 
KARIŲ NUŽUDY

TA TRIESTE 

RAUDONIEJI ĖMĖ RĖKTI REIKALAU
JANT TYRINĖJIMUS SULAIKYTI 

TULI PAKLIUVO UŽ 
KONGRESO PA- % 

NIEKINIMĄ 
Washingtone pradėta pla* 

tus tardymas komunistinėm 
įtakos Hollywoodo filmų 
industrijoje, į tardymus 
pašaukta daug filmų artis
tų, veikalų rašytojų ir pa
čių filmų kompanijų vadų. 

Kong. Thomas, kuris va
dovauja tyrinėjimus Kon
greso vardu, taip išjudino 
komunistinius lizdus Hol-
lywoode kad tos raudonos 
žiurkės net spiegia. Vieni 
rėkia ktd tuomi paleidžia
ma jų "konstitucinės tei-

kiti rėkia kad niekas sės" 

ATTLEE VALDŽIA 
ANGLIJOJE BAI

SIA DIENAS? 

Londone, Spalių 29 d. at
stovų rumuose Darbo vy
riausybė išliko nuo sugriu
vimo tiktai per ,24 balsus. 
Pirmiau vyriausybei pasiti
kėjimą nubalsuodavo šim
tų balsų dauguma, dabar 
pasitikėjimas nyksta ir ga
lima tikėtis netrukus At-
tlee vyriausybė su visa sa
vo paikia socializmo pro
grama bus išstumta iš ša
lies valdymo. 

Churchill savo kalboje 
šiomis dienomis pareikala-

neturi teisės juos be teis- vo kad Darbo vyriausybė 

Rytinėje Kanadoje, pradėta nauja tuna žuvies industrija, kai 
prie Hubbards, Nova Scotia, Įsikūrė 100 žuvininkų kolonija ir 
pradėjo gaudyti šias po 800 svarų didumo žuvytes. 

KONGRESAS SUSI
RINKS LAPKR. 17 

Kongr. Bennett paskelbė 
kad Trieste, kurį Jugosla
vai nori užgrobti, pastaru 
laikotarpiu komunistai už
mušė ir sužeidė daug Ame
rikos kareivių, kurie ten 
prižiūri tvarką. Tačiau tą 
nuo publikos užslepia U. S. 
militariški cenzoriai, neno
rėdami kiršinti Visuomenę 
prieš sovietus, 

Bennett nesenai sugryžo 
iš šešių savaičių kelionės 
Europoje ir Artimuose Ry
tuose. 

Jis patyrė kad Europoje 
eina pasalingas karas, ir 
tik Kremliaus budeliai žino 
kada jis apims visą pasau
lį. 

Iš ŠVEDIJOS vėl atplau
kė į Floridą, mažu laiveliu 
24 Latviai ir Estai, kurie 
pabėgo nuo bolševikų ir no
ri čia rasti prieglaudą. Ar 
jie bus priglausti? Atsime
nam kaip stengėsi atsikra
tyti pirmesnių tokių atvy
kėlių. 

SOVIETAI apšaukė, po
piežių "karo kurstytoju". 

jų toki žygiai buvo sėkmingi. 
Vienas pabėgėlis ne Lietuvių 
tautybės sakėsi sėdėjęs kalėji
me drauge su Lietuviais parti
zanais Čekoslovakijoje, kur jie 
buvo—sugauti. 

NUOLATINIAI TRRMIMAI 
Trumpai suglaudus, padėtis 

Lietuvoje esanti labai bloga, 
kaip apsako tas naujausias at
v y k ė l i s .  B o l š e v i k ų  t e r o r a s  
prieš Lietuvius ir Lietuvos gy
ventojus tebevykdomas žiau
riausiu budu. Jų teroro išven
gia tik tas kuris su ginklu ran
koje kariauja prieš bolševikus. 

Visi žmonės lakia karo, nes 
tik vienas karas galįs atnešti 
išgelbėjimą nuo bolševikų. 

Apie Amerikos Lietuvius jie 
nedaug ką težino, tačiau šven-
lai tiki kad jie visi sutartinai 
dirba Nepriklausomos • Lietu
vos atstatyipo darbą. 

K* Pelėkis. 

mo tardyti, o taipgi paaiš
kėjo iš paties Thomas kad 
net pradėta daryti "spau
dimai iš aukštesnių sferų" 
tą tyrinėjimą nutraukti ir 
baigti. 

Kas tos "aukštesnės sfe
ros" Washingtone šiądien? 
Seniau buvo Rooseveltas, 
poni Rooseveltienė ir kiti 
artimi Baltųjų Namų "sve
čiai", kurie prikalbindavo 
prezidentą sulaikyti vieno
kius ar kitokius tramdy
mus komunistinės veiklos, 
arba įstatyti komunistus j 
svarbias valdiškas vietas. 

Rimtesni filmų žmonės, 
pašauti į tardymus, pasi
sako ko klausiami. Tačiau 
komunistinės H o 1 lywoodo 
žiurkės, į klausimą ar esi 
arba ar buvai komunistų 
partijos nariu, ima kelti 
trukšmą, sakyti smerkian
čias prakalbas. 

Keletas tokių, kurių ko
munistų partijos narystės 
kortelės ir numeriai buvo 
parodyta laike tyrinėjimų, 
už neatsakymą tiesioginiai 
į klausimus, tapo įtarti pa
niekinimu Kongreso ir jų 
laukia didelės bausmės. 

Vienų jų pavardės yra 
Amerikoniškos, bet jos ga
li buti tik suamerikonin-
tos. Kitų pavardės tokios: 
Ornitz, Biberman, Dmyt-
rik ir panašios. Vis tai ar
ba Rusai arba Žydai. 

Kong. Thomas Spalių 30 

mestų šalin socializmą kaip 
nevykusį padarą ir imtųsi 
sekti Amerikos laisvos pre
kybos ir darbo, sistemos. 

Churchill įtarė darbįečių 
vadus tik lošiant žemos rū
šies partinę politiką, kuri 
veda i šalies ekonominį su
griuvimą. 

TRUMAN VĖL RAGI-
CNA ĮLEISTI DP 

Prezu Truman Spalių 27 
vėl pakartojo savo atsišau
kimą į Kongreso komisiją 
įsileisti išvietintus Europos 
žmones į šią šalį. Prezi
dentas pats užsiminė • kad 
nusisatymas prieš Žydus 
gal but yra priežastis už
sikirti neįsileisti tų nelai
mingųjų, nes su kitais įva
žiuotų čia daugiausia Žy
dų. 

SAKO, GRIEŽČIAU 
KALBĖSIS SU MAS

KVA 

Prez. Truman sušaukia 
Kongresą susirinkti neti
kėtam posėdžiui, aptarimui 
Amerikos gelbėjimo Euro
pos nuo bado, nes tas bū
tina ir pačios Amerikos at
eičiai. 

Prezidentas įrodė pavo
jų depresijos namie ir ne
tekimą draugų užsienyje, 
pavojų totalitarinės agre
sijos pasauliui, jeigu Kon
gresas nesiims sulaikyti in
fliaciją ir maitinimo alka
nos Europos. 

Tarp Demokratų ir Re-
publikonų įvyksta susimai
šymas specialio Kongreso 
posėdžio šaukimo atžvilgiu. 
Republikonai bijo kad pre
zidentas nesiimtų panau
doti kongresą užkirtimui 
kelių kainų brangimui vie
toje imtis pagalbos Euro-
toje gelbėjimo Europai. 

Kongresui susirinkus, iš
lys tos pačios senos varžy
tinės, kliudymas ir vargu 
ar bus gauta reikiaiųų re-

1 zultatų iki posėdžio pabai
gai, Gruodžio 24. 

KOMUNISTŲ RIAU
ŠĖS PARYŽIUJE 

Iš Washingtono praneša 
valdžia imasi griežtos už
sienio politikos su sovietais 
ir viskam ruošiamasi taip 
tandžiai kaip nebuvo nuo 
Hitlerio laikų, kuris Stali
no remiamas užsimojo už
grobti visą Europą. Dabar 

dar' padarė tokį parelški- i esą rengiamasi prieš Stali-
~ 1 * na tuo pačiu tikslu — su-

Paryžiuje, Spalių 29 ko
munistai surengė visuotiną 
pasikėsinimą parodyti savo 
galybei. Jie sutuokė apie 
33,000 savo pasekėjų ir su
sirinko Wagram gatvėje, 
prie salės kur turėjo įvyk
ti buvusio senatoriaus G. 
Gautherot prakalbos, tas 
prakalbas suardyti. 

Policija stojo komunistų 
demonstantus išvaikyti, ir 
ištiko didelė muštynė. Sa
ko, abiejose pusėse sužeis
ta po api.e 150 asmenų. 

Prakalb'os vistiek įvyko. 
Socialistai stengiasi iš

laikyti Prancūzijos valdžią 
savo rankose, tačiau spau
dimas iš Gen. de Gaulle pu
sės, kuris laimėjo didelį 
pritarimą visoje šalyje, ve
da socialistų galybę prie 
da socialistus prie pabai
gos jų betvarkaus valdymo. 
Socialistai ir prieš šį karą 
valdydami Praaeuaij# nu
varė nuo koto. 

G rudus Pirks Argenti
noje Siųsti { Europą? 

WASHINGTONO valdžios 
nariai svarsto klausimą ar ne 
naudingiau išeitų šiai šaliai 
pirkti iš Argentinos brangia 
kaina kviečius siuntimui jų į 
Europą alkaniems žmonėms 
maitinti, vietoje suvaržyti sa
vo šalies žmonėms grudų su
vartojimą. 

Argentinos kviečiai atsieitų 
po apie $5 bušeliui, kai USA. 
kviečių kaina dabar apie 
bušeliui. 

Iki šiolei dar nd Argentina 
nei kuri kita Amerikos šalis 
nepareiškė noro prisidėti U. S. 
teikti Europai pagalbą ir pa
ramą sulyg Marshallo plano, 
nors Prez. Truman, būdamas 
Brazilijoje pereitą mėnesį, da
vė tam pakvietimą. 

Amerikos valdžia pradėjo sa
vo grudų taupymo vajų, pasi
ryžus eksportuoti 500,000,000 
bušelių šių metų derliaus gru
dų. 

Spalių 1 d. šioje šalyje to* 
rėta apie 1,142,000,000 bušelių 
kviečių, arba 191,300,000 dau
giau negu tą pačią datą metas 
laiko atgal. 

Šymet per pirmą bertainį iš
vežta kviečių 145,000,000 bu
šelių, palyginant su 75,000,000 
bušelių per tą patį bertainį 
pernai. 

• 

Vėl Reikalaus Algų 
Pakėlimo 

DIDELĖS LĖKTUVU 
NELAIMĖS 

mą: Bus tuoj iškelta tokie 
dalykai kurie nustebins vi
są šalį. 

"Jei žmonės prasikrap-
štys akių, ši šalis susidurs 
su ta pačia problema ko
kioje atsidūrė Prancūzija, 
Lenkija, Suomija ir Čeko
slovakija." 

laikyti jo grobišiškumą. 
Prez. Truman buvo par-

sikvietęs iš Maskvos amba
sadorių Smith, iš Vokieti
jos — Gen. Clay, ir kitus 
žymius atstovus iš Europos 
ir vietinius. Tarp jų daly
vavo Gen. Marshall, Vals
tybės Departmento pre
torius. Iš EUROPOS Spalių 27 

pervežta 6250 lavonai ten 
buvusių palaidotų Ameri: SENATORIUS TAFT, iš 
kos karių. Tai yra tiktai Ohio, formaliai paskl e b ė 
pirmieji, parvežimų bus ir save kandidatu Republiko-
daugiau. Vežama lavonai nų partijos nominacijoms 
tik tokių kurių giminės čia j prezidentus. Jo tėvas bu
to pareikalauja. ' f vo prezidentu iki 1912 m. 

MASKVA pasiruošus pa
siūlyti Italijai grudų duo-
ųai, paviliojimui šalies i sa
ve, kol Amerika dar tiktai 
rengiasi gelbėti. 

Juokir^ga bus tai kad ir 
dabar Amerika bus papra
šyta Maskvai pasitarnauti 
duodant savo laivus sovie
tu grūdams Italijon atga
benti. Taip buvo padaryta 
1946 metais, kai Maskva 
pasiūlė grūdus Prancūzi
jai. 

LENKŲ valstiečių vadas 
Mykolajczyk, buvęs nekurį 
laiką Maskvos įsteigtos vy
riausybės Varšavoje^ vice 
pirmininku, dabar išspru
ko į Švediją, bijodamas to 
paties likimo kokį sutiko 
kitų priešingų partijų va
dai ten kur komunistai už
grobė valdžias. 

Mykolajczyk buvo Lenkų 
vyriausybės Londone na
riu, bet 1945 m. buvo išvi
liotas į Lenkiją ir tikėjo 
su komunistais ką pešti. 

Laimė kad , ištruko gy
vas. 

Spalių 25, Utah valstijos 
tyruose nukrito pasažieri-
nis lėktuvas, užsimušė 52 
žmonės. Lėktuvą skrido iš 
Los Angeles į New Yorką. 

Graikijoje, Spalių 27 nu
kritus švedų linijos pasa-
žieriniam lėktuvui užmušta 
49 žmonės. 

Alaskoje su pasažieriniu 
lėktuvu Spalių 27 žuvo 18 
žmonių. 

Anglijoj#, traukinio ne
laimėje Spalių 27 užmušta 

Amerikos Darbo Federacijos 
vadai paskelbia kad unijos esą 
priverstos j ieškoti trečio poka
rinio algų pakėlimo, del kilimo 
pragyvenimo reikmenų kainų. 

Prieš kurį laiką panašiai pa
sisakė ir C. I. O. vadai, ir rei
kia tikėtis kad darbininkai bus 
sukurstyti streikuoti naujiems 
algų pakėlimo išreikalavimams, 
kad tuomi vėl pabranginus vi
sų reikmenų kainas. 

A. Darbo Federacija skelbia 
kad darbininkams algos butų 
pakeliamos nebrangiant toliau 
maisto ir kitų pragyvenimo 
reikmenų kainų. 

Bet ADF vadai nepasako 
kaip to išvegti: Jeigu mėsos 
krautuvėje bučeriui darbinin
kui bus pakelta alga nors $5 
savaitei, krautuvės savininkas 
turi branginti mėsą. Taip ir 
su pakėlimu algų visiems ki
tiems darbininkams: algų kė
limas yra tik pačių darbinin
kų pakėlimas kainų tų reikme
nų ir maisto kurį pagamina ir 
perka. Nes jei dalyko pagami
nimas brangiau atsieina, tas 
dalykas vėl reikia brangiau 
parduoti, ir jokių unijų vadų 21 asmuo. Pora dienų pries _ ... 

tai kitoje geležinkelio ne- patarimai nekelti maisto ir 
laimėje žuvo 31 žmogų. 

ANGLIJA pasiryžus pa
sitraukti iš Palestinos Ko
vo mėnesį, 1949 m., kada 
United Nations turės buti 
išsprendus Palestinos glo
bojimo klausimą. 

MAINE miškų gaisras 
pasiekė milžiniškų nuosto
lių : sunaikinta miesteliai, 
nuostolių padaryta apie 30 
milijonų dolarių; žuvo apie 
30 žmonit§. 

reikmenų kainas neturi pras
mės, nes pačios unijos pakelia 
tų reikmenų kainą, brangesniu 
darbu. 

• 
KALAKUTŲ augintojai at

sikreipė į Prez. Trumaną pra
šydami kad kalakutai nebūtų 
įskaityti į paukštieną kuri pa
tarta nevalgyti ketvirtadieniais 
taupant maistą alkanai Euro
pai gelbėti. 

Kalakutų šymet daug priau
ginta, jų augintojai bijo kad 
nepakenktų fa biznhri. 
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PENNSYLVANŲOJĘ 
PITTSBURGH 

GELBĖKIME JUOS! 
• Šiądien visiems tenka girdė
ti per radio, spaudą, laiškus ir 
gyvu žodžiu pasakojimus koki 
baisus dalykai dedasi sunaikin
toje Europoje. Pasaulio vyrai 
suka galvas kaip ją išgelbėti 
nuo pražūties. Planuoja įvai
riais budais gelbėti nuo bado 
tuos milijonus žmonių kuriems 
didžiausi pavojai žiuri į akis. 

Toje pačioje Europoje ran
dasi tūkstančiai musų brolių, 
seserų, kuriuos Europos nelai
mė dar sunkiau spaudžia,? ka
da jie gyvena ištrėmime, be 
savųjų, be maisto, be drabužių 
ir be savos pastogės. 

Brangus broliai ir sesės, 
kreipiamės į jus tų vargstan
čiųjų \ardu, prašydami* prisi
dėti su savo auka prie bendro 
BALF vajaus, kuris dabar ei
na Pittsburghe ir apielinkėse. 
Nepajusi didelio sunkumo pa
aukavęs kelis centus vargstan
tiems. Neužmiršk kad tuo sa-
yo elgesiu išgelbėsi gal kelių 
vargšu gyvybes. 

Pitt'-burgho BALF skyrius 
ruošiasi prie vieno didžiausių 
savo darbų — Tag Day, kuri 
čia rengiama Lapkričio-Novem-
ber 15 d., šeštadieni. 

Kituose miestuose Tag Die
nos buvo po kelias, bet pas 
mus tebuvo galima gauti vie
ną. Todėl visi dėkimes savo 
darbu ir aukomis, kad ta die
na butų viena iš pasekmingiau-
sių. 

To darbo pasekmė bus tokia 
kaip mes jį pravesime. Svar
biausia, reikia turėti užtekti
nai :iutill rinkėjų. Todėl, orga
nizuodami tą Gelbėjimo Armi
ją, kreipiamės j kiekvieną Lie
tuvaite moterį ar mergaitę, 
kad ji, paaukodama kelias va
landas laiko tą dieną, prisidė
tų prie atlikimo to kilnaus dar
bo. 

Vises aukų rinkėjos prašo
ma registruoti Lietuvių parapi
jų klebonijose, pas vajaus ve
dėją Adv. E. A. Schultz, tele
fonas CO 4183; pas Mr. Koli-
čien?, CA 6138; A. Palecki, FE 
108^; Mrs. I. Puskunigienę, 
HO 7793; J. Grėbliuną, HO 
258#; Mrs. Pivaronienę, RO 
9770; S. Aleliuną, AT 7399 ir 
kitus komiteto narius. 

L-.ibai svarbu yra turėti au
kų rirkėjų vardus kaip galima 
greičiausia, nes reikia suskir
styti grupėmis ir kiti pasiruo
šimo darbai atlikti. 

Esame tikri kad supratus 
reikalo svarbą, brangi sese, 
stoti i Gelbėjimo Armiją. 

ALF Skyriaus Komitetas. 

SU ŠIUO NUMERIU BAI
GIASI POLITIŠKI SKEL

BIMAI, DIRVOJE VĖL 
TILPS DAUGIAU 

SKAITYMŲ. 

Detroit, Mich., Naujienos 
ATVYKO DR. TRI
MAKAS SU ŠEIMA 

G U >5. "1MTFFY atidėjo rude
nini medžioklės sezoną, kuris 
turėjo prasidėti Lapkričio 1 d., 
išvengimui girių gaisrų. Del 
ilgo sauso rudens oro, miškai 
ir žolės visur išdžiuvusios, tai
gi medžiojimas pasidaro pavo
jingas. nes gali kilti daug gi
rių gaisrų. 

Jeigu iki Lapkr. 1 gerokai 
nepalis, medžiojimo sezonas už
draudžiamas. 

Pennsylvania yra gausi gi
riomis ir jomis didžiuojasi.. 

Kalnai ir girios sudaro pato
gu gyvenimą laukiniams žvė
rims ir paukščiams; giriose ir 
kalnuose yra įrengtos vasaro
jimo ir žiemavojimo vietos. 

Neatsargiai numestas galas 
cigareto, ar neužgesęs degtu
kas, ar kibirkštis iš traukinio, 
net užpakalinis iššovimas ug
nies iš automobilio gali padeg
ti pragarą, kuris daug gery
bių sunaikintų, pražudytų gy
vasčių, kaip atsitiko Maine val
stijoje. 

NEW YORK, N. Y. 
Iš LIETUVIŲ SPAUDOS 

KLUBO JUDĖJIMO 
Po ilgų atostogų įvyko Lie

tuvių spaudos Klubo susirinki
mas Spalių 17 vakare, Tėvynės 
redakcijos kambaryje. 

Lietuvių Spaudos Klubo su
sirinkimuose neatsižymima vie
šai šauksmingais nutarimais 
bei kokia nors praktiška veik-
kla. LSK priklauso skirtingų 
pažiūrų žmonės, tačiau visi pa
triotai Lietuviai, dalyvaujanti 
daugiau ar mažiau Lietuvių 
spaudoje. Aišku, kur renkasi 
Lietuviai kiekvienas turintis 
kitokį srovinį nusistatymą, ko
kių nors politikų pravedimas 
nesiduoda. 

Tačiau visi dalyviai intere
suojasi bendrais tautos reika
lais, ir" jieško žinių kad vėliau 
spaudoje panaudoti visuomenės 
informacijai apie savo tautos 
būklę. Tas ypač aiškiai pasi-
brėžė šiame susirinkime. 

LSK jau rodos yra kaip ir 
tradicija laikas nuo laiko pa
sikviesti kokį nors įžymų sve
tį, kuris pateikia rimtų žinių 
apie pasaulinę eigą ir tampriai 
surištas su Lietuvių tautos 
gyvybe. 

Šiame susirinkime turėta to-
kis svetys, Otto Tolishus, New 
York Times korespondentas, 
kuris buvo dar tik pora dienų 
atgal sugryžęs iš Europos. Jis 
yra gabus apžvalgininkas tau
tu gyvenimo ir tarptutinės po
litikos, gausiai apsirūpinęs ži
niomis davė LSK nariams įdo
mią paskaitą. Kalbėjo turinin
gai, nuosekliai apie valandą 
laiko. Jam baigus kalbėti ne-
kurie dalyviai davė įvairių pa
klausimų, kuriuos p. Tolishus 
atsakinėjo, išsamiai išaiškin
damas. * 

Po jo kalbos ir atsakymų į 
paklausimus, buvo pasiūlyta p. 
Tolishų priimti į LSK garbės 
narius, ką jis priėmė. 

(Otto Tolishus yra Klaipė
dos krašto Lietuvis, pradėjęs 
savo spaudos karjerą Cleve
land, Ohio, Scripps-Howard lai
kraščių sindikate. Po I pasau
linio karo jis buvo pakviestas 
prie New York Times/) 

Perskaičius LSK protokolus 
kurių buvo du. ir p. A. S. Tre
čiokui, pirmininkui, pareiškus 
apie mirusį šio klubo narį Pra
ną Bajorą, visi dalyviai liūde
syje sustojo. 

Už nesilankymą tankiau 
susirinkimus, pirmininkas pa
skyrė J. Sagiui kaip bausmę 
buti šio susirinkimo korespon
dentu. 

Tarp kitų. susirinkime daly
vavo ir daugiau įžymių svečių: 
nesenai atvykęs iš Europos 
Adv. Tolišius, N. Y. Times ko
respondento brolis, dailininkas 
Antanas Puzinas, Lietuvos Ge
neralinio Konsulo Atašė A. Si
mutis, ponas ir ponia A. Var
nas ir šiaip eilė visuomenės 
veikėjų, senesnių ir jaunesnių 
žurnalistų. 

Uždarius formalų susirinki
mą, pereita i bendrą social io 
pobūdžio pasikalbėijmą, ir vi
si vaišindamiesi kalbėjosi iki 
vėlyvam vakarui. Koresp 

Spalių 24, laivu Amerika at
vyko iš Prancūzijos Dr. Anta
nas Trimakas su šeima. Per 
eilę metų dirbdamas Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje jis yra 
buvęs Lietuvos pasiuntinybių 
Stockholme ir Varšavoje pata
rėju, o atgavus Vilnių, buvo 
Lietuvos Vyriausybės Vilniaus 
Kraštai Įgaliotinio politiniu 
patarėju. L.G.K. 

BALTIMORE, 

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

MUSŲ LIETUVIŠKA VEIKLA 
Spalių 5 d., Lietuvių salėje 

įvyko šaunus Lietuvių . Karių 
Motinų parengimas, pagerbi
mui Lietuvių karių laimingai 
gryžusių iš antro pasaulinio 
karo. Tai jau antras išeilės 
toks karių motinų darytas pa
gerbimas. Pereitą pavasarį bu
vo surengta pagerbimas kiek 
pirmiau gryžusių karių. 

Laimingai gryžusieji Lietu
viai kariai buvo pakviesti į šį 
pagerbimą svečiais. Ta proga 
Kun. L. Mendelis, Lietuvių šv. 
Alfonso parapijos klebonas, sa
vo kalboje pareiškė mintį kad 
Lietuviai kariai, atsidėkodami 
savo motinoms, parengtų tokį 
pat pagerbimą motinoms. 

Publikos šiame vakare buvo 
apie 500. Programą vedė Pulk. 
Ant* Meliauskas-Miller; kalbėti 
buvo perstatyti keli aukštes
nių laipsnių karininkai ne Lie
tuviai, ir miesto Mayoras Th. 
D'Alesandro Jr. * 

SPALIŲ 15 d., įvyko pirmas 
BALF 64 skyriaus "susirinki
mas, po trijų mėnesių vasaros 
pertraukos. Susirinkimas ap
kalbėjo užbaigimą vajaus, nes 
Baltimorei dar trūksta apie 
$1200 išpildymui jai skirtos 
kvotos. Nežiūrint kad narių 
ir mažai atsilankė, reikalai ap
tarta gyvai ir nuosaikiai. 

Tapo nutarta tuoj pradėti 
29 d. turėti viešą parengimą, 
išrinkta komisija kuri tuo rū
pinsis. 

Taip pat nutarta Lapkričio 
29 turėti viešą parengimą, tam 
išrinka komisija kuri tuo rū
pinsis. Apie to parengimo pro
gramą vėliaubus pranešta. 

Šiame BALF skyriaus susi
rinkime, komisija kuri rengė 
pp. Rastenių pagerbimo vaka
rą Rugs. 21, pridavė kaip au
ką BALF'ui tos pramogos li
kusį pelną $57. Auka priimta 
su padėka. 

SPALIŲ 18, Lietuvių salėje 
įvyko L. S. B-vės šėrininkų pa
rengimas, kurį pravedė jau
nuoliai šėrininkai, paveldėję 
Salės Bendrovės akcijas nuo 
savo tėvų. Tai pirmas salės 
istorijoje toks jaunolių paren
gimas ; svečių buvo per 300 as
menų ir parengimas buvo visa
pusiai pasekmingas. 

Be to, tame vakare buvo jie-
mažai išstatyta ir Lietuviškų 
rankdarbių, k. tai gražus kry
žius, vėjinis malūnas ir Lietu
viškos girnos; gražių, mezgi
nių, siuvinių, Velykų margu
čių na ir Lietuviškas ratelis. 
Tas ratelis turėjo nemaža dar
bo, nes moterėlės labai noriai 
sėdo prie jo norėdamos pasi
rodyti kad jos dar nepamiršo 
verpti. 

Medžio išdirbinius buvo iš
statęs Jonas Kairis. 

P. P. Jaras. 

VEDUSIOMS moterims bu;< 
leista mokytojauti Pittsburgho 
viešose mokyklose, kaip prane-
neša savo naują patvarkymą 
Viešų Mokyklų Taryba. 

Mokytojų stoka yra didelė, 
taigi mokyklų taryba tiki pa
traukti vedusias moteris už
pildyti mokytojų vietas. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tien: s kurie užsirašys 82-j* pusi. 
eų už $Ž.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me
al g, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
$82 li. 6thj5t. Philadelphia 6, Pa. 

Tremtiniai, suaugę* vyrai ir jaunuoliai mokosi įvairių ama
tų ir specialybių, čia matyti vienos tremtinių stovyklos šo
feri ų-kursan tų būrys. Jie mokosi ne tik valdyti automobili 
ar sunkvežimį, bet jį pataisyti ir aptarnauti. BALF jiemfc 
gelbsti. Savo aukas siųskit; BALF, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. 

Iš LVS SUSIRINKIMO 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

6-to skyriaus susirinkimas at
sibuvo sekmad. Spalių 26, šv. 
Antano parapijos mokykloje. 

Susirinkime buvo valdybos 
pranešimai ir buvusio koncer
to komisijos raportai. Rapor
tą perskaitė Juozas Kripas ir 
jį papildė St. Douvan, H. Rau-
by, M. Sims, J. Gužauskas ir 
kiti. Iš raporto paaiškėjo kad 
koncertas gryno pelno davė 
$145 su centais, kuo nariai iš
reiškė pasitenkinimą. Aišku, 
koncertas galėjo buti publika 
skaitlingesnis, bet bolgemiui 
nukirtus Lietuvių radio tą šeš
tadienį, prieš koncertą, koncer
tas liko nepaskeltbas, tat buvo 
gana gerai tokiose sąlygose. 

Bilietų išanksto daugiausia 
pardavė Matilda Maitienė, se
kanti St. Douvan, J. Gužaus
kas ir kiti. 

Susirinkime buvo atsinešta 
keliolika laiškų nuo tremtinių, 
kurie kreipiasi pagalbos per 
asmenis į skyrių. Nutarta bent 
dalį tų prašymų patenkinti 
ir Kalėdų proga pasiųsti 16 
pakietų bado slegiamiems mū
sų vientaučiams. St. Douvan 
pasižadėjo papįįfešyti musų biz
nierių gauti maistą nupiginta 
kaina, ir šiuos žodžius rašant 
gavau pranešimą kad prašy
mas išpildytas, reiškia gausi
me reikmenis pigesne kaina. Į 
išsiuntimo talką prašome visus 
narius, kas gali kelias valan
das pašvęsti. Maistas bus su
gabentas į musų namus ir čia 
pakuojamas. 

Buvo kalbėta apie rengimą 
koncerto ateinančiais metais. 
Skyriaus pirm. J. Gužauskas 
ir ižd. A. Rinkunas sutiko pa
siteirauti apie salę. Buvo pa
geidauta kad sekantis koncer
tas butų ruošiamas su šokiais 
ir užkandžiais. 

Helen Rauby ir Marė Sims 
prašė skyrių padėti išleisti ir 
išplatinti LVS centro specialės 
komisijos ruošiamus išlaimėji-
mo daiktus; skyrius sutiko pa
gelbėti. To pelnas skiriamas 
išleidimui ypač knygos "Lietu
va Tironų Pančiuose" Angliš
kai. Kas nori paaukoti šiam 
tikslui dovanų prašomi įteikti 
ar prisiųsti Mrs. Helen Rauby, 
16926 Pinehurst Ave., Detroit, 
21, Mich., arba man, 2207 Oak-
man Blvd., Detroit 6, Mich. 

LIETUVIŠKOS ŽINIOS 
PER RADIO 

Am. Lietuvių Balsas, radio 
klubas, nutaręs skirti 3 minu-
tas laiko pranešimui Lietuviš
kų žinių iš svetur, šios žinios 
yra ruošiamos ir jos bus per
duodamos. Klausykit ALB ra
dio kas šeštadienį, 7:30 vak., 
iš stoties \^ILB. 

LANKĖSI CHICAGIEČIAI 
Detroite lankėsi svečiai Chi-

cagiečiai, Kun. činikas, M.C., 
ir Draugo platintojas, buvęs 
Lietuvos tremtinys A. Dauno
ras. Svečiai turėjo reikalų ir 
apie Lietuvos tremtinius. Iš 
Detroito jie išvyko į rytines 
valstijas. 

TREMTINIŲ LAIKRAŠČIAI 
Jau dabar ateina reguliariai 

Lietuvių tremtinių laikraščiai 
iš Vokietijos ir kitur. Reikia 
džiaugtis jų leidiniais, jie iš
leidžiami labai tvarkingai. Pas 
mus ateina jų keli: Mintis, ži
buriai, Musų Kelias ir kt. Jų 
mintis yra rimtos ir sveikos. 
Malonu pasiskaityti. 

Bet ve kas metasi į akis: 
musų tremtiniai stropiai seka 
Amerikos politiką ir musų A-
merikos Lietuvių žings n i u s , 
kad net reikia stebėtis. Nere
tai ir apie musų Detroitą jų 
laikraščiuose rasi. 

mį»TVtftr iiiąil.11 

je minėjo savo dviejų metų su
kaktį, arba 100-tojo numerio 
išleidimą. Tuo numeriu ir mes 
Amerikos Lietuviai džiaugė
mės kad musų broliai užjuryje, 
nors ir sunkiose sąlygose, ne-
davalgę, * dirba savo kulturinį 
darbą, keldami susipratimą ir 
teikdami šviesą savo bendro li
kimo broliams. Mes Detroito 
Lietuvai Vaduoti Sąj. skyrius 
pasigėrė jom tuo 100 Musų Ke
lio numeriu savo susirinkime. 
Savo . paprastais žodžiais svei
kinu Musų Kelio leidėjus var
dan LVS 6 skyriaus, o žymes
nis pasveikinimas bus pasiųs
tas skyriaus vedėjų. 

M. Sims. 

MIŠKŲ GAISRAI 
Šį rudenį, kuris pastoaikė la

bai šiltas ir sausas, šalyje iš
kilo daug miškų gaisrų. Miš
kų gaisrai pereitą savaitę siau
tė devyniose valstijose. Gais
rai buvo mažesni ir didesni, 
kurie vieni jau nugalėti, bet 
pasitaiko v€l iškyla kitur gai-
s r ų ' j  Didžiausias gaisras siaučia 
Maine valstijoje, kuris pridarė 
jau milijoninių nuostolių ir. jo 
pasėkoje žuvo keli žmonės. 

Pačioje Naujoje Anglijoje 
pereitą savaitę siautė apie 150 
paskirų girių gaisrų, sudegin
dami apie 50,000 akrų miškų. 

Maži neatsargumai su ugni
mi miškuose rudenį yra svar
biausia priežastis miškų gais
rų. 

AKRON, OHIO 

LANKĖSI CLEVELANDIE-
• ČIAI 

SLA 60 metų gyvavfiil© su
kakties paminėjimui viena vie
tos SLA kuopa buvo surengus 
paminėjimą Spalių 18 vakare, 
salėje 1241 Sweitzer Avenue. 
Programos išpildymui ir sve
čiais atvažiavo Clevelandiečių 
šešios pilnos mašinos: choris
tai ir jų draugai, ir tarp jų 
buvo atvažiavusius dainininkė 
p. Adomaitienė ir p. Šliūpienė. 

Clevelandiečių choras, vado
vaujamas K. štaupo, gražiai 
sudainavo 8 dainas, be to vy
rų ir mišrus kvartetai sudaina
vo dar 4 dainas, duetas dvi; 
ponios M. Galdikienė ir N. Ve-
lykienė gražiai sudainavo ir
gi porą dainų. Programa "'ati
daryta Amerikos Himnu, Įmig
ta Lietuvos Himnu, vadovau
jant ir akompanuojant choro 
mokytojui K. štaupui. 

Akrono miesto iždininkas ta
me vakare pasakė užuojautos 
kalbą badaujančiai Europai, 
patardamas visiems vengti ko
munizmo, kurio režimas laiko 
15 milijonų žmonių kalėjimuo
se, nesutinkančių su jų tvarka. 

šio vakaro surengime ir cho
ro kvietime daug pasidarbavo 
žymi Akrono veikėja K. Gaš
kienė ir kuopos pirmininkas 
T^aviskas ir kiti geri Lietuviai. 
Choristams bei svečiams už
kandis buvo paruoštas p. Gaš
kų puošniame >name, tik gaila 
kad ne visi choristai tomis vai
šėmis pasinaudojo, nes lietin
gas oras sutrukdė juos kelyje, 
ir jie traukė tiesiog į salę vie
toje sustoję pas p. Gaskus. 

Lai gyvuoja Clevelandiečių 
su Akroniečiais geras draugin
gumas. Reporteris. 

SIŲSKIT tjirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili-

Musų Kelias Spalių pradžio- mą iš Lietuvos. 

MONCRIEF AUT€fflfjWis šildymas 
EKONOMIŠKAS — 

GERIAUSIAS ŠILDYMO PATOGUMAS 

GAS • COAL OIL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

! ! 
j SPRINGFIELD, OHIO, LIETUVIŲ BALIUS j 
i j 
Į Lietuvos Sunų Draugystė rengi PUIKŲ BALIŲ Šešta- | 
j dienio vakare, LAPKR.-NOV. 15, pradžia "9 vai. vak. j 

j* LABOR TEMPLE SALĖJE — 138 W. High St. j 
5 " Į Ųžkviečiame Lietųyius iš aplinkinių miestų pasilinksmin- { 
f ti Lietuviškai prie geros orkestros, ir pasimatyti su sa- j 
S vo draugais. Kviečia Komitetas, f 
tdfHMMMM iMilHĮMtlty—WW .1 

BALSUOKIT TIESIOG UŽ VISĄ 

DEMOCRATIC TICKET' 

Antradieni, November-Laplc. 4, 1947 

THE CITY OF CANTON, OHIO 

FOR MAYOR 

CARL F. KLEIN 

For President of Council 

JOE DUBAR 

For City Auditor 

For City Solicitcwf 
THOMAS H. NICHOLS 

For Councilman at Large 
Balsuoti ne už daugiau kaip tris) 

JOE MA^IOL 

WILLIAM F. SCHUMACHER 

RALPH SMITH 

For Member of Council 

LEO C. KOEHN 

2nd Ward Vera L. Elliott 

3rd Ward ' Baxter C. Sharrock 

4th Ward Esther M. Archer 

5th Ward Jimmy Zea© 

6th Ward Michael P. Gamble 

7th Ward \ 

8th Ward Theodore A. Nicholas 

9th Ward James F. Brady 

10th Ward Howard D. Neel 

Township Trustee 
ROBERT T. CHAPP1US 

C. FRANK SHENARD 
^Chairman Democratic Campaign Committee 

KAIP PADARYT JUSŲ NAMUS 
MALONIAIS GYVENIMU! 

Originaliai Tvariniai 
Papuošimui Jusų 

Pusryčių Kambario 
i 

PULLMAN 
SEATS 

.CORNER NOOKS 

CIRCULAR LOUNGES 
. . .  s k a i d r u s ,  s m a g i ų  s p a l v ų  b a l d a i  p a d a 
rys "niūrų" kambarį žėrinčiu naujai. Ir 
taip lengva išlaikyti švariai. Stebuklin
gas bakelite viršus nusivalo šlapiu skaru
liu. Mazgojasi šiltu vandeniu ir muilu. 

19 mėty patyrimo—pilnas Parodymas dirbtuvėje 
A išskaičia vimai be išlvcru. F. H. A. Išsimoki iimai 

SUN RADIATOR COVER CO. 
MANUFACTURERS OF CUSTOM BUILT FURNITURE 

FOR THE HOME SINCE 1928 

8832 CARNEGIE AVE. RA 5361 CLEVELAND, OHIO 
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Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 1| 

Jungo Nevilks! 

Klaida ar ^susipratimas? 
Tremtinių Lietuvių Spaudos Pasisakymas del 
Perkėlimo Pabaltijo Universiteto į U. S. A. 

(MINTIS, No. 101, Rugsėjo 11, 
1947. Laikraštis Lietuvių 
Bendruomenei, leidžiamas 

Memmingene, Vokietijoje.) 

Iš JAV ateina žiniųi kad BA-
LFo vadovai Kun. Končius, J. 
B. Laučka ir kiti sumanė per
kelti Pabaltijo universitetą iš 
Pinnebergo j JAV. Esą šiam 
reikalui numatoma perimti Fas-
samequeddy Bay, Eastport, Me. 
vieno milijono dolarių vertės 
Quoddy kaimą. Panašių žinių 
praneša "Lietuvių žodis" Nr. 
85 (47) straipsnyje "Daromi 
lygiai Pabaltijo universitetą 
perkelti į Ameriką." 

Niekas neginčija, bet visi 
pripažysta didelius Pabaltijo 
Universiteto mokslo personalo 
h *  b e s i m o k a n č i o s  j a u n o m e  n e s  
pasiektus mokymo bei auklėji
mo1 rezultatus. Visi šiam švie
timo ir kulturos darbui prita
riame ir visaip remiame. La
bai dažnai stebimės kok i o s e 
sunkiose tremties sąlygose šis 
universitetas turi dirbti ir iš
tverti. Stebimos Pabaltijo mok
slininkų pasiryžimu auklėti sa
vąją jaunuomenę ir tuo atve
ju kuomet visos pajėgos veikia 
prieš šias pastangas ir nuolat 
siaurina darbo galimybes bei 
elementariškiausias teises. Tai
gi, be jokios abejonės esame už 
šio universiteto išlaikymą ir 
jo visapusį rėmimą. Remti jį 
turėtų ne tik tremtinių masė, 
bet ir visame pasaulyje išsis
klaidę Lietuviai, Latviai ir Es
tai, kaip jų vieningo aukštos 
kulturos darbo židinį tremtyje. 

Tačiau, šitaip vertinant Pa
baltijo universitetą, jokiu butu 
negalima sutikti kad Lietuvių 
tremtinių bendroji šalpos orga
nizacija B ALF sunkiai gauna
mus ir surenkamus daugiausiai 
te Amerikos Lietuvių ceri t u s 
tikvotų gana nerealiam planui 

Jfabaltijo universitetui į J^.V 
perkelti. Iš vienos pusės — 
dauguma tremtinių badauja ir 
aurenkamos jų šelpimui lėšos 
turi jiems ir tekti, bet jokiu 

%idu ne pašaliniam šalpos dar-
įo atžvilgiu reikalui. Daugy
bė Amerikos Lietuvių nesugeba 
savo vaikų į mokslus išleisti, 
tai kaip jie galės suprasti iš 
jų žymių sumų pinigų rinkimą 
tremtinių vaikams auk š t o s e 
mokyklose mokyti? Be to juk 
»e vieni Lietuviai turi Pabalti
jo tautų jaunuomenę mokyti. 
Neskaitlingos Latvių ir Estų 
kolonijos Amerikoje vargu bau 
galės rimtai prie šių milijoni
nių išlaidų prisidėti. 

Be to jeigu jau už dideles su
mas perkelti universitetą Ame
rikon tai reikia pagvildenti ką 
kelsi, kaip tas kėlimas vyks ir 
kokia perkelto universiteto atei
tis. Pirmiausia, visi gerai ži
nome kad Pabaltijo universitete 
bent iš Lietuivų ne visi pajė
giausi mokslininkai sutelkti. 
Cia susiburė tik daugiau pasi-
iventusieji ir ręokslui bei mo
kymui atsidavusieji musų pro
f e s o r i a i  i r  l e k t o r i a i .  G a r b e  
jiems už tat! 

Bet keliant aukštąją moky
klą ypač svarbu butų ne tik 
pasišventėlius, bet ir visus pa
jėgius grynojo mokslo darbi
ninkus perkelti. Taip pat ir 
musų jaunimas. Jis beveik žy
mesne dalimi mokosi aukštose 
Vokietijos mokyklose ir nebus 
perkeltas. Dalis musų studen
tijos, nepakeldami stačiai bai
sių mokymosi sąlygų tremtyje, 
kur džiova ir kitos ligos jauni
mo tarpe turi labai gražią pjū
tį, vyksta fiziniams darbams į 
Angliją ir į Kanados miškus. 

' Iš to paties Pabaltijo univer
siteto jau gražus būrelis išvy
ko. Taigi su perkėlimo objek
tu yra rimtų abejonių. Kelti 
Latvius ir Estus, atvirai pasa
kysiu, musų tremtinu gauna-
ino iš BALFo šelpimo sąskai-
ton butų labai broliška, bet var
gu bau pateisinama. Toliau. 

Keliant universitetą reikia ži
noti kad veikia tam tikri JAV 
imigracijos įstatymai. Kas pro 
šias užtvaras sugebės pralysti 
yra labai ir labai rimta prob
lema. Užsienio studentija iš
imties keliu gali mokytis JAV 
aukštose mokyklose, bet pasi
baigus mokslui arba leidimo 
terminui privalo gryžti iš kur 

atvyko. Kaip butų su Baltie-
čiais studentais? Kur jie gryž-
tų? 

Nusikėlus į JAV kaip butų 
su Pabaltijo universiteto tei
sėmis ir darbu? Kas jo dar
bą ir diplomus kontroliuotų, 
kas jam teises pripažintų? Ar 
jis butų grynai privati aukšto
ji mokykla? Pagaliau, kaip su 
studentijos prieaugaliu? 

Juk kiekviena aukštoji moky
kla sėkmingai gali dirbti jeigu 
ji pilnateisė ir jeigu turi na
tūralų tiek studentijos, tiek 
mokslo personalo prieauglį, tai 
iš kur semtų Pabaltjo univer
sitetas Amerikoje sau studen
tus ir profesorius? 

Gerai nupirkti kaimą už vie
ną milijoną dolarių, jeigu jų 
lengvai galima gauti, Pabalti-
jos universiteto įkurdi n i m u i, 
bet tuoj kyla klausimas kur gi 
kiti milijonai universitetui iš
laikyti ir mokslo priemonėmis 
aprūpinti? Jeigu milijonais B-
ALFo vadovybė operuoja, tai 
ar negeriau su jais pakalkulio-
ti žymesnei tremtinių daliai į 
kokią nors Kanados ramią vie
telę perkelti, o aš užtikrinu kad 
tat padarius Lietuvių aukštoji 
mokykla pati atsirastų! Tik 
kelioliką tūkstančių tremtinių 
nukėlus atsirastų labai naudin
gi švietimo ir Iculturos židiniai, 
nes šį tvirtinimą remia tūkstan
čiai tokių faktų, atsiradu s i ij 
spontaniškai sudaužytos ir su
griautos Vokietijos kareivinių 
palėpėse ir rusyse. 

Taigi, šis Pabaltijo universi
teto BALFo vadovų sugalvota
sis perkėlimas, tik paviršuti
niai pagvildenus, yra nerealus, 
neapgalvotas ir tremtiniams ne
suprantamas. Jos gali daug 
varge esantiems tremtiniams 
pakenkti, nes jų šalpa gali su
stoti fantastinius planus besi
vaikant. Jeigu Lietuviai ne
sugeba puikaus čiurlionies me
no ansamblio perkelti į JAV, 
tai ką čia rimtai kalbėti apie 
v i s o  u n i v e r s i t e t o  p e r k ė l  i m ą ?  
Todėl kyla rimtas klausimas: 
ar čia daroma klaida, ar visas 
reikalas yra grynas nesusipra
timas ? 

Rimas Kemeklis. 

TAUTOS PANAKTINIAI 

EUROPOJE tremtinių ir pa
bėgėlių skaičius dabar esąs di
desnis negu buvo 1945 metais, 
praneša Pasaulinė Bažnyčių 
Taryba iš Genevos, Šveicarijos. 

Pasirodo, pastarais pora me
tų dar daugiau žmonių liko be 
savo tėvynių, turėdami apleis
ti jas, ,įvedus jose komunistinę 
tiraniją. Dabar Europoje esą 
apie 1,600,000 išvietintų asme
nų, kuriems reikalinga rasti 
pastovios apsigyvenimo vietos. 

A. R. McNamara Kandi
datas į Municipal Court 

\ 

Tavo kambaryje Europie- j kasdieninių darbų svarbiausiu 
darbu pavadinsime pasirūpinti 
anais. Tegul nebegirdėsime pa
kartojant šių, jau minėto poeto 
Santvaro, žodžių: 

Kaip elgetos nudriskę 
ir nuskarę, 

Meilinam į sočių žmonių 
duris, 

Bet languose užgęsta 
žiburys 

Kai tik vartus f kiemą 
būnam atidarę.... 

Gali vejoj atrast nubirusį 
grūdelį, 

Ir neregėtą šviesulį gali 
atrast dangus — 

Kodėl, kodėl to jieškomo 
žmogaus —* ' 

žmogus atrast ir 
pasisveikinti inegali ? 

A. R. McNamara yra Ohio žmo
gus, gimęs Cincinnati, Spalių 16, 
1889 metais, ir ten ėjo mokslus, ga
vęs M. A. laipsnį iš St. Joseph's 
College. Jis anksti pradėjo intere
suotis darbininkų judėjimu ir buvo 
veiklus A. F. of L. narys per 25 
metus. Dabar dar priklauso prie 
Pipefitters' Local 120. 

1928 metais baigė teisių mokslą 
Lake Erie Law School čia pat Cle-
velande. 1929 metais padėjo prak
tikuoti teises Ohio valstijoje. Per 
daug metų aktyviai darbavosi už 
įvedimą socialių įstatymų, tarp jų 
ir Darbininkų Atlyginimo įstatymo, 
Senatvės Pensijos ir Bedarbės Ap-
draudos. 

Jis kandidatuoja į teisėjus Mu
nicipal Court, terminui kuris prasi
deda Sausio 1, 194ft ir baifsis Gr, 
31, 1953. 

tiška dvasia, — aplankę mane 
svečiai kalba. Jie varto Vo
kietijoje Lietuvių leidžiamus 
laikraščius: Mintį, Musų Kelią, 
žiburius, Vokiečių kalba lei
džiamą DP Express'ą, Im Aus-
land, žurnalą Aidus.... 

— Taip, esu artimuose san-
tikiuose su Europa. Ir, žinot, 
labai džiaugiuos savo tautie
čiais. Jų kūryba rodo juos 
tebesant stipriais dvasioje. 

Tai kalbėdama, išdėstau ant 
stalo tik ką gautų knygų pun
delį. čia ir poezija, novelės, 
vaikams pasiskaitymai, istor 
niai veikalėliai. 

Jų visų reikšmingiausia kny
ga — šiai metais išėjęs Rašy
tojų Metraštis. Metraščio pra
tarmėje poeto Stasio Santva
ro įrašyti žodžiai: .... Mes vis 
dar, tartum kokie panaktiniai, 
turime eiti eiti sargybas ir ko
voti už pagrindinę teisę — gy
venti, — mus sujaudina. Mes 
pradedame kartu apkalbėti A-
merikiečius Lietuvius. 

— O visgi dauguma norėtų 
matyti šijios žmones anglių 
kasyklose arba dirbtuvėse dir
bant paprasčiausią darbą, — 
vienas svečių pastebi. 

— Dauguma apie kitokius 
darbus ir nedaug išmano. At
vykę Čia tais laikais kuomet 
Rusas juos buvo laikęs patam
syje ir pusalkanius, jie buvo 
patenkinti čia gavę baltos duo
nelės pavalgyti. Musų tautos 
žaizdos vargu daugumai ir ta
da labai rūpėjo. Suprastinant 
dalyką, turime žiūrėti į Ame
rikiečius taip kaip žiūrėdavo
me į Lietuvos žmones tada 
kuomet Lietuva buvo juoda ir 
tik vienas ar du iš kaimo te
siekė aukštesnio mokslo, kad 
galėtų užimti reikšmingesnę 
žemėje vietą. Visokių žmonių, 
visokių galvosenų. Tik jokiu 
budu aš nenorėčiau sutikti su 
mintimi kad visi Ameriikečiai 
Lietuviai norėtų savo tautos 
intelektualus pamatyti atsiža
dant savo pašaukimo, kūrybos. 
Vienintelis ginklas . panaudoti 
Lietuvos laisvės kovai tegali 
buti spausdintas žodis. Pir
moje eilėje mes ir turėtume 
rašto žmonėmis pasir u pi n t i. 
Netikę jokioms spekuliacijoms, 
kuklus ir drovus bei kantrus 
savo likimo naštai, jie pirmiau 
už paprastus darbininkus su
guls įvairiose sanatorijose, — 
žinoma musų visuomenininke 
dėsto savo mintis. 

Kalboms galo nėra. Svars
tome kaip kuodaugiau butų ga
lima apkalbamų tremtinių į čia 
atgabenti. Mes savo žodžiais 
paliečiame ir Kun. Končiaus 
pastangas atkeldinti į Maine 
valstiją Baltijos Uinversitetą. 

Šyptelėjame prisiminę kiek 
mokslo įstaigų, ansamblių pri
sisteigę musų tremtiniai karo 
griuvėsiuose, kiek knygų išlei
do gyvendami pusbadžiai, iš
daužytais langais kareivinėse 
ir kitokiose patalpose. 

Mes visi sutinkame kad te
gul tik mes sulaukiame dides
nio skaičiaus tremtinių, o viso-
ki kulturiniai centrai patys iš 
jų pačių išdygs. Ir sutartinai 
smerkiame BALF'o pareigūną 
kam jis, vaikydamasis ambici
ją, išleidžia veltui iš žmonių 
surenkamus pinigus vargstan
čiųjų sušelpimui. 

— Aš manau geriausia butų 
jei panaudotume savo energi
ją suvedimui Europoje gyve
nančių Lietuvių į pažintį su 
Amerikiečiais. Užmegstas tie
sioginis ryšys automatiškai su
mažintų vargą. Mes perdaug 
besirūpindami savo pačių bū
timi, turime bent padėti savo 
br6liams ir sesutėms kurie va
ro kulturinį darbą. Save ga
lėsime pateisinti jei prie savo 

KAS platina Dirvą —- tas 
platina apšvietą. 

Svečių šeimininkė su ašara 
akyse išdeklamavo. 

Visi sutinkame kad Šiądien 
veltui daugelis meilina net į 
turėtų savo draugų duris. Iki 
šiol mažiausia išgirstamas bal
sas musų tautos panaktinių, 
kurių šioje šalyje mes labai 
dar stokuojame. 

Musų pašnekesio išvada: ei
ti Į žmones ir jieškotį galineių 
pasirašyti affidavitus. Tiesio
giniai siuntinėti musų intelek
tualams maisto ir drabužių. 

Gyvename momentą kuomet 
visi privalome stoti šalpos dar
ban, neskatinami jokių virši
ninkų ir direktorių,' kuriems 
gal daugiau rupi kaip išsaugo
ti savo turimą titulą, o ne pa
dėti kitiems. 

žmoniškai atidarykime savo 
duris tiems kurie žiuri į mus 
su pasitikėjimu. 

Pr. Lapienė. 

BALF METINIS SEIMAS 

BALPo PASKUTINIS KVIETIMAS Į SEIMĄ 
Lietuvių tremtiniams momen

tas liūdnas ir tragiškas. BALF 
Seimo jie daugiau laukia negu 
mums gali atrodyti. Jie musų 
veikimu nepapraątai domisi. Mu
sų gyvas veikimas yra būtinas 
jiems gelbėti. 

Tik ką gavome pranešimą 
kad BALF Seime dalyvaus BA
LF įgaliotinis Vokietijoj Dr. 
Antanas Trimakas. Jis spe
cialiai atvyksta į Seimą ir at
veža tremtinių linkėjimus Jums 
asmeniškai perduoti. Garbin
gojo svečio pranešimas bus įdo
mus, svarbus, naudingas vi
s i e m s  L i e t u v i ų  š a l p o s  d a r b o  
veikėjams. Svarbu kad tą pra
n e š i m ą  i š g i r s t ų  v i s ų  B A L F  
Skyrių atstovai. Butų tikrai 
g e r a  k a d  k i e k v i e n a s  B A L F  
Skyrius turėtų Seime nors po 
vieną atstovą. 

B A L F  S e i m e  d a l y v a u s  i r  
Lietuvos Miništeris Amerikai, 
Pulk. Povilas žadeikis, kuris 
tik ką gryžo iš Europos. Lie
tuvos Ministeris Europoje daug 
kur lankėsi, plačiai išsikalbėjo 
su atsakingais asmenimis. Jis 
daug naujų žinių parsivežė apie 
visos Lietuvių tautos padėtį. 

Seime dalyvaus įžymių Ame
rikiečių svečių tiek New Yorko 
miesto atstovų, tiek kitų val
stybių svečių, tiek šalpos ir 
kulturos organizacijų vadų. Pa
žinkime savo tautos, savo trem
tinių draugus asmeniškai. 

Nuo šio BALF Seimo daug 
kas pareis. Tad, kurie skyriai 
dar mandatų į Centrą, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
neatsiuntėt, malonėkite tai pa
daryti neatidėliodami, šiądien. 

BALF Seimas pradedamas 
Lapkričio 5 d., nuo 2 vai. p. 

p. Hotel New Yorker, 34 St. 
ir 8 Ave., New Yorke. Lapk. 
5 d., 8 vai. vakare bus gražus 
koncertas, kuriame žymios me
no jėgos džiugins visus daly
vius Lietuvių tautos menu. Kon
certe norima duoti progą vi
siems dalyvauti, tad bilietai tik 
po $1.00. Viskas vyks Hotel 
New Yorker, arti Pennsylvania 
didžiosios geležinkelio stoties, 
New Yorko širdyje. 

SAULft vasarą, Liepos mė
nesį, yra apie trimis milijonais 
mylių toliau nuo žemės negu 
Sausio mėnesį, bet vasarą oras 
musų šiaurinėje pusėje buna 
šiltesnis todėl kad saulė randa
si virš musų galvų. 

Pataria Remti Visas Tak
sų Levies Lapk. 4 

Kadangi Clevelando miesto opera-
vimui ir palaikymui viešų gerovės 
įstaigų reikalinga tam tikros su
mos pinigų, Howard Whipple Green 
atsišaukia j miesto balsuotojus ra
gindamas remti tas tris tax levies 
kurios bus padėtos ant-balloto rin
kimų dienoje Lapkričio 4. 

"County Welfare Levy, City of 
Cleveland Charter Amendment pa
tiekiantis kitą levy operavimo kaš
tams ir Cleveland Schools Levy ne
turi pralaimėti šiais rinkimais", 
sako Green. 

Ragindamas balsuotojus paremti 
Cleveland Schools Levy, Green pa
žymi tai ką pareiškė Mrs. Normn 
Wulff, pirmininkė Board of Educa
tion, kuri pasakė kad mokyklos ne
galės operuoti pilną terminą 194* 
metais jeigu šie pinigai nebus nu
balsuoti. 

Visos trys levies, taip būtinos vi
sam Didžiajam Clevelandui, turi 
gauti balsuotojų pritarimą, pareiš
kia Green. 

IS R1 N K IT 

Anthony R. Mamara 
KANDIDATAS Į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Rinldtftti antradienį, Lapk.-Nov. 4 
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CLEVELANDO LIETUVIŲ DEMESIUI 
DU GERI BALSAVIMAI — 

UŽ TIKRĄ LIBERALĄ IR 
GĖRĄ TIKSLĄ 

SUGRĄžINKIT 

JUDGE 

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

Balsuokit už 

X I WAR VETERANS BONUS 
mįmmmęįKiĘm 

Rinkimai Lapkričio 4, 1947 

Palikit 
m 

Judge Frank D. 
Celebrezze 

TO THE 

MUNICIPAL COURT 
OP CLEVELAND 

Judge Celebrezze yra 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 laipsnfa. 

PALIKIT TOLIAU 

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE 
RINKIMAI ANTRADIENI, LAPK.-NOV. 4, 1947 
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I $ R I N K I T 

Harry B. Hayps 
KANDIDATAS Į 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

Rinkimai Antradienį, Lapkr.-Nov* 4, 1947 

Pilnai kvalifikuotas tarnavimui 
Clevelando žmonėms 

B A L S U O K I T  U Ž  

CITY AND COUNTY LEVIES 
The City of Cleveland turi vėl atnaujinti 2.5-mill 

levy savo operavimo ir iškaščių pad#ffimon tikslams 
vienam metui laiko. 

Ši levy nėra tai jokioms priedinėms išlaidoms, bet 
tik atnaujinimas tokių levies kurios buvo balsuotojų 
užgirtos 1946 ir 1947 metams. 

COUNTY WELFARE LEVY 
The County reikalinga vėl 1.3-mill levy atlikimui 

būtinų šalpos patarnavimų kokius įstatymai nustato 
del 1949 ir 1950 metų. ši levy užims vietą dabar 
esančios 1.4-mill levy. 

Po nuodugnaus ištyrimo fiskalio stovio Miesto ir 
Apskrities, Committee on Taxation of the Cleveland 
Chamber of Commerce rekomenduoja, su Boardof 
Directors užgyrimu, balsuotojams remto abi levies. 

THE CLEVELAND CHAMBER OF COMMERC1 
Baigia jau šimtmeti Darbavimosi 

\ A.. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—£ ditor 

TĖVYNĖ JUOS SURAS 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PATYS TREMTINIAI 
PASISAKO 

AMERIKOS Lietuviai komunistai šnypščia kaip gyva
tės prieš kiekvieną Lietuvį tremtinį atkeliavusį į 

Ameriką. Vos žmogus suspėja ištrukti iš DP lagerio 
ir persikelti į musų kontinentą, tuoj pat komunistėlių 
akys skuba surasti jame hitlerininką, fašistą.... ir net 
karo nusikaltėlį. Ir ne tik naujai atvykę yra komunis
tų akyse "karo nusikaltėliai" ir.... fašistai, bet ir visi 
tremtiniai, kur jie bebūtų. 

Mes žinome gerai iš kur ateina Amerikos Lietu
viams komunistams nurodymai kaip jie turi žiūrėti į 
Lietuvius tremtinius. Maskva jau nuo senai visus DP, 
pasitraukusius iš sovietinės vergijos, krikštija pikčiau

siais vardais. Daug kartų ta pati Maskva perv savo 
skerdiką Višinskį yra reikalavus išduoti "sovietinius pi
liečius", kad galėtų juos išskersti taip kaip ji su milijo
nais jau yra pasielgus. 

Negalėdama betgi savo budelišku kirviu prieiti prie 
DP galvų, Maskva propagandos priemonėmis mėgino ir 
dabar tebemėgina apjuodinti tremtinius, pristatant juos 
pasauliui kaip fašistus, kaip nusikaltėlius, tinginius ir 
visokius palaidunus. Tremtiniai iš Baltijos kraštų su
daro ypatingai nemalonų dyglį sovietams: mat, tų kraš
tų tremtiniai visokiais keliais judina jų tėvynių išlais
vinimo klausimus, aiškina pasauliui sovietų žiaurumus, 

Ž'ų kraštuose įvykdytus, ir tarnauja kaip liudytojai prieš 
comunistinę santvarką, prieš jų terorą ir jų siekimus. 

Tokie 'gaivalai' priklauso prie pikčiausių Maskvos prie
šų, ir už kiekvieną tokį priešą Stalinas sutiktų apmokė
ti labai brangiai. 

PER 30 metų Stalinas suspėjo kuone visus savo 
"vaikus" padaryti" Judošiais. Dabar jis mėgina tokių 
Judų prisipirkti ir kituose kraštuose. Iki šiol jam kan
didatais buvo komunistų partijos nariai, kurie neišpa
sakytu uolumu visas giesmes ir maldas klojo po Stali
no "kojų.... Amerikos Lietuviai komunistai per Bim
bą, Pruseiką, Mizarą ir kitus neriasi iš kailio kad tik 
galėtų įtikti Maskvos tironams. Jie jaučiasi atlieką di

ldei} patarnavimą Stalino gaujai, šmeiždami, niekindami 
ir plusdami Amerikon atvykusius Lietuvius tremtinius 
ir Vokietijoje bei kitur gyvenančius Lietuvius DP. 

Tų Maskvos agentėlių tarnyba yra aiški. Jų tiks
las sunkinti Amerikon atvykusiems Lietuviams visuo
meninę veiklą ir kitokį dm*bą Lietuvos laisvinimo rei
kalui. Matyti, Maskva per Sniečkų, Paleckį ir Gedvilą 
yra įpareigavus Amerikos Lietuvių komunistų gaują 
tuoj pat priklijuoti kiekvienam atvykusiam Lietuviui iš
kabą jog jis yra "fašistas", "smetonininkas", "gestapi
ninkas", "nusikaltėlis" — o jei norite tai ir "vagis", 
"kriminalistas" ir visoks kitoks brudas. Vadinasi, sau
gokitės to žmogaus, netikėkite ką jis jums kalbės, nė
rėm kite jo ir badykite pirštais! 

To siekia komunistai tremtinių Lietuvių juodini
mais. Jie jų bijosi, kaip velnias kryžiaus. Bijosi kad 
per naujai atvykusius bei atvykstančius Lietuvius trem
tinius ateis vis daugiau teisvbės ir šviesos apie komu
nistų viešpatavimus Lietuvoje, apie sovietų įvykdytus 
žudymus, kalinimus ir trėmimus. Juos persekioja bai
mė, kaip ta žmogžudį kiekvienas šešėlis: visur jis mato 
policiją, kalėjimą, teismą.... Taip ir komunistai Lie
tuviai kiekviename išvietintame mato "fašistą", tą bai-
suolį, kurs vieną dieną galės pareikalauti ataskaitos iš 
komunistų. 

LIETUVOJE 1940 metais Maskva Ir komunistų 
partija visur matė tik "reakcijonierius", "anti-tarybi-
nius elementus", "liaudies priešus" ir "smetonininkus". 
Per vienerius metus jų išnaikino apie 40,000. Bet stai
ga vėl atsirado tokių "priešų" per 70,000 Vokietijoje. 
Juos išnaikinti bus sunku Maskvai ir jos tarnams, va
dintųsi jie Pruseikos, Bimbos ar kitokiais švelnesniais 
vardais. Milijonai tokių pat "priešų" kenčia už geleži
nės uždangos. Ir Kudirkos balsas yra galingesnis negu 
kremliaus tirono: 

"Lietuva mano, priešui ant tavęs įnirtus, 
privalai hydra tapti, kuriai nukirtus 
galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta." 

Ir kuo daugiau tu, piktasai prieše, nirši tuo tvirčiau 
stovės Lietuvis ir tuo aršiau jis gins savo ir savo žemės 
teisę gyventi laisvai. Tos "hydros" neįveiks nei Palec
kis, nei Bimba, nei pagaliau pats "šviesiausias Juozapas 
Stalinas", nors jie kasdien po kelis kartus meluotų, nie
kintų ir šmeižtų "liaudies ir darbo priešus". 

"Užmuškite juos visus, vistiek Dievas savuosius su
ras", taip buvo kalbama per Prancūzų Revoliuciją. Ir 
jųs, komunistai, šmeižkite, jei norite, visus tremtinius, 
v i s t iek  tėvynė  juos  suras .  Suras  i r  jua . . . .  

GEN. DE GAULLE SUGRYŽIMAS 
(JEN. Charles de Gaulle, Prancūzijos kariautojas, po 

laimėjimų pereitą savaitę savivaldybių rinkimuose 
visoje šalyje, kuo komunistus ir kitas partijas pastūmė 
į užpakalį, šiomis dienomis pareikalavo socialistų prem
jerą Ramadier rezignuoti ir padaryti kelią jo naujam 
Prancūzijos Žmonių sąjudžiui užimti šalies valdžia. 

Prancūzijoje socialistai, kaip ir visur kitur Euro
poje, prisiplakę prie katalikų ir prie komunistų, pasi
stengė įgauti valdžios vadovybę. Prancūzijoje vėliau 
komunistų iš vyriausybės atsikratyta, tačiau socialistai 
nepasirodė jokie vadai. Jie tik lošė pasiremdami kitais. 

Visą laiką kai BALF'o vado
vai pasiėmė Lietuvių spaudoje 
reklamuotu pirkimą* Q u o d d y 
kaimelio Maine valstijoje, sva
jojant perkelti į Ameriką Pa
baltijo universiteto iš Hambur
go, ir kai kiti tuli musų laik
raščiai tą fantaziją entuzias
tiškai rėmė, Dirva laikėsi nuo 
to sumanymo rėmimo ir jo re
klamavimo. Mums išrodė kad 
tai nepasiekiama svajone, ku
ria BALF raštinė tik užbovija 
Amerikos geros valios Lietu
vius. 

Mes laukėme, ir stiiatlkėme, 
kad į tai atsilieptų patys trem
tiniai Lietuviai. Jie tą ir pa
darė savo spaudoje, leidžiamo
je Vokietijoje. 

šiame Dirvos numeryje tel
pa perspausdinamas straipsnis 
iš tremtinių laikraščio Mintis, 
leidžiamo Memmingene, "Klai
da ar Nesusipratimas?" 

Straipsnis aiškiai išdėsto ko
dėl Pabaltijo universitetas ne
galimas atkelti Amerikos, ko
dėl jis negalėtų čia veikti ir iš
silaikyti, ir net kodėl mes A-
merikos Lietuviai nepajėgtu
me tą didelio sumanymą finan
suoti. 

iBALF'o vadovybei pataria
me, pasiskaičius tą straipsnį^ 
pamesti tą fantaziją skleisti ir 
imtis energingiau dirbti tą dar
bą kokį Amerikos Lietuvių vi
suomenė BALF'ui pavedė ir 
kuris reikalingas vykdyti da
bar tuoj — šelpimas, maitini
mas, aprengimas musų vien
taučių tremtiniu ̂  

/  /  #*  

ŠIOJE šalyje, daugiau jau
nimo 19 metų amžiaus areštuo
jama už nusikaltimus negu ki
to kokio amžiaus grupėje, pa
rodo Teisingumo Departmento 
rekordai. 

ŽIOPLYS AR NIEK-
ŠAS? 

MINISTRO P. ŽADEI-
KIO PAREIŠKIMAS 

Taip Amerikos spauda atsi* 
liepia apie Henry Wallace, t$ 
žmogų kuris buvo šalies vicf 
prezidentu, agrikultūros sekre
torium ir komercijos sekreto
rium. 

Wallace savo kalbose, kurias 
vėl sakė keliose vietose, pradė
jo atakuoti Amerikos valdžios 
narius tais pačiais žodžiais ką 
naudoja sovietų agentas Višin
skis. Wallace kaltina juos ir 
savo šalį "karo kurstytojais" 
ir smerkia visus kurie tik ne
sutinka leisti sovietų Rusijai 
praryti mažas tkutas vieną po 
kitos. 

Lengva suprasti kas butų 
atsitikę jei vietoje Trumano į 
vice prezidentus butų buvęs 
nominuotas Wallace, kaip CIO 

'bolševikai agentdi norėjo pada
ryti Chicagoje 1944 metais, bet 
nepavyko. 

šiądien tas "žioplys ar išda
vikas" butų buvęs prezidentu, 
su baisiomis pasekmėmis šaliai 
ir net visam pasauliui. 

r t t  

CHICAGO Daily Tribune va
dina United Nations hipokrizi-
ja tos organizacijos pasigami-
nimą sau vėliavos, kuri vaiz
duoja žemės skritulį mėlyna
me dugne ir debesuose, apsup
tą alyvų šakomis, kas .simboli* 
zuoja taiką. 

U. N. pasigamino taiką at
stovaujančią vėliavą tuo laiku 
kai jokios taikos neatsiekta ir 
kai pati ta organizacija, veid
mainingai savo tarpe kovoda
ma, su akiplėšais sovietais tą-
sydamasi, yra arti sugriuvimo. 

# i t 

AŠTUONI BRITŲ parliamen-
to atstovai nuvyko į Rusiją ir 
buvo Stalino priimti jo vasa
rojimo palociuose prie Juodųjų 
jurų. Kadangi Sovietai neįsi
leido kelių Amerikos kongreso 
atstovų, o mielai davė leidimus 
Britų darbiečiams, galim įausti 
ištolo kuo tie darbiečiai dvo
kia. 

Stalinas vėl panaudojo pro
gą per juos paskleisti pasau
liui savo durnus — buk sovie
tai trokštą taikomi... 

Laikėsi iki iš Amerikos gauta paskola tęsėjo. 
Šiomis dienomis Radamiero vyriausybė kabo tarp 

gyvasties ir mirties. Ji gali griūti ir jau neprisikelti. 
De Gaulle reikalauja kad butų paleistas seimas ir 

kad butų paskelbta visuotiniai seimo rinkimai. Jisai 
pasitiki laimėjimu didumos naujo seimo delegatų. Da
bartiniame seime jis savo atstovų neturi, nes jo partija 
dar nebuvo įkurta kai seimas rinkta. Tačiau daugelis 
šio seimo atstovų pereina į jo pusę. 

Tik stipri Generolo de Gaulle ranka išgelbės Pran
cūziją nuo sukritimo į komunizmo balą. Eina lenktynė 
tarp komunistų ir de Gaulle patriotų už valdžią. Jeigu 
seimas tuoj butų paleistas, Gen. de Gaulle laimėtų tiesio
giniais demokratiniais rinkimais. 

Lietuvos Tremtinius 
Europoje Aplankius 

(Vertimas iš Anglų kalbos) 
Turėjęs progos šių metų Rug-

pjučio mėnesį aplankyti kelias 
išvietintų asmenų-tremtinių sto
vyklas okupotos Vokietijos zo
nose, noriu pareikėti kad šis 
nepaprastas Europos politinės 
padėties reiškinys, kuris įvyko 
karui pasibaigus, paliko man 
gilų įspūdį. 

Tūkstančiai vyrų ir moterų, 
darbščių Lietuvos piliečių, ku
du tėvynė yra nepriklausoma 
ir taikinga Lietuvos respublika, 
buvo žiaurių okupantų ir jų 
teroro išvaryti iš savo tėviškės 
ir iš savo gimtųjų namų. Da
bar jie yra pl-iversti gyventi 
benamių našlaičių gyve n i m ą 
perpildytuose barakuose, kuriuo
se seniau gyveno priverstinojo 
darbo batalionai — nacių ver
gai, — už tai kad jie išdryso 
tikėti Atlanto čarterio idea* 
lams, ir atsisako "repatrijuo-
tis," kas faktinai reikštų kad 
jie butų vienokiu ar kitokiu bu-
du likviduoti. Tremtiniai yra 
tikros šio karo aukos, nuken
tėję nuo naciško imperializmo 
ir nuo Sovietinės Rusijos eks
pansijos ir tyranijos. Jie vi
su nuoširdumu tiki kad dabar
tinės nepakenčiamos jų gyve
nimo sąlygos ilgai nebesitęs. 

Viltis kad eventualiai jų tė
vynė bus išlaisvinta, ir pasiti
kėjimas Vakarų Demokratijo
mis palaiko juos dvasiniai, ne
žiūrint kasdieninio jų gyveni
mo sunkenybių. O rupe s č i ų 
yra apsčiai; jiems rupi jų gi
minės, likusieji už "Geležinės 
uždangos," rupi jų pačių atei
tis, rupi kasdieninė duona, ap
sirengimas, ateinanti žiema ku
rią teks pergyventi neapšildy-
tose patalpose. Pakartotini ti
krinimai ("screening'ai") juos 
yra išvarginę; tačiau iš UNR-
RA'os ir Amerikos Karinės Val
džios (AMG) jie susilaukė prie
glaudos ir aprūpinimo. 

Amerikiečiai domisi tremti
nių padėtimi ir dabar pradeda 
suprasti kad jų nusistatymas 
negryžti į savo okupuotas tė
vynes yra kilnus ir vertas pa
garbos. Tremtiniai giliai įver
tina nuoširdžias ir energingas 
pastangas palengvinti jų būvį 
ir rasti šios skaudžios padėties 
išsprendimą, kurias daro Pre
zidentas Truman, aukšti val
džios pareigūnai, religiniai va
dai, ir kitos organizacijos bei 
asmenys. 

Tačiau Suvienytų Tautų (U-
N) organizacija, užsiėmus sa
vo vidujiniais rūpesčiais, dar 
vis neranda progos rasti tin-

T R 1 M T I N Y S  
Kai audra į tavo gimtą žemę slinko 
Tu išėjai — sudie nepasakęs. 
Galva po ilgesio kančia palinko 
Ir ašarų jau stinga akys 

E jai tu per laukus ir griuvėsius mtestag. , 
Toli, toli liko tavo gimtas sodžius. 
Regėjai tu jį sapne ugnies liepsnų nušviesiu, 
Ir lupos kartojo jam priesaikos žodžius. 

Dienų daug praėjo ir audros jau tyla; 
Tavo kančių kelio baigmės nematyti. 
Vėl tavo akyse niūrios mintys kyla: 
Kada vėl regėsiu lekiant Baltą Vytį? 

Tave išvadino niekšu, išdaviku, 
Tavo vardą šmeižė priešai ir.... savi. 
Kaip deimantas tyra tavo širdis liko, 
Kaip jaunas daigelis tau viltis gaivi. 

Tikėk! Dar sulauksi tu auštančio ryto, 
Nors šios tavo dienos — vien niūri naktis. 

* Stovėk vis tvirtas kaip uola granito, 
Kaip žvaigždė aušrinė šviečias tau viltis! 

O džiaugsmo ašarom plauks patvinę upės, 
Užgis skaudžios žaizdos. Išnyks ir randai. 
Bučiuosi žemę tą suklupęs 
Ir žydės kaip niekad, dyvini žiedai!... 

Vokietija, 1947 m. » f yt. Gurklys. 

kamą tremtinių ir pabėgėlių 
problemos sprendimą kurs ati
tiktų tds organizacijos huma
niškumo principus, nors Tarp
tautinės Tremtinių Organizaci* 
jos (IRO) įsteigimas ir duoda 
vilčių kad tremtinių įkurdinimo! 
problema yra bent kiek pasistū
mėjus. 

Bent ši problemos dalis turė
tų buti aiški visiems: visi Pa-
baltiečiai tremtiniai, Lietuviai, 
Latviai, ir Estai, kurie patys 
ant savo kailio patyrė komuniz
mo baisumus, niekada komu
nizmo simpatikais nebus. 
dvasia lieka nepalaužta. Tarp 
75,000 Lietuvių tremtinių skai
čiaus, 14,000 yra mažamečiai. 
Jų noras pradėti naują gyveni
mą yra labai ryškus. Tremti
niai sugeba padėti patys sau. 
Bet jiems būtinai reikalinga 
pagalbos ranka, — jie jos pil
nai užsitarnauja. Tei k d a m i 
jiems tą taip reikalingą pagal
bą, mes ne vien vykdysime sa
vo moralinę pareigą, bet taip 
pat ir praktišku budu parody
sime savo žmoniškumo ir soli
darumo jausmą. 

PIETŲ AMERIKOJE, kur 
komunizmas varžomas, komu
nistai veikia slapta. Narius ren
ka įrašydami į komunistų par
tiją kitokiais vardais, kuriuos 
jie patys pasiskiria, kad tuomi 
išlaikytų savo slaptybę. Visi 
priimti į partiją turi buti ak
tyviais veikėjais prieš esančią 
tvarką. 

EUROPOJE GRYŽO 
1936 M. PADĖTIS 

Dr. Kurt von Schuschnigg, 
dabar esantis Amerikoje, bu
vęs paskutinis Austrijos kanc

leris pirm jo šalies prijungimo 
prie Vokietijos, skelbia: 

Jeigu Prancūzija butų mobi
lizavus savo kariuomenę 1936 
metais pasipriešinti kai Hitle
ris įžygiavo į Reinlandą, karo 
butų neįvykę. 

Jeigu Amerika dafrar ffcsis 
griežtų priemonių prieš Rusi
jos plėtimąsi, karo neįvyks. 

Kitaip sakant, Schuschnigg 
numato Amerikos minkštą ir 
nuolaidų atsinešimą link sovie
tų, ir todėl tikrina kad turės 
kilti kitas karas. 

Jis skelbia kad greta visko 
kito šių dienų neramioje Euro
poje žymiai atgijo anti-semi-
tizmas (kova prieš žydus). 

Jei Schuschnigg nenori kito 
karo, kaip jis gali tikėtis iš
laisvinti Austriją iš komunis
tų kontrolės, kaip atgaus sa
vo nepriklausomybę Lietuva ir 
kitos sovietų pavergtos šalys? 

Amerika niekad nebus saugi 
nuo komunizmo pavojaus jeigu 
Maskvos budeliams nebus pa
darytas galas. 

Greičiau — geriau. 

BALSUOKIT UŽ 
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D I R V A  

Kur Eiaa 
t 

Pasaulis...? 
R a š o  

Dr. J. Audrūnas 

AR EUROPA GALIMA IŠGELB£TI 
DOLARIAIS? 

TAIKA butų prarasta 
ak dėl to kad Amerikiečiai at
sisakytų pasidalyti savo mais
tu su išbadėjusiomis tautomis, 
tfti butų baisiausias pavyzdys 
beprasmiai prarastos taikos", 

•taip kalbėjo Prez. Truman į 
Ameriką Spalių 6 dieną, reika
laudamas taupyti mėsą, duoną 
ir.... viščiukus. Tuo pačiu bu
vo pasakyta kad pagalba iš
badėjusioms tautoms nėra joks 
gailestingumo darbas, o gelbėji
mas taikos, kuri, deja, šiuo me
tu dar tebestovi paliaubų pa
dėtyje. Kur ir nuo ko jas rei
kia gelbėti? 

Nuo to laikb kai Vokietija 
. padėjo ginklus, pasaulio dėme

sys susikaupė į Europos valsty
bes. Ir Amerika nukreipė vi
są savo pagalbą į Europos tau
tas, teisingai manydama kad 
visos žmonijos rytojus priklau
so nuo to, kaip atsigaus, susi
tvarkys ir išsilaikys Europa. 

Amerikos valdžios pažiūra į 
ateitį buvo esmėje teisinga, bet 
budai tai ateičiai gelbėti pačio
je pradžioje jau buvo pasmerk
ti. Buvo didelė Amerikos val
džios klaida kad ji milžinišką 
Amerikos pagalbą (iki šiol jau 
išleista tam reikalui 11 bilijo
nų dolarių) atjungė nuo poli
tikos, kad ji be jokio politinio 
plano išdalino bilijonus, prieš 
tai nepasistengus nustatyti sa-
W tvirtus taikos reikalavimus. 

\ žmoniškumo akimis žiūrint, 
galima pateisinti Amerikos pa* 
rodytą didesnį susirūpinimą Ju
goslavijai, Bulgarijai, Rumuni
jai ir kitoms Sovietų žinioje 
besirandančioms tautoms, negu 
Prancūzijai bei Italijai. Anos 
tautos buvo sunkesnėje padė
tyje, buvo labiau karo nuvar
gintos ir Sovietinių kariuome
nių išplėštos, ir jos buvo dau
giau išalkusios negu pav. to
kia Prancūzija, žmoniškumas 
reikalavo skubėti pirmiausia pa
galbon tiems kurie badauja, o 
paskiau tik padėti nedavalgiu-

•fems. 
Tačiau bendras politinis A-

merikos tikslas buvo nesuderi
namas su anuo žmoniškumu: 
Reikėjo iš anksto numatyt kad 
teikimas pagalbos valstybėms 
kurios buvo patekusios Sovie
tų įtakon, reiškia ne ką kitą 
kaip padėjimas Sovietams grei
čiau įsitvirtinti tuose kraštuo
se. Amerikos valdžios sluoks
niuose buvo manoma kad, tei
kiant pagalbą anoms tautoms, 
bus galima palenkti jų simpa
tijas AmerikieCių pusėn ir, be 
to, bus galima išvengti visokių 
neramumų galinčių nuvesti jas 
į revoliucijas. 

Sovietai netrukdė Amerikie
čiams gabenti maistą, aprangą 
ir kitus reikmenis į jų (Sovie
tų) užimtus kraštus. Gyvento
jų maitinimo klausimas tuo bu-
du nebeslėgė Sovietų, ir jie ga
lėjo laisvai — be jokių ypatin
gų rūpesčių kuo pašerti gyven
tojus — * mestis į politinį tų 
kraštų organizavimą. Rezulta
tas tokios "bepolitinės pagel-
bos" buvo tas kad Ame r i k a 
maitino Sovietų užimtus kraš
tus, o Sovietai ramiai sau or
ganizavo komunistų parti j a ^ 
ramiai sau ruošė rinkimus to
kius .kokie jiems reikalingi, il
ty liai sau juokėsi į saują 
Kai Amerikos dolariais ir mai
stu šiek-tiek anie kraštai at
kuto ir kai Sovietai pilnai su
siorganizavo tada, tik buvo pas
tebėta kad padaryta A 4 i .4"$! ® •-'į' •••'•v klaida. • , -

RĖMIMAS Sovietų valdžion 
patekusių valstybių buvo vie
na Amerikos klaida, kurią ly
dėjo tuo pačiu laiku antroji: 
neatkreipimas pakankamo dė
mesio į tas .valstybes kurios 
buvo laikomos už Sovietų įta
kos ribų. Buvo manoma kad 
pagalba Prancūzijai bei Itali
jai nėra taip skubi, nes vistiek 
jos toli nuo Sovietų. Tegul 
tad pačios savo jėgomis gru
miasi ir atsistato. Ir atsitiko 
taip kad tos dvi valstybės ne 
tik kad neatsistatė, bet per du 
metu nugrimzdo į tokią padė
tį, apie kurią galima kalbėti 
kaip apie labai pavojingą jų 
nepriklausomybei. 

Paliktos be ypatingo Ameri
kos dėmesio, be aiškios politi
nės pagalbos ir be kontrolės tos 
dvi valstybės — Prancūzija ir 
Italija — pasidarė naujų ir di
delių pavojų židiniais. Komu
nistų partijos jose taip išaugo 
ir išsišakojo jog nedaug jau 
bereikia kad per jas imtų So
vietai valdyti tuos kraštus. 

Ir štai kokia Amerikos pa
dėtis Europoje: teikdama pa
galbą Sovietų užimtiems kraš
tams, ji jų nepajėgė išplėšti iš 
Sovietų įtakos; gi permažai te
teikdama pagalbos krašt a m s, 
laisviems nuo Sovietų įtakos, ji 
juos pristūmė prie Sovietų įta
kų sienos.... Taigi, dviejų 
metų Amerikos politika Euro
poje baigėsi labai liūdnais re
zultatais. 

Vadinama "Trumano doktri
na" ir "Marshallo planas" yra 
lygus prisipažinimui kad Ame
rikos iki šiol vestos politikos 
kelias Europoje ją nuvedė j 
klaikumas, apsunkino geros tai
kos sudarymą ir sukėlė naujų 
pavojų žmonijos laisvei. "Mar
shallo planas" yra tuo pačiu 
Amerikos -pasisakymas kad ji 
nutarė pakeisti savo politiką 
Europoje kad ji nutarė žodžiui 
"pagalba" suteikti aiškią poli
tinę prasmę. 

NERETAS gyvenime atsiti
kimas kad už gerą žmogus at
simoka piktu. Politikoje be
veik visados "geri darbai" yra 
vadinami trumparegyste. Tai
gi, ir Amerikos patarnavimai 
Jugoslavijai, Bulgarijai, Rumu
nijai bei Vengrijai jau "atly
ginti" Michailovičiaus, Petkovo 
mirtimis, atlyginti Maniu ir 
Kovac kalinimais..*., atlygin
ti atvirais ir piktais pakaltini-
mais kad "Amerika siekia pa--
vergti pasaulį ir pasipelnyti net 
naujo karo krauju." Ir kai 
Gen. Marshall pasiūlė visai Eu
ropai pagalbą tai tik 16 valsty
bių tesutiko ją priimti. Vadi
nasi, į kitas 9 valstybes Ameri
kai vartai jau uždaryti: ten 
jau jos dolaris nebereikalingas 
.... jos žodis nebeturi reikš
mės, ir jos valia išjuokiama. 

Belieka tik Europos dalis ku
ri dar šiądien sutinka įsileisti 
Amerikiečių pagalbą. Bet ir ta 
dalis nėra vieninga ir ne visa 
vienodai žiuri į Ameriką. Iš 
tų 16-kos valstybių Turkija ir 
Graikija visą savo likimą pati
kėjo Amerikai ir per Amerikos 
pagalbą prisiėmė jos globą ir 
apsaugą. Kitos dvi — Prancū
zija ir Italija — ir nori Ameri
kos pagalbos ir bijosi josios. Gi 
likusios 12 valstybių save rami
na ir kartoja: "padėk sau, o 
tada tau ir Dievas padės". 

Pagaliau ir pati Amerika su 
"Trumano doktrina", pritaikin
ta Turkijai ir Graikijai, ir su 
"Marshallo planu", kurį nori
ma pritaikinti kitoms Europoe 
valstybėms, vis dar kaž ką nori 
paslėpti, nori vis dar prisideng
ti kilniais šalpos jausmais, bi
jodamos! pakaltinimų, jog pc 
tų Amerikos "šalpos sparnų*' 

Maj. Gen. Jay nes, U. S. mili-
tarinis komandierius Italijoje, 
vykdo Amerikos kariuomenės 
ir karo ginklų ištraukimą iš 
Italijos, sulyg taikos sutarties^ 
Tas užtruks 90 dienų. 

yra pasislėpę politiniai angelai, 
nieko tat stebėtino kad iš to
kios elgsenos gaunasi Amerikos 
neryžtumas, abejonė ir nepasi
tikėjimas. 

Marshallas pasiūlė, Truma-
nas pritarė gi Kongresas abe
joja, laukia ir delsia. Jo atsto
vai važinėja po Europą, žval
gosi, klausosi ir j ieško atsaky
mo ar reikia Europą gelbėti, 
kaip reikia ją gelbėti ir kada 
reikia ją gelbėti. Visa tai ro
do kad dar nepilnai yra su
prasta Europos padėtis; taigi, 
dar ne visiškai Amerikos val
džios įsitikinta kad laisvą iš
likusią Europos dalį reikia gel
bėti ne nuo bado ir ne nuo šal
čio, o nuo Sovietų, nuo komu
nizmo. 

Bet kaip gelbėti Amerikoje 
buvo manoma kad pasiseks iš
gelbėti Vengriją, Bulgariją bei 
Rumuniją maistu ir paskolo
mis. Patyrimas parodė kad ap
sirikta. Manoma buvo kad bus 
nesunku ir Graikiją išgelbėti, 
jeigu jai bus duota užtenkamai 
duonos. Ir vėl paaiškėjo kad 
Graikijai išgelbėti neužtenka 
siųsti kviečių ir mėsos. Pran
cūzijai ir ItaHjai gelbėti iki 
šiol jau nemažai Amerika pri
siuntė visokių gerybių. Bet 
jomis tų valstybių dar neišgel
bėjo.... Ir kai dabar šaukia
masi iš Prancūzijos ir Italijos 
Amerikiečių pagalbos po 100 
milijonų dolarių į mėnesį tai 
nereikia manyti kad Amerikai 
sutikus tą šimtą milijonų do
larių duoti, Europa ar bent tos 
bent tos dvi valstybės bus jau 
nuo komunizmo išgelbėtos. NE 
ir dar kartą NE! 

EUROPOS gelbėjimas ano 
komunizmo reikalauja vienos 
pagrindinės sąlygos: kad Amei 
rika, duodama pagalbą, aiškiai 
pasakytų jog ta pagalba yra 
skirta kovai prieš komunizmą 
ir kad vyriausybės, imdamos 
pagalbą, taipgi žinotų jog tos 
pagalbos tikslas yra komuniz
mo atrėmimas ir net.galutina 
likvidacija. 

Iki šiolei buvo taip: Ameri
ka duoda, kadangi% tas pinigų 
davimas yra naudingas jos biz
niui, ir duoda su tikslu kad ga
lėtų prekiaut su Europa. Eu
ropa ima, kadangi dolariai pa
lengvina ūkinį atsitiesimą ir 
padeda apsiginti nuo laikinų 
bėdų. Amerika duodama šau
kia kad ji nesikišanti ir neno
rinti kištis į tų valstybių vi
daus politiką. Europa, gauda
ma vis kartoja kad ji nepar-
duodanti ir nenorinti parduo
ti savo ūkinės ir politinės ne
priklausomybės. 

Kas gi gaunasi iš tokios po
litikos? Ogi, atėjus Amerikos 
paskola ar pašalpa ištirpsta: 
žmonės ją suvalgo, bet savo 
idėjų nepakeičia. Jų vidaus 
gyvenimas pasilieka be įtakos; 
o jei vienas-kitas laikraštis ir 
parašo kad esame sotus ir su-
fcišildę iš Amerikos malonės tai-

keliasdešimt jų nuolatos kar
toja apie Amerikos imperializ
mą, apie norą pavergti ir pa
daryti priklausomais. 

Demokratinės sant v a r k o s 
neleidžia suvaržyti spaudos bei 
susirinkimų laisvės, kurios pa
naudojimas partiniams tiks
lams nuveda į valstybės reika
lų paneigimą, štai Amerikie
čiai skolina Prancūzijai ir Ita-
jai milijonus, o tų kraštų ko
munistai (ir dalis socialistų) 
v e d a  p i k č i a u s i ą  p r o p a  g a n d ą  
prieš Amerikiečius. Ir ne tik 
kad veda šlykščią propagandą, 
bet ir daro viską kad tie Ame
rikiečių paskolinti milijonai bei 
bilijonai butų panaudoti komu
nistinėms mintims platinti, ko-
nunistų partijai augti ir so
vietų įtakai didėti. 

Juk Amerikos paskolinti virš 
600' milijonų dolarių Prancūzi
jai per 1946 metus buvo be

veik išimtinai sunaudoti to
kios vyriausybės kurioje sėdė
jo komunistų vadas Thorez 
kaip vice pirmininkas, o kitose 
keturiose ministerijose vadova
vo komunistai. Ar tokioms 
vyriausybėms teikimas pasko
los išgelbės Europą nuo komu
nizmo? Toks klausimas čia 
statomas tik juokams. 

Tiesa, šiądien nei Prancūzi
joje nei Italijoje komunistų 
nėra vyriausybėse. Bet jų at
stovai parliamentuose sudaro 
didelius skaičius (Prancūzijoje 
iš 680 atstovų 163 yra komu
nistai; Italijoje iš 558 atstovų 
104 priklauso komunistų par
tijai). Komunistai turi savo 
rankose darbininkų sindikatus, 
visas jų profesines sąjungas ir 
turi partijas, kurios skaičiuoja 
po porą milijonų _ narių. Tai 
yra stipri jėga, kuri Maskvos 
lanksčioje rankoje gali labai 
daug padaryti. 

Nei Prancūzijos nei Italijos 
vyriausybės jokios kovos prieš 
komunizmą neveda: tas darbas 
paliktas partijoms ir atski
riems asmenims. O partijos 
taip susimaišė kad nei viena 
jų neturi drąsos griežtai ir at
kakliai išeiti prieš komunistus. 

Paskutiniu laiku Prancūzijo
je mėgina tokią kovą pradėti 
Gen. de Gaulle. Gi socialistai 
ir krikščionys demokratai sten
giasi jam kliudyti, o Anglijos 
darbiečiai (socialistai) jį net 
'•fašistu" atpšaukSr 

KOL bus tokia padėtis Eu
ropoje tol didžiausiomis dola
rių sumomis Europos neišgel
bėsi. Priešingai — tie dola
riai per įvairius kanalus nueis 
į komunistų tvirtoves, ir vieną 
dieną Amerikiečiai pamatys 
kad už jų dolarius komunistai 
nuvijo virves Europos laisvei. 

Roosevelto dolariai atvedė 
sovietus iki Elbos, iki Duno
jaus ir iki Viduržemio juros. 
Reikia bijotis kad iki šiol Eu
ropai teikta "dolarinė pagal
ba" neatvėstų sovietų į. Afri
ką, prie Brest ir į Amsterda
mą. 

Vien dolariais Europos išgel
bėti negalima: reikia kad ran
ka kuri juos ima, butų aiškiai 
prieš-komunistinė ir pasiryžus 
visomis priemonėmis likviduo
ti viską kas tarnauja komuniz
mui. 

Bet tokia ranka reiškia ko
vą, reiškia pilietinį karą ir gal 
net visuotiną pasaulinį susirė
mimą. Ar Amerika tokiam žy
giui pasiryžus? 

Iš metinio Lietuvių tremtinių rašytojų suvažiavimo Vokietijoje. Iš kairės matyti: J. 
Petrėnas, Prof. P. Skardžius, A. Merkelis (su akiniais. Paskutinieji dešinėje dailinin
kai V. Ratas ir V. Petravičius. (Žis suvažiavimas nesenai prisiuntė Dirvai ir LVS pa
sveikinimus). • Nuotrauka B. Gaidžiuno. 

Durkin, Kandidatas į 
Municipal Court Clerk 

Frank H. Durkin, gimė Clevelan-
de, mokslą užbaigė John Marshall 
Law School. Per 19 metų tarnavo 
deputy court clerk Clevelando Mu
nicipal Court. 1943 metais buvo iš
rinktas Councilman iš 21-mo Ward 
ir 1945 metais vėl tą vietą laimėjo. 

Riesto taryboje tarnavo įvairio
se komisijose. Ilgai tarnavęs dep
uty court clerk, turi pilną patyri
mą toms pareigoms. 

James T. Cassidy Kandi
datas į Municipal Court 

^ Jfemes T. Cassidy, i61 metų 
žiaus, yra praktikuojantis advoka
tas, gimęs Clevelande, ir mokslus 
baigęs John Carroll University ir 
Western Reserve University. 

Teises praktikuoja nuo 1913 me
tų; visu laikotarpiu yra tarnavęs 
eilėje valdiškų vietą, buvo miesto 
teisių direktoriaus padėjėju 1917 

metais, kada rezignavo ir įstojo į 
laivyno aviaciją I Pasaulinio Karo 
metu. Gryžęs iš tarnybos atgavo 
.savo vietą ir 1921 metais buvo pa
skirtas vyriausiu padėjėju prie ap
skrities prosekutoriaus. 

ŠVEDAI taip ištobulino sa
vo karves kad turėdami mažiau 
ka^ių negu prieš karą, pieno 
dabar gauna daugiau. 

VOTE FOR 

FRANK H. 

DURKIN 
F O R  —  

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

% Attorney at Law since 1929 

• 

FINISHING FOURTH YEAR AS CITY COUNCILMAN 
WARD 21 

DEVENIENE ŠMEI
ŽIA L. V. SĄJUNGĄ 

IR EUROPOJE? 

Alena Devenienė, viena iš 
ankstyvesnių tremtinių, atvy
kus Amerikon ir stojus dirbti 
su savo vienminčiais sandarie-
čiais - liaudininkais ir socialis
tais, visą laiką labai piktai at
sinešė į Lietuvai Vaduoti Są
jungą. N 

Nusimanantieji spėja kad ji 
bandydavus skųsti LVS Ame
rikos valdžiai, savo landžio
jimais Washingtone, karo me
tu, kai LVS buvo išvysčius sa
vo plačią akciją už Lietuvos 
vadavimą. Tiesa, jeigu ji ir 
skundinėjo, jos balsas reiškė 
tiek kiek margio naktinė "dai
na" mėnuliui. Ęet negražu ir 
nedora jeigu ji taip kėsinosi 
daryti. 

Kad ji galėjo skųsti, spėja
ma iš tų džiaugsmų kokius ro
dė kairieji sandariečiai, nesu
silaikydami nuo pasakų buk 
LVS esanti apdėta "ant juodo 
listo". 

Dabar ji nuvykd į Europą 
ir/maišydamasi tarp tremtinių 
Vokietijoje, kaip gaunama ži
nių, naudoja savo aštrų liežu
vį ten šmeižimui Lietuvai Va
duoti Sąjungos ir jos veikėjų. 
Ji tai daranti geresniam pasi-
tarnavimui savo vienmineiams 
Amerikoje. 

Jeigu ta moteris taip elgia
si kaip pranešimai sako, tikrai 
užsitarnaus sau žemo vardo, 

Li#tuvw. 

VISOJE dalyje, kaip rekor
dai parodo, kasdien ištinka vi
dutiniai po 760 namų gaisrų, 
1410 krautuvių gaisrų, 80 dirb
tuvių gaisrų, 6 bažnyčių gais
rai, 6 mokyklų gaisrai ir 8 
goninių gaisrai. 

THE CLEVELAND SCHOOL LEVY Is SIX 
MILLS PENKIŲ METŲ LAIKOTARPIUI 

T U R I  B U  T I  A T M E S T A  

KODĖL? 
THE SCHOOL BOARD REIKALAUJA 
IŠDUOTI TUŠČIĄ ČEKĮ PENKETUI METŲ 

Ta levy privalo buti dviejose dalyse—viena levy-is 4 mills del 
penkių metų—ir viena levy (tie ekstra pinigai) vienam metui* 

THE SCHOOL BOARD STENGIASI 
PALAIKYTI AUKŠTAS SAVO IŠLAIDAS 

The School Board praleido 1940—$14,183,058 ir praleis šiais 
1947—$19,043,968. Padaugėjimas per septynis metus net 
$4,860,910. (Jei ši levy bus priimta tai Board praleis 1948 
metais—$20,998,048. 

Mokinių skaičius mokyklose sumažėjo nuo: 
4940—129,440 
J$47—100,297 

Sumažėjo mokinių mokyklose net 29,143. dį J?udenį į mokyk
las įsirašė 813 mažiau negu pernai. 
Išlaidos nuo mokinio buvo 1940—$109 

} 1947—$190 
Jei ši levy priimta tai bus 1948—$209 

THE SCHOOL BOARD PRAŠYTA PTIEKTI 
ATSKIRA SLEVIES. JIE ATSISAKĖ 

The Board sako mokyklos turės užsidaryti jei šie 6 mills del 
penkių metų bus atmesta. Tai sena pasaka! The Board gali 
išanujo patiekti tą levy specialiwase rinki»mose tokioje for-

• moje kokioje jųs pageidausite. 
MES NESAME PRIEŠINGI 
TEISINGOMS ALGOMS MOKYTOJOMS 

Mokytojos gaus šiais metais: • * 
Minimum—$2,220. Maximum—$4,170. . 

TAI YRA TIK PER 38 SAVAITES. Mokytojos gauna mokg-
ti ekstra jei mokina vakarais, ir galinei jos nori, dirbti kitus 

^ f , darbus per ilgą vasaros atostogą. 
THE įflCffOCfiL BOARD KLAIDINA KAD SIX MILL 
LEVY YRA PADAUGĖJIMAS TIKTAI .5 MILLS 

Tikras padidėjimas yra 1.2 mills, kas sudaro po $1,800,000 
padaugintų taksų kas metą per penkis metus, 

PENKIEMS METAMS EKSTRA TAKSAI TAI PERDIDELIS REIKALAVIMAS 
Kas žino kokios sąlygos bus sekančių penkių metų bėgyje? Pakėlimas taksų, jei 
reikalinga, privalo buti metas-iš-meto pagrindu. 
Ar jųs turit real estate ar ne, JŲS mokat taksus. Taksai yra kaštai biznio apy
vartos ir jie užkraunami ant jūsų kainomis jūsų perkamu reikmenų. 

Balsuok AGAINST 
1 CLEVELAND SCHOOL LEVY OF SIX MILLS FOR FIVE YEARS 

Federa^pą of Realty ių^rests-L. J. Efferth, Chairman Campaign Committee, 108 The Arcade 



D I R V A  

Reikalinga Imtis Gerinti 
Ohio Kelius 

Ši šalis gyvena penkiasdešimt 
mylių i valandą automobilių civili
zacijoje. Ohio turi tiek motorinių 
padargų kad galėtų pavežti vienu 
kartu visus savo ribose esančius 
gyventojus. 

•Automobilis ši%di«n yra dalimi 
SdUsų gyvenimo kaip ir must} vir
tuvė. Jis gelbsti žmogui nuvykti 
J jo darbovietę, šeimininkė atlieka 
juo savo pirkimus ir daug vaikų 
esti vežami automobiliais i moky
klą. 

Automobilių gamyba didėja kas
dien, ir automobiliai yra viena iš 

musų šalies didžiusių industrijų. 
Didelis progresas padaryta per 

ketvirtį šimto metų automobilių ir 
trokų srityje, kurie užpildo musų 
vieškelius ir gatves. 

Nelaimei, daugybė musų page
rintų vieškelių, pervažiavimų , ir pa
gerinimų kelių yra tik svajonių lai
psnyje. Dauguma kelių ir gatvių 
netoli kiek nuėjo pagerinimo atžvil
giu pirmyn kaip kad buvo kuomet 
dar važinėta arkliais ir ratais. 

Laikas daryti ką nors apie musų 
gatves ir kelius. Bet tas negalima 
sulaukti dėl to kad sumokami pini
gai už gasoliną, už leidimus ir ko
mercinių trokų operavimą nueina į 
kitus fondus negu kad tam tikslui 

kuriam turėtų nueiti. 
šymet Lapkričio 4 Ohio balsuo

tojai turi progą padaryti pagerini
mą toje srityje, balsuojdht "YES" 
už Better Roads ir Streets Amend
ment, ketvirtą ant balloto. V 

BALSUOKIT UŽ 

John J. Prince 
KANDIDATAS I 

V MUNICIPAL JUDGE 
BUVĘS ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR, 

• » COUNCILMAN 32nd WARD 

* VETERANAS I PASAULINIO KARO * 

w Rinkimai Antradienį Lapkr.-Nov. 4 

Judge Lillian M. WestFOpp 
vėl Kandidatuoja 

Judge Lillian M. Westropp, jau 
nuo 1931 metų tarnauja Municipal 
Court teisėjo pareigose. Pirm to ji 
per porą metų tafnavo apskrities 
prosekutoriaus padėjėju. Ji gyve
na 1978 E. 99 St. 

Ji teisių mokslą baigė Cleveland 
Law School. Ji yra prezidentas ir 
direktorius Women's Federal Sav
ings and Loan Association. Prisi
dėjo prie įvairių visuomeniškų dar
bų. 

Joseph Trivisonno Kandi
datas iš 25th Ward 

Joseph Trivisonno yra kandidatas 
i Councilmano pareigas iš 25-to 
Ward. Jis yra praktikuojantis ad
vokatas. 1934-39 metais buvo As
sistant Clerk of Council, City of 
Cleveland. Darbuojasi viešose or
ganizacijose,* yra komandierium V 
F. W Post 5799, gyvena 1445 E 
110 street. Rinkimai Lapkr. 4. 

Judge Arthur Krause 

IŠ R I N K I T 

JOSEPH 

į TRIVISONNO 1 
5 | 

| * KANDIDATAS Į | 

{COUNCILMAN 25™ WARD) 
s = 

I TURI TAM KVALIFIKACIJAS IR PATYRIMĄ. | 

| Bus Labai atsakantis ir Geras Councilman. | 

3 • | 

| Rinkiniai Antradienį Lapkr.-Nov. 4 | 

i ! 
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Judge Arthur Krause vel kandi
datuoja teisėju j Municipal • Court, 
buvęs išrinktas 1935 ir 1937 metais 
j tą teismą. Jis buvo išrinktas tei
sėju Common Pleas Court 1942 me
tais, kur gerai atsižymėjo. 

Judge Arthur Krause pradėjo sa
vo karjerą laikraščių pardavėju vi-
durmiestyje Clevelande nuo G metų 
amžiaus, pats užsidirbo sau mokslą 
ir baigęs teisių mokyklą pradėjo 
praktikuoti teises 1919 metais. Jis 
yra I Pasaulinio Karo veteranas. 

Arthur Krause yra užgirtas dau
gelio vietinių, organ izci jų, biznio 
ir veteranų, taip pat The Cuyahoga 
County Bar Association ir the Pro
gressive Citizens Committee.' 

Cleveland Bar Association 
Užgiria Kandidatus į 

Municipal Court 
Visuomenės pasitamavimui, kiek

vieną metą per 35 metus Cleveland 
Bar Association pravedė balsavimus 
savo narių tarpe i& praktikuojan
čių advokatų Cuyahoga apskrityje, 
ir parekomendavo į teisėjus tuos 
advokatus kurie gavo daugiausia 
balsų. Taip yra manoma visuome
nei buna pasiūlomi tinkamiausi as
menys išrinkimui į teisėjus. 

Daugybė balsuotojų nėra susipa
žinę su kandidatais į Clevelando 
Municipal Court ir todėl nežino ku
rie kandidatai yra tinkami j teisė
jus. Patys praktikuojanti advokatai 
tai žino, ir todėl padarė savo reko
mendacijas balsavimui antradienio, 
Lapkričio 4, rinkimams. 

Čia greta telpa tie parekomen
duoti kandidatai, išsikirpkit šį są
rašą ir nusineškit į balsavimo vietą, 
pasivadavimui tuo sąi'ašu. 

Praktikuojanti Advokatai 
Patiekia Jums šiuos 

Pasiulymus 
Jei jums atsitiktų nesusiprtimai 
su įstatymais, jusų didžiausias 

reikalas bus padorus teisėjas. 

The Cleveland Bar 
Association 

Rekortienduoja ir Užgiria 
CHIEF JUSTICE 

Municipal Court of Cleveland 
Term Ending December 31, 1951 

Ralph J., Henry Kandi* 
datas į Clerk of Muni

cipal Court 
Yra 85 metų amžiaus, vedęs, ; ir 

atsitarnavęs armijoje II Pasauli
niame Kare. 

Turėjo 12 metų patyrimą Clerk's 
Office, per pastarus 5 metus buvo 
chief deputy (vedė Criminal Branch 
of Municipal Court), išskyrus lai
kotarpį ką tarnavo armijoje. 

Mokslus baigęs John Carroll Uni
versity ir lankė John Marshall Tei
sių Mokyklą. Yra patyręs ir tinka
mas toms pareigoms. Lietuviai ku
rie jj pažysta uo mažų dienų žino 
kad jis yra padorus ir ekonomiškas 
žmogus. 

i Brewer, Kandidatas į 
I x Municipal Judge 
Wilbur H. Brewer, kandidatas į 

Municipal Court teisėjus, mokslus 
pasiekė Clevelande, baigė Western 

Reserve Universitetą ir teisių mo
kyklą. Teises praktikuoja nuo 1933 
metų. Priklauso keletoje vietos or
ganizacijų ir yra narys Cuyahoga 
Bar Association. 

I Š R I N K I T  

H. Brewer 

X ! JOHN J, BUSHER 
JUDGES 

Municipal Court of Cleveland 
Full Term Commencing Jan. 1, 1948 

MARY B. GROSSMAN 
Full Term Commencing Jan. 2, 1948 

X ! Margaret A. MAHONEY 
Full Term Commencing Jan. 3, 1948 

HIPPODROME 

"NIGHTMARE ALLEY" 
Tyrone Power, atsižymėjęs dau

gybėje filmų veikalų, vaidina nau
jame veikale, Twentieth Century-
Fox atvaizdavime "Nightmare Al
ley", kuri filmą pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre trečiadienį. 

Joan Blondell, Coleen Gray ir 
Helen Walker yra trys moteriškos 
kurios šiame veikale patenka į gy
venimą to veikalo vadovaujamo as
mens, Stan Carlisle. 

X MILES D. EVANS 
Full Term Commencing Jan. 4, 1948 

X I JOSEPH H. SILBERT 
Term Ending January :i, 1950 

X I CHARLES A. VANIK 
Term Ending January 4, 1950 

X ! SIDNEY B. FINK 
Term Ending December 31. 1951 
X I Frank D. CELEBREZZE 

Term Ending January 2 ,  1952 
X !• DAVID E. CLARKE 

Laikyk ši skelbimą ir nusinešk jį į 
balsavimo vietą. 

The Cleveland Bar Association 
Judicial Campaign Committee 
James G. Bachman, Chairman 

John A. Corlett, Manager 
IHIHnNflMMIMIIIMIMiailltftMt 

IŠRINKIT State Senator 
M A R G A R E T  A. 

M  A  I I  O N E Y  
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Terminas Prasideda Sausio 2, 1948. 

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

Judge Arthur Krause 
Kandidatas  i  

JUDGE MUNICIPAL COURT 
Išrinktas i šį Teismą 1935 ir 1937 
j Common Pleas Court 1912 metals 

Jo patyrimas teisėjo pareigose patikrina jo išrinkimą šymet.. .  
Kaip Trustee of the Cuyahoga County Bar Association, jisai 
visada kovojo už žmonių teises. , 

Kekoemnduojamas per the Cuyahoga County Bar Association, 
Progressive Citizens Committee, ir daugelio kitg tU|, dar
bo, ir veteranų organizacijŲ. 

PAŽY.MkK "X" PRIEŠAKYJE JO VARDO 

X I ARTHUR KRAUSE 

GATAVOS PASIRINKIMUI NAUJOS 

RUDENIUI SKRYBĖLES 
VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS 

vėliausių stilių ir pavidalų 
Speciale kaina ^*45 — *7*50 

Pilnas pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams KELNIŲ. 
MARŠKINIŲ, SWEATERIU, APATINIU 

x Už Populiares Kainas. 
\Į A l GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 

* • čia galit iškeisti savo Stamp Books, " • IVMbI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 .Superior Ave. Atdara Vakarai* 

BALSUOK LTŽ BETTER ROADS AND STREETS 
AMENDMENT (4-tas ant balloto) 

J U S  N O R I T  

IR MOKAT UŽ 

GERUS KELIUS 

IR GATVES, 

TAI TURĖKIME! 

PROPOSED AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF OHIO 
(Proposed by Initiative Petition) 

Proposing to amend Article XII of the Constitution of Ohio by 
adopting a section to be designated as Section Sa to prohibit the 
expenditure of moneys derived from certain taxes relating to 
vehicles for other than highway and related purposes. 

The proposed amendment prohibits the expenditure of fees, 
excises, or license taxes relating to registration, operation, or use 
of vehicles on public highways or to fuels used for propelling such 
vehicles, for purposes other than costs of administration, refunds 
and adjustments, payment of highway obligations, highway and 
bridge construction, reconstruction, maintenance and repair and 
other highway purposes, enforcement of traffic laws, and hospital
ization of indigent persons injured in motor vehicle accidents on 
highways. 

YES 

NO 

SHALL THE PROPOSED AMENDMENT. RE-
LATING TO THE EXPENDITURE OF MONEYS 
DERIVED FROM CERTAIN TAXES RELATING 
TO VEHICLES. BE ADOPTED? 

BE VIENO CENTO NAUJŲ TAKSŲ 
Ohio Committee for Better Roads and Streets, 0 North High St. Columbus, Ohio. James G. Daly, 

United Commercial Travelers. Walter W. Graf, Ohio Automobile Clubs, Co-Chairmeji! 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

REIKALINGAS 

Laisnuotas Fireman 
ir Watchman 

* 

§ valandų darbas 
Gera mokesti® nuo 

valandų. 
Nuolatinis darbas. 

THE JAPAN CO. 
5103 Lakeside Ave. 

HE 5153 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
Nebaigtai termino daliai prasidėjusiai 

Sausio 1, 1946, baigiančiai Gruodžio 31, 1951. 

IŠRINKIT GERIAUSIA TINKAMĄ 

BALSUOKIT U2 

WILBUR H. BREWER 
FOR JUDGE 

3X«XIXa>®®®®®<sXfiXsXa)(sX^ 

[Automatinis G A S U  
ANGLIM šildymas! 

| Lengviau — Pigiau — švelniau | 
I TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS * į 
S Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas | 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. j 
| Automatic Controls Tools Hardware i 

| TRI-VET APPLIANCE SERVICE Į 
S 7502 St. Clair Avenue Cleveland ž 
S PO. 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 i 
5 AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 [ 

SjjumujMHiĮįuiinmmmimunmimnmimmimiiimnimmmumniĮumĮ— 

THE MAY CO.'S BASEMENTE 
Aprengkit Savo Vaikučius Musų Aprangais Rudeniui ir Žiemai 

ill IK JAIIAMS API! mm 
Specialis Pirkiny®! Kūdikių ir Mažylių. 

Hats ir Bonnets 
Sampeliai—Vertes Iki 2.99! 

Tarp jų yra corduroy, velvet 
ir vatinės milo kepuraitės dau
gelyje skirtingų spalvų ir sti
lių. Visos vertesnės daugiau 
negu parduodama. 

Vaikams -1.99 Corduroy 

Bobdy Suits 
1.69 Dalinai 

Nereguliariai! 
. - Corduroy kelnaitės ir vati
niai, graži kombinacija, leng
vai skalbiasi. Guzikais petne
šos. Mieros 1 iki 3. 

Mažyliu corduroy 

Overalls 
Tvirtos su aukš
ta krutinę mažie
siem berniukams 
ir mergytėms. Vi
sokių naujų spal
vų, mieros 3 iki 6. 

2-49 

EACH 

štai Tikrai Naudingi 
Mažiems Apatiniai! 

<3 

"Gibbs" Baltos Vatos 

UNION SUITS 
saugus užsegamu prie-
'akiu laisvai veikiamu 
m elastiku užpakaliu 
ir French apačia. Mie-
•os 4 iki 12. 

1.00 

Mažiems Balti Vatiniai Marškiniai 
Darytos pardavimui po $1.00 

Trijų naujų stylių, spalvingais ap-
vedžiojimais. Trumpom rankovėm 
stylių, vatiniai marškiniai, mieroc 
2 iki 6. 

2 už 1.00 

Daryta Parduoti po 1.99 

Kailio Medžiagos 
___ Muftos 

Ir Mažyliams ^ AA mmSm 1#0° 
% fo&vMF' Skirtingų šunių galvų iš 

jf baltos, ružavos ar mėly-
UiS&» j* nos spalvos kailiukų ge

ros rūšies muftos. 

ŠTAI LAYETTE REIKMENYS 
Grynos Vilnos Mėgsti i'Fruit-of-the-Loom" Kelnaitės 

Antkakliai 3.H 59c 

Ilgos Baltos Vatinės >&ynos Vilnos Megstiniai 
Kojinės 39c Soakers 1.00 

Kūdikiams 3-Pc. Bootee Setai, 30*f° Vatiniai Priėmimo 
Mėlyni arba Ružavi .... 1.99 „ 69c 

Mažiems Vilnoniai Sweateiai am ° eS' vardas 1 89 
Mieros 1 iki 3 1.99 3.99 ciien'iUe"PaįieXi 

S9c Curity Nursery Pads. \ 99 
Nereguliariai, 18x30" Dydžfo Baby Mae Daliriai""vllntfg 

591 Maškinukai 69c 
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ATVYKO LIETUVIU 
IŠ VOKIETIJOS 

TIMMINS, Ontario. 0— Laik
raščiai aprašė čia atvykimą 
trisdešimties tvirtų, bet alka
nų Lietuvių vyrų, kurie atvež
ei iš Vokietijos į miškų darbus 
Kanadoje. 

Tuo laiku vienu laivu į Hali
fax buvo atvežta 800 Europie
čių įvairių tautų, kurie sutiko 
važiuoti į miškų darbus Kana
doje. Juos pasidalino po kelias
dešimt vyrų skirtingos miško 
kirtimo ir apdirbimo kompani
jos. 

Kaip laikraštis pažymi, tie 
tremtiniai vyrai gaus mokėti 
po $5 dienai, iš to bus išskai
toma po $1.20 už valgį kasdien. 

Po dviejų savaičių darbo jie 
gausią algų pakėlimą. Kana
doje nustatyta miško darbinin
kams mokestis pd $6.50 dienai. 

Šie atvežti Lietuviai yra iš 
Hanau ir Cassel, Vokietijos. 

KRALIKAI paliks daržoves 
ramybėje jeigu augimo metu 
daržai buna apšlakstyti sieros 
dulkėmis arba ir paprastais pi
pirais. 

ELEVATORIAI tūlose Pietų 
Afrikos kasykloje eina greitu
mu 3,500 pėdų į minutą, daug 

greičiau negu nekuriu New 
Yorko moderniškų dangoraižių 
elevatoriai. 

CARPETING FOR THE, 
DISCRIMINATING 

IMMEDIATE DELIVERY ' 
•• Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves | 

A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING X 

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

| 20158 SO. MORLAND BLVD. — SK. 6«4 
' (At Warrensville and Kinsman) ^ 

TERMS ARRANGED EASY PARKING | 

Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. | 

. ' I 
ISRINKIT ViL 

Judge Lillian M. Westropp 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

ęieveland 6 Year Term 

Prasideda Sausio 3, 1948, baigiasi Sausio % 1954 

UžTIKRINKIT TEISINGUMĄ MUNICIPAL COURTE. 

Balsuokit ųž tokius teisėjus kurią* geriausia tikę. , 
Nepasitikėkit savo praeities atmintimi. 

DABAR JŪSŲ PROGA APSAUGOTI AMERIKONIŠKUS 
PAPROČIUS. 

Vote For JUDGE LILLIAN M. WESTROPP 

fc. 
Non-Partisan Judicial Ballot | 

TUES., NOVEMBER 4th, 1947 ELECTION 

I S R I N K I T  

JAMtS M. 

JUDGE 
MUNICIPAL, COURT 

(Terminui kuris baigsis January 8, 1954) 

Veteranas II Pasaulinio Karo per 45 Mėnesius 

i 
ftinkimai antradieni, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

Jljdge Rutkowski vel 
\ Kandidatuoja 

Judge Anthony A. Rutkowsky, 
per kelis metus tarnavęs apskrities 
prosekutoriaus padėjėju, tapo ma-
yoro Frank J. Lausche paskirtas 
vyriausiu policijos prosekutorium. 

Tose pareigose ištarnavęs tūlą 
laiką, Spalių mėnesį 1946 metais 
jis tapo paskirtas Municipal Court 
teisėju. Dabar jo terminas baigė
si ir jis kandidatuoja kitam termi
nui. 

Judge Rutkowski gimė Clevelan-
de Birželio 8, 1904 m., mokslus bai
se John Carroll University ir Wes
tern Reserve University Law School 
192jį metais. 

VISOMIS maliavomis kiek 
jų per metą šioje šalyje sunau
dojama butų galima nutepti 
500 pėdų aukščio sieną apsu
pančią visą žemės skritulį. 

APIE 80 nuoš. musų geria
mo vandens buna atmiešta* 

r ' -' I,!, * * t 

> -V 
- f- • f 

•* . • 

Baigęs — Reserve University School of LAW. 

NARYS-—Cleveland Bar Association — Cuyahoga Bar Association 

Ohio House of Representatives — American Legion 

Veterans of Foreign Wars 

*C" llllllllllllHfllHIIIIIIIIIIIICJIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIICJIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIlOIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIltJIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIICJIIIIIIIIIIIIHIIillllllllK^ 
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BALSUOKIT UŽ 

James U. 
D U F F Y  
Su daugelio metų patyri

mu publiškoje tarnyboje. 

Bfilasavimai Antradieni 
LAPKRIČIO 4. 1947 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

SUMANUS — PATYRĘS — TINKAMAS 

IŠ R I N K I T  
V I C T O R  v *r> 

Jt * & ..... 

J U D G E 
MUNICIPAL COURT 

r< " "• y  
Terminui kuris baigsis January 2, 1952 
Dabartinis Assistant County Prosecutor * . 

Rinkimai antradienį, Lapkr.-Nov. 4, 1947 • »" 

%zEmaBbzmz222zz2!2zz!mzmz2zazEmmmzzzzmzzBBzmzaBm!ZS!M2BL. 

Wilkelis Funeral Home •" 
PILNAS LAIDOTUVIU 

• PATARNAVIMAS * : 5 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— " j 

Į 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 j 

+ PASITARK SU GYDYTOJO-- B 

^lllHllliniiminmMUIHmWMWlllHUIIIIHWU'lllHniUHICIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIHtlHIUlHUIItjllllHIIIIIimHHHUHItUHHIHImtmHHUHWOHl ̂  

IŠRINKIT 

MARK 
M C E L R O Y  

J U D G E  
MUNICIPAL COURT 
Veteran World War II 

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

dabartinę Judge Mary B. Grossman) 
iii* Will IMI fįj j|" lll'wiu l n M .111 iy »IH ji !,<l ĮIIIUIIIH' lutiĮi liįĄ 

Daugelis, savo daktaro patarimu, papildo savo maistą reikalin
gais elementais vadinamais vitaminais. Jei esi nuvargęs, ner-
vuotas pasitark su gydytoju ir gal patars kad reikia vitaminų. 
Mes turim geriausių rūšių vitaminų, patikimų rūšių ir prieina
ma kaina. Kreipkis j savo gydytoją, paskui kreipkis į mus. 

TOEDTMAN & FOLLIS Pharmacists 
SUPERIOR AVE. prie E. 65th St. HE. 1035 CLEVELAND,- O* 

Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktoi 

REIKALE VEŽIMAI LIČON1AI.IS PERVEŽTI. į* 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokantolf, 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVFI<UE ' ENdicott I7tt3 

CARPETS, RUGS, LINOLEUM 
Rakandų Valymas Jusų Pačių Namuose. • 

-.i-
Atliekam apsiuvinėjimą, susiu vimą, patiesimą. Darbas 

gėras, greitas ir garantuotas. Apkinavimas dykai. -
Darbą atlieka patyrę karpetų tiesejąi. ' 

BUBNICK CARPET CO. 
CE. 6031 Vakarai^ SjC 19?3> 

•itfitSKiiniia 

JsLiihšt 

CLEVELAND 500 
prezentuoja 

Nuostabus Festivalis 

LAPK. 
PUBLIC 

10-29 
HALL 

}' 

i namus? Sauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 
s ' 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
POLTEB 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotoj'as 
nemokamai. 

495 Kasi 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusu Yiamo 
pagražinimo suteikiama 

chlorino skysčiu sunaikinimui 
kenksmingų bakterijų. 

Išrinkit į 
' . r- • . g 

0«bartinis Councilman | 

JOHN S. MUDRI Į 
AJDGE — Municipal Court I 

S"' Term Ending 
E January 3, 1950 

Lapk. 10-15 
"MERRY WIDOW" 

SU , • 
Allen Joneš. - I>orottiy findHo 

ir Patricia Bowman. 

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

su 
Gertrude Niesen, Geo. Britton 

ir Davis Cunningkam. 

Lapk. 24-29 
"DESERT SONG" 

SU 
Helena Bliss, Edmund Dorsay 

ir Edward Roecker. 

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

Gaukit Tikietu«s iš Tax Inc. 
TAYLOR'S TICKET OFFICE 

28 Taylor Arcade 

«Miai<HiiiaaMiMHiiaHiiii«Mia«it«inuiaiaaiiaiiHaaav 

Nori pagražinti savo 

Veteranas' I Pasaulinio Karo 5 

[ X I JOHN S. MUDRI ] | 
įmini 

| I. J. SAMAS - JEWELER Į 
| Persikels į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę | 

1 ?#07 Superior Ave, Greta Ezella Theatre | 

ši Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantu, žiedų, Laik- | 
| rodelių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. | 

gimmiinniiHmimmijiniHiinmiHiHHii 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

1 P J KEJRSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

_ OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 5 

3 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S 
3 kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- g 
3 riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
3 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
3 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. g 
jĘiMiu»miininninnmnnmminnmnminuninnnnninminnmmnimmimmn.* 
WAVVWWVMWA/wwwwvvvvuvwvvwwwvw^V; 

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 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Ajrentura 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

IŠRINKIT 
JUDGE 

KOVACHY 
MUNICIPAL COURT 

X I ANDREW M. KOVACHY 
•5* <• 

't 

t 

IŠRINKIT 

Buvusį Chief Assistant Police Prosecutor 

SID1N E Y B. FINK 
J U D G E  

J Užgirtas per The Cleveland Press, News, 
J The Citizens League, Cleveland and Cuyahoga County Bar 1! 
t Associations, Cleveland Federation of Labor, ir C I O. i I 
t I * 
i* 

-Ė 

< ' -į:** 

, v~ 

P A L A I K Y K I  

J U D G E  

ANTHONY A. 

R U T K O W S K I  
MUNICIPAL COURT 

X ; A^THONf A. RUTK6WSKI 
4 RINKIMAI LAPKRIČIO-iK>V. 

4 
Hi 

V 

• • 

1 ėk 

4 
i 

4 
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Duokit Cleveland!!! Tinkama Mayors - Balsuokit už NESS ®®SXs)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®5 

RINKIMAI atėjo — Lapkri-
ČJg-Nov. 4 atsibus balsavimai 
išrinkimui Clevelando mayoro, 
miesto tarybos narių ir miesto 
teisėjų. Be to bus balsuoto
jams patiekta kelios levies nu-
balsavimui. 

Miesto gerovei reikalinga iš
rinkti kitas mayoras, ir tuomi 
mes jums iki šiolei rekomen
davome kandidatą Eliot Ness. 

šis jaunas, plataus patyri
mo žmogus, turi planus pagy
vinti miestui, kuriam reikalin
ga naujo kraujo. 

Teisingai pareiškė dabarti
nio mayoro Burk g priešininkai 
nominacijų balsavimų vajuje. 
Councilman Pucel, kad dabar
tinis mayoras yra tiek apsnu-
dęs jog pravesti miesto geri
nimo penkių metų planą ims 
šimtą metų, tuo smarkumu ko
kiu mayoras dirba. 

Mayoro ofise reikalingas to-
kis žmogus kuris turi gyvumo, 
kuris mato reikalus ir žino ką 
daryti, kaip dirbti, ko imtis. 

Kandidatas Ness savo kara
vanais po balsuotojų sritis tu
rėjo progos susipažinti su .gy
ventojų reikalavimais. 

Mayoras Burke tikrai yra 
''pavargęs" savo pareigose: sė
di skvernus nukoręs ir leidžia 
dalykams eiti savo lėta krypti
mi. Kai miestui reikia vado
vo, mayoras snaudžia; kai rei
kia sutvarkyti policiją kad iš
naikintų mieste niek "us mote
rų užpuolikus, mayoras neiš
mano kaip to darbo imtis. 

Ness kiekvienam reikalui ir 
kiekvienai pareigai pasirengęs 
ir turi patyrimą bei planus. Jis 
nusimano kaip panaudoti da- ! 
bartinių laikų metodus ir įran
kius. J 

Jeigu norit savo miestui- gy- i 
vumo, daugiau biznių, daugiau 
darbų, balsuokit už Ness an-
tradienj, Lapkričio 4. Eikit 
balsuoti anksti. 

1LIOT NESS 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

Rodoma šios filmos: "Dark 
Passage", su Humphrey Bo-
gart ir Lauren Bacall. 

Pradedant sekmadieni, dvi
gubas rodymas, "On the Old 
Spanish Trail", Roy Rogers, ir 
"Second Chance", Kent Tay
lor ir Louise Curie. 

IŠVYKO FLORIDON 
Dirvos skaitytojai Jurgis ir 

Pranė Martinkai, praleidę va
sarą Clevelando apielinkėse, iš
važiavo vėl į Floridą, jie apsi
gyvena Taft miestelyje. 

NEPAžINSIT ŠIOS VIETOS! 
Lasnik Cafe, 6824 Superior 

ave., šalia Dirvos Redakcijos, 
jau atidaryta. Lesnikauskai, 
nupirkę ši namą, tą užeigą iš
taisė taip puikiai kad tie kurie 
seniau čia lankydavosi, nepa
žins šios vietos. . 

Formalis Lašink Cafe atida
rymas įvyko trečiadienio Ap
karę, nuo 7 vai., Spalių 29. 

TEATRAS IR ŠOKIAI 
Sekmadienį, Lapkričio - Nov. 

16 atsibus grabus parsngimas 
N.P.P.š. parapijos salrje. bus 
statoma veikalas "Katriutės 
Gintarai", perstatantis Lietu
vos rugiapjutės laiką. 

Šiame parengime dainuos ir 
Pranciškus Neimanas, naujas 
dainininkas atvykęs1 iš Euro
pos. 

Po vaidinimo ir dainų prasi
dės šokiai ir pasilinksminimas. 
Pelnas eis naujos bažnyčios 
varpams. 

tė A. M. Praškevičių progra
mos vędėju. Jis taipgi trum
pai pasakė apie visą reikalą, 
ir pradėjo išdalinti ženklelius 
ir pagarbos diplomus vakarie
nėje dalyvavusiems kuopos ve
teranams ir nekuriems „ neda
lyvavusiems, per jų tėvus. 

Be jaunų veteranų, buvo pa
gerbtas ir vienas iš senųjų S. 
L. A. narių1, Dr. F. M. Lait-
Matulaitis, kuris dabar Cleve-
Iftnde gyvena. 
. Po trumpų kalbų buvo Šo
kiai ir vaišės. Rep. 

KAMBARYS PORAI be vai
kų, su virtuve, garažium. Ga
lima matyt vakarais ir sekma
dienį; prie naujos parapijos; 
17818 Neff Rd. 

GERAS KAMBARYS 
porai kuri dirba, arba rimtam 
blaivam vyrui. Kreiptis 
9109 Morris Ave. SW 0327 

Judge Joseph P. Sullivan 
j Municiapl Court 

Jis dabar yra teisėjas ir kandida
tuoja tolesniam terminui Municipal 
Teisme. 

1945-6 metais jis buvo ekzekuty-
viu padėjėju prie Mayoro Thomas 
A. Burke; 1947 metais Teisėjas 
Municipal Court. Pirm to, 1944 m. 
tarnavo Teisių Direktoriaus Padė
jėju; 1941-3 buvo Policijos Prose-
kutoriaus padėjėju. 

Mokslus baigė John Carroll Uni
versity ir Western Reserve Law 

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

KAMBARYS VYRUI 
Lietuvių šeimoje; yra gara-
ražas automobiliui. 

6302 Lexington ave. 

GERAS NAMAS 10 kambarių, 
6 apačioj, 4 viršuje, parsi

duoda, 1237 E. 61 St. EN 1014. 
Lietuvių kaimynystėje. 
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lt RI N K IT V Ė L 

JOSEPH P.S11LIM 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

Rinkimai antradienį, Lapkr.-Nov. 4, 1947 

| Jis yra atsižymėjęs visuomenės darbais: Būv6 padėj§|tt 
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 Cervenie, Campaign Mgr. 
S») VS/ 

SI,A 14 KUOPOS VAKARAS 
Spalių 25, vakare, Lietuvių 1 

salėje buvo surengtas SLA 14 | 
kuopos vakaras paminėjimui 
SLA 60 metų gyvavimo ir pa
gerbimui šios kuopos karių ve
teranų. Kuopos narės pagami
no skanią vakarienę didokam 
buriui kuopos narių ir svečių, 
f)o vakarienės, kuopos pirm. F. 
Baranauskas, trumpa kalba pa
minėjęs vakaro tikslą, persta-

I S R I N K I T i = 

AMERIKIEČIŲ TARPE 
Birutė Smetonienė, žinoma 

mūsų pianistė, pirmadienį po 
pietų dalyvavo išpildyme gra
žaus koncerto Wade Park Ma
nor; ji skambino gausu rinki
nį klasiškų piano kurinių. Prie 
jos buvo ir dainų dalis. 

Jack Ganson vėl Rengia 
Imtynes Antradieni 

Bobby Bruns, kuris stovi antras 
prie Oampiono Frank Sexton Na-
cionalėj Wresting Association, pir
mą kartą šį sezoną dalyvaus Cen
tral Armory, prieš Dr. Ed Meske iš 
Akrono, Jack Gansono ketvirtose 
šio sezono imtynėse. Jiedu imsis 
pusantros valandos, 2 ii 3 pariti-
mų. 

Jiedu nei vienas dar iki šiolei nė
ra buve nugalėti Clevelande. 

Jumping Joe Savoldi suporuotas 
su Jack Moore ih Atlanta. 

Piie jų bus kitos poros gerų itn-
tikų. 

Imtynės Central Armory praside
da nuo 8:30 vakare. 

OBUOLIŲ derlius Ohio val
stijoje švmet yra geras, nuo 
ankstyvųjų iki vėlyvųjų obuo
lių yra gausybės. Bet sako šy-
met nėra pakankamai darbi-
bininkų obuoliams rinkti. 

Vienas sodas netoli Cleve
lando, kuris duoda tarp 12 ir 
20 tūkstančių bušelių obuolių, 
pernai turėjo 40 obuolių rinkė
jų, o šymet tik šeši darbinin
kai ten dirba. Obuolių gedi
mas didžiausis, o mieste obuo
lių kainos brangios. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 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 

Joe Chester, pres. A1 Samolia, Me 

\ = 

JamesT. Cassidy 
J A U  A T I D A R Y T A !  

Lasn ik  Cafe  
6824 SUPERIOR AVE. 

(šalia Dirvos Redakcijos) 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

pTTTVT \TTqT > ]\TOnF!T?NIfK AT 
LIETUVIŠKA UŽEIGA CLEVELANDE 

Kur jums bus smagu užeiti i.r sutikti savo 
kaimynus ir draugus. 

Džkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Prie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6. 

KANDIDATAS Į 

J U D G E 

MUNICIPAL COURT I 

m 
Buvęg 

CHIEF ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR 

Rinkimai antradieni, Lapkr.̂ Nov. 4, 1947 

I Š R I N K I T  

Ralph J. 

H E N R Y  
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Balsuokit YES už NESS Lapk. 4 
PENKIOS PRIEŽASTYS KODĖL NESS BUS 

GERAS MA¥QEAS 

JIS YRA TEISINGAS 
Jis Įrodė savo sugabumus ir tinkamumą buti viešuome
nės administratorium 
Jo patyrimai yra tarnavime municipalinėje ir federalėse 
pareigose ir kaip reikalų vedėjo privatinėse jmonėse ir 
įstaigose 
Jis turi nuoširdų interesą buti geru mayoru Clevelando* 
miesto 
Jis yra jaunas, darbštus ir sumanus. 

PENKIOS PRIEŽASTYS KODĖL CLEVELANDU1 
REIKALINGAS NESS MAYORU 

Mums reikalinga saugumas miesto gatvėse 
Mums reikalinga moderninė, greita ir atsakanti transpor-
• acija 
Dūmai turi buti ir gali buti prašalinti iš oro ktirĮ mes 
Clevelande kvepuojame 
DAUGUI TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ REIKALINGA GYVE
NIMUI VIETOS ARBA NAMŲ CLEVELANDE 
Eliot Ness turi NAMŲ STATYMO PLANĄ Mums REI
KALINGA atsakančių jaunimui rekreacijos centrų, val
kams žaislaviečių piUiiili/ami jų gemje sveiiwje kompani
joje. 

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, 1047 

Balsuokit už RALPH J. HENRY 

į Clerk of Municipal Court 

I š R I N K 1 T 

Margaret McCaffery 
Kandidatas i 

COUNCILMAN 
22nd WARD 

Balsavimai Antradienį, Ltpk.-Nov. 4, 1947 

Mrs. McCaffery susirupinus Visuomenes 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 įvertintai* 

fHMIMMHMMII J 

KLIOT NESS, keturiasdešimties keturių metų amžiaus Europiečių ateivių sunūs, dabar 
Ukelia savo vajuje į Mayorus kokia betvarkė ir kenksminga miesto gyventojams dabartini 
administracija tikrenybėje yra. Jis savo praneš imuose, kalbose ir straipsniais spaudoj* 
įrodė kaip jis yra drąsus ir atviras priešas visko kas yra klaidinga ir nenaudinga. Duokit 
jam progą dabar parodyti kad jis ir vėl agli APVALYTI Clevelandą. DUOKIT JAM SA* 
VO PARAMĄ kokią jisai užsitarnauja kaip Europiečių ateivių tėvų sunus kuris įrodė es
antis energingas ir išdidus ir prakilnus AMERIKONAS. 

.• F. 

X ELIOT HESS FIIII MAYOR 
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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. 

Shampoo ir Hair Style ......1.25 
Kreipkitės šiądien pat jusų 

susitarimui. 
BXpress 6333 
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