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Nuo Redakcijos. ° 
rvžiaus bendradarbis :dm bu
vo nuvažiavęs j Vokietiją ap
lankyti Lietuvius pabėgėlius, 
sugryžęs dabar rašys Dirvai 
visą eilę įdomių straipsnių, šis 
yra jo straipsnis III. 

Iš KAŽ KUR VOKIETIJOJE 
TEGUL išsivaizduos skaity

tojas kad mes, labai trumpai 
tesustoję Tiubingeno Lietuvių 
kolonijoje, pasukome "kaž kur" 
j Rytus ir atsiradome ten kur 
šiuo metu gyvena visiems Lie
tuviams gerai žinomas "ponas 
VLIKas". Jei laikai butų geri 
galėtume apie šį "poną" daug 
pakalbėti, daug ką apie jį pri
siminti, iš jo patirti bei jam 
ką pasakyti. Bet šiądien to
kioje ūkanotoje dienoje, kai ry
tojaus laukia tokia baisi neri
mastis, nėra mums leista ilgai 
Čia sustoti. Aplinkybes nelei
džia mums atvirai kalbėti apie 
Lietuvių organizuotą kovą del 
laisvės. Ir tegul niekas nepa
laikys blogu jei mes tik iš la
bai didelio nuotolio tepažvelg-
sim į "didžiai gerbiamą poną 
Vliką". 

KAI po ilgų ir sunkių mūšio 
dienu sutikęs dar gyvą savo 
ginklo draugą, džiaugiesi, svei
kini ir bučiuoji jį, kuone krykš
taudamas iš pasitenkinimo taip 
ir mes čia turėjome laimės su
sitikti visą eilę veidų su kuriais 
Lietuvoje, Vokiečių okupacijos 
metais, esame praleidę daug 
valandų "katakombose". Rado
me čia beveik visus tuos kurie 
1944 metų Gegužės mėnesį bu
vo išgabenti Vokietijon, buvo 
gaudyti po kalėjimus, buvo 
Kaltinami, smerkiami ir lėtai 
kasdiėh naikinami. 

Kiek kartų naktimis slinko
me Kauno gatvėmis, gryždami 
iš slaptų posėdžių, iš pasima
tymų po vieną ar po du iš tų 
kurie štai dabar vėl "kaž kur 
Vokietijoje" tęsia Lietuvos lai
svinimo darbą. Kaip miela vėl 
susitikti su senaisiais "kata
kombų draugais"! Kiek daug 
čia prisiminimų, kiek daug ir 
ilgos kalbos apie sumanymus, 
planus ir ketinimus Lietuvoje. 
Rodos, lyg vėl pasijunti dide
liame kelyje, kur maišosi mū
sų gimtinės likimas, kur nu
skriaustas tremtinys jieško sau 
paguodos ir paramos, kur ana
pus geležinės uždangos pasili
kusios Lietuvių akys ilgesingai 
laukia gero ženklo.... 
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Visos OPA Kontroles 
Maistui Panaikintos 

LINKSTA PRIE 
GOV LAUSCHE 

SENA pažintis Lietuvos lai
svės mūšio lauke mums leido 
greitai suprasti visus sunku
mus kuriuos sutinka "anieji 
draugai", bevadovaudami Lie 
tuvos laisvinimo darbui. Ir ti 
krai niekas, toliau nuo jų sto
vėdamas, niekados nepajiegs 

"pilnai suprasti kaip sunki yra 
VLIKo (Vyriausio Lietuvai Iš
laisvinimo Komiteto) veikla 
Europoje. 

Amerikiečiai Lietuviai, taip 
nedaug apie jį tegirdėdami, tuo 
labiau negali turėti pilno vaiz
do apie tai kaip dirbama ir 
kaip ruošiamasi Lietuvos bylai. 
Reikia labai giliai įlyst į Vliko 
sielą giliai pasirausti po 
jo archyvus ir plačiai akimi 
pažiūrėti j jo nueitą kelią kad 
galėtum teisingai įvertinti jo 
pasiektus rezultatus. 

šiądien dar nėra atėjęs lai
kas viešai kalbėti apie viską ar 
bent tai kas daroma neskel
biant, nekalbant, niekam kam 
nereikia nematant ir negirdint. 
Bet tegul patikės Dirvos skai
tytojas kad Lietuvos laisvini
mo byla nėra apleista, kad yra 
specialus žmonės kurie budi, 
stebi, ir tiek kiek aplinkybės 
leidžia gina Lietuvos ir Lietu
vių reikalus. 

KAIP JAU galite spėti, cen
tras kur mes dabar esame, yra 
atsikėlęs iš Lietuvos. Lietuyo-
je jis buvo sudarytas turint 
tikslą žadinti Lietuvių pasi
priešinimo dvasią, stiprinti jį 
pasiryžimui atgauti Nepriklau
somybę, padėti teisybei įveikti 

Gov. Frank J. Lausche 

Artėjant balsavimų dienai, 
Lapkričio 5, labiau išryškėja 
Ohio pilečių pakrypimas į da
bartinį Gubernatorių Frank J. 
Lausche, kuris kandidatuoja iš
rinkimui vėl. 

Ateiviai, kaip Lietuviai dar
bo žmonės miestuose ir ukėse 
ras Frank J. Lausche geriausiu 
gubernatorium, kuris kilęs iš 
darbininkų ateivių tėvų, pats 
savo sunkiu darbu įgijęs mok
slą ir pasiekęs tokios garbingos 
vietos, supranta kaip joje vi
suomenei tarnauti. 

Jo priešai siūlydami savo 
kandidatą, daro visokius pri
žadus, kurie prižadais ir pasi
liks, o visuomenei prie jų val
džios vėl bus blogai. 

Frank J. Lausche remiamas 
didėsės Amerikiečių spaudos ir 
veik visų kitataučių laikraščių 
kokie tik Ohio valstijoje išeina. 

Nors jo priešai prikaišioja 
jam New Deal ir komunistus, 
tačiau Lausche toli stovi nuo 
tų sąšlavų, ir drąsiai ir atvirai 
pasako už ką jis stovi ir ko sie
kia bendrai valstijos gerovei. 

Vienas labai vaizdingas pa
reiškimas jo yra tai del tų B'a 
"Sales Tax". Iš tų taksų pasi
laiko didele dalimi miestų val
džios ir todėl nereikia uždėti 
didesnių taksų ant namų ir ki
tokio nejudamo turto. Dabar 
visi prisideda prie taksų, o ki 
taip taksai butu sukrauti tik 
ant namų savininkų. 

PALIKTA TIK CUK
RAUS IR RYŽIU RA-

CIONAVIMAS 

Valdžia is Washingtono 
paskelbia panaikinimą kon
troles ir varžymų kokie iki 
šiol buvo uždėta maistui ir 
riebalams, ką viską kontro
liavo OPA ir privedė šalį į 
tokią pat padėtį kaip buvo 
po pereito karo įvesta pro-
hibicijos agentų, kada vei
kė garsi "butlegerių" kas
ta ir žmones išnaudojo. + 

Dabar paliuosuojama iš 
OPA kontrolės visas mais
tas ir gėrimai, išskyrus tik 
cukrų, syrupus ir ryžius. 

Paliuosuota kontro.ė rie
balų ir aliejų, kas sutvar
kys muilo ir dažų reikalą, 
nes iki šiol del riebalų ir 
aliejų valžymo nebuvo ga
lima gaminti pakankamai 
muilo ir visokių maliavų. 

Tiesa, su paliuosavimu 
kontrolės veik visų tų da
lykų kainos pakils, tačiau 
kaip tik jų rasis pakanka
mai pardavimui kainos sa
vaime ims pigti. 

Kontrolė dar jfctsilieka 
ant namų nuomų ir tulų ki
tų dalykų, taipgi industri
nių žaliavų. 

Sakoma kad iki galo šių 
metų bus panaikinta viso
kia kontrolė ir pradings pa
tys OPA agentai, kurių lai
kyta virš 35,000, už taksų 
mokėtojų pinigus. 

BERLINE KOMUNIS
TAI PRALAIMĖJO 

LIETUVIŲ DELEGACIJOS DALYVIAI WASHINGTONE 

Spali i.' 12. ReiMiLlikonu Pa rtijos Chairman Ca-roll Reece oficialiai isteige Lietuvių Diviziją, 
Republican National Committee,, paskiriant Advokatą Antaną Olį, iš Chicagos, pirmininku. 
Reece taip pat stipriai pasisakė už Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą. Tarp kitko jis 
pareiškė kad Republikonų Partija, užėmus vaiovaujamą rolę Amerikos valdžioje, reikalaus 
kad laisvė ir nepriklausomybė Lietuvai butų grąžinta, ir kad Sovietų kariuomenė ir polici
ja išsinešdintų iš musų tėvų žemės. Republikonų partija reikalaus, sakė Reece, kad butų su
darytos sąlygos Lietuvoje kad Lietuviai pabėgėliai galėtų gryžti į savo namus be baimės ir 
pavojaus, ir kad pagaliau Lietuviams butų leista per laisvus rinkimus pasirinkti savo val
džią tokią kokios patys žmonės nori. 

šiame paveiksle matosi: Carroll Reece, Republican National Committee Chairman, taip 
pat Kongresmanas Clarence Brown, Kongresinio vajaus pirmininkas, ir Clarence Willard, 
Tautinių Grupių pirmininkas. 

Lietuviu delegacijoje dalyvavo: William F. Laukaitis, SLA prezidentas, i§ Baltimore; 
Dr. M. J. Vinikas, SLA sekretorius, iš New York; William Kvetkus, LRKSA sekretorius, iš 
Wilkes-Barre; Adv. Antanas O. Shallna, Lietuvos Garbės Konsulas, iš Boston; Wm. Pas-
chall, Pirmininkas Lietuvių Republikonų org., iš Philadelphia; Kun. Jonas Balkunas, iš Mas-
peth, N. Y.; Juozas ir Violetta Tysliavai, iš Brooklyn; Jonas Valaitis, iš Brooklyn,; Pijus J. 
žiuris, LVS pirmininkas, iš Cleveland, ir Adv. Antanas Olis. iš Chicago. 
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' Spalių 20 Berlino miesto 
savivaldybės rinki m u o s e 
komunistų peršama partija 
Socialistų Vienybė pralai
mėjo, pirmenybes paėmė 
komunizmui priešinga Ne
priklausoma Socialistų par- mą ir okupavimą, ir atsta-

Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga ir kitos musų organiza
cijos pasiuntė United Na
tions suvažiavimui prasidė
jusiam New Yorke, memo
randumus Lietuvos klausi
mu. 

Jeigu Amerikos valdžia 
skaito Lietuvą po senovei 
nepriklausoma, Lietuva tu
ri buti priimta į United 
Nations. Tiesa, Lietuva ne
turi savo vyriausybės, ta
čiau United Nations gali 
daryti tarimus kad tokios 
nekaltos pavergtos tautos 
turi buti atstatytos nepri
klausomos kaip buvo prieš 
klastingų kaimynų įsiverži 

BALF VALDYBA LI
KO TA PATI 

New Yorke, Spalių 18 ir 
19, BALF seime dalyvavo 
apie 400 delegatų ir svečių. 
Po apsvarstymų dalykų iš
rinkta ta pati valdyba dar 
vienam metui. 

NEDUOS SOVIETAMS 
LYSTI I DARDANE

LUS 
•3 • A&H 

Kartu su Amerikos pa
reiškimu kad Sovietai ne
gali kištus į Turkijos rei
kalus Dardanelų kontrolia
vimo atžvilgiu, ir Britų už
sienių Sekretorius Bevin 
paskelbė kad Britanija vi
somis galimybėmis priešin
sis Rusų reikalavimui įtai-

Liet. Katalikų Kongrese syti savo militarines bazes 

melą, smurtą ir žmogaus panie
kinimą. Jis buvo sudarytas 
kovai prieš Vokietiją, bet kar
tu ir prieš visus kurie kėsinosi 
į Lietuvos laisvę. 

Šiądieninis to Centro uždavi
nys yra niekuo nesumažėjęs: 
tironiškos jiegos išnaujo užgu
lė Lietuvos žemę ir reikia dau
giau negu bent kada visiems 
vieningai priešintis Lietuvos 
istorijai primetamai klastai ir 
Maskvos atneštai vergijai. 

Naturalu kad kova su tiro
nais reikalauja ir aukų. Jų 
jau eilė Lietuvos sunų yra ati
davę. Kiti taipgi atiduos jei 
tėvynės laisvinimo butenybė to 
iš jų pareikalaus. 

Visi kuriuos mes turėjome 

tija. Tas sulaiko Vokiečių 
linkimą į komunizmą, kaip 
bolševikai tikėjosi ir dirbo 
palenkimui. 

Po socialistų, sekanti se
kė Krikščionių Demokratų 
partija, trečia tik bolševi
kų klastingu vardu sudary
ta partija. 

SULAIKYTA 17 SLA
VŲ VIZITORIU 

U. S. Teisingumo depart-
mentas sulaikė 17 Slavų vi-
zitorių, Bulgarų, Čekų, Ru
sų ir Lenkų, kurie yra pa
rinkti komunistai agitato-

Spalių 20-21 dalyvavo apie 
800 delegatų ir svečių. Pa
daryta keli tarimai Lietu
vos nepriklausomybės gy
nimo klausimu. 

riai, atvykę Amerikon neva 
vizitui. Jiems įsakyta už-V1S1 Kuriuos XX1CS tuicjuure . f „„„fivv,,, 

laimės matyti šiame Lietuvos siregistruoti kaip svetimų 
* ' ' valstybių agentai. 

Jie visi pakliuvo kai'pa
aiškėjo kad penki iš tų vi-
zitorių, Ukrainiečiai, buvo 

laisvės Centre, yra pakankamai 
užgrūdinti kalėjimuos©' ir iš
trėmimuose kad butų galima 
paabejoti jų patriotizmu. 

Bent prabėgomis prisiminti 
Lietuvai Išlaisvinti Komiteto 
darbą reikėtų kelių ilgų laiškų. 
Ir nebūtų sunku jų parašyti, 
nes mums likimas lėmė jį ge
rai pažinti. Tačiau piktasis 
Laikas draudžia mums kalbėti 
apie Lietuvos laisvinimo poli
tiką. Tegul bus teisinga min
tis kad politika, kaip ir mote
ris, yra rimtesnė ta apie kurią 
kuomažiau šnekama. 

(Seka Laiškas IV*) 

šalių agentams. 
Nekurie bolševikai atsi

sakė registruotis ir išva
žiavo atgal. 

10 sudegė* East Hamp
ton, Conn. — Namų gais
re prie Lake Pocotopaug, 
sudegė motina ir jos 9 vai
kai. Ištruko tik vienas vy
riškis. . 6 

tyti jų valdžias. 
U. N. posėdis formaliai 

prasidėjo Spalių 23 New 
Yorke. Prez. Truman pa
sakė posėdžio atidarymo 
kalbą, tikrindamas kad pa
sauliui nėra ko bijotis ki
to pasaulinio karo. Jis pa
smerkė pasaulyje keliamą 
kito karo baimę ir gandus 
apie tą karą; gandai, sako, 
turi buti sulaikyti tuojau. 

Žinoma, tuos gandus la
biausia leido Maskva, kuri 
ir dabar, tą pačią dieną kai 
Truman kalbėjo apie naiki
nimą kito karo baimės, pa
skelbė kad vakarų valsty
bės dėdamosi į bloką tuomi 
ruošiasi priversti kitas ša
lis pildyti jų valią. Mas
kva rėkia del Amerikos ir 
Anglijos draugingumo, ta
čiau pati Rusija turi drau
gingumo sutartį su Angli
ja, bet Amerika niekad ne
pasakė kad tai yra sąjunga 
prieš Ameriką. 

Prez. Trumano kalba ^ga
li nuraminti sovietus nebi
joti karo, ir labiau naudo
tis progomis spausti ir žu
dyti pavergtas savo kaimy
nines tautas ir ruošti įvai
riose šalyse komunistinį ju-

LAVONAI11 nazių kurie 
buvo nuteisti pakarti už 
karo kriminališkumus, su
deginti, sykiu ir Goeringo, 
kuris nusinuodijo, ir jų pe
lenai paleisti ant vėjų, kad 
likusieji naziams ištikimie
ji nesilankytų slaptai prie 
jų kapų, jeigu jie butų pa
laidoti kapinėse. 

Žuvo 38. Britų karo lai
vų sprogime patekus ant 
minų, užmušta 38 jūreiviai 
ir 45 kiti sužeista. Tas iš
tiko Albanijos pakraštyje. 

Dardanelų pašonėse, nes tai 
yra užgavimas Turkijos ne
liečiamybės. 

Toliau, Bevin pasakė kad 
Britanija palaikys ir rems 
dabartinę Graikiją, kad ji 
nepatektų komunistų įta
kon. Graikija yra Darda
nelų kaimynystėje. 

LEWIS VĖL GRĄSO 
STREIKU 

KOVOJA 

Rusai nušovė Berline A-
merikos militarės valdžios 
narį kuris norėjo pasišalin
ti nuo bolševikų, kad nesu-

John L. Lewis pareikala
vo kad Vidaus Reikalų Se
kretorius Krug, kuris yra 
angliakasyklų kontroliuoto 
jas, pradėtų tarybas su juo 

SflaKKteSBCi r'r* sSVJ^Si tr: 
siams, nes jei tas nebus pa 

(Lietuvos Partizanų 
Radio Žinios) 

Kugp. 27. Pasvalyje sunai
kintas kelių apsaugos dalinys, 
vietos liaudies milicija, vals
čiaus vykdomasis komitetas ir 
,kompartijos bustynėje vykstąs 
|susirinkimas. 
• Linkuvoje sunaikintas mili
cijos dalinys, kompartija ir 
valsčiaus vykdomasis komite
tas, bei likviduotas kolhozas-
burliokynas. 

Biržai. Susiremta su stam
biais apskrities liaudies milici
jos daliniais, kurie sunaikinti. 
Sunaikinti ir mums pasiprieši
nę pionierių ir kompartijos or
ganizacijų nariai. Turime nuo
stolių lengvai sužeistais. 

Druja. Sunaikinta liaudies 
tribunolo išvažiuojamoji sesija, 
kuriame buvo sprendžiama, 
kaip iš atrastų dokumentų pa
aiškėjo, byla 7 Latvių buožių, 
turėjusių ryšių su partizanais. 
Liaudies milicijos daliniai sau
goję teismą išbėgtojo be jokio 
pasipriešinimo. Iš atrastų do
kumentų matyti kad sesija tu
rėjo atvykti j Panevėžį Rug-
pjučio 31, spręsti bylas Gab-
rielavičiaus ir kitų vietos ko
operatyvo tarnautojų už išaik-
yojimus, bei vietos komjauni
mo sekretoriaus Sasojovo del 
neveiklumo. 

Subačius. Iš gelžkelio sto
ties paimta apie pusę vagono 
maisto ir Skapiškio, Suvainiš
kio ir Kupiškio pieno perdirbi
mo bendrovių siųsto Kaunan 
sviesto. 

Rugp. 28, Turmantas. Su
naikintas kelių apsaugos dali
nys iš 115 vyrų. Mums atite
ko tik apie 30 tinkamų naudo
jimui motorciklų, iš likusių ki
tų motorciklų tegalima buvo 
paimti benzinas, ratai ir atski
ros dalys. Nuostolių nėra. 

Kušeliškių kaime užklupti be-
girtaują milicininkai, pas ku
riuos atrasta iš žmonių išplėš
tos brangenybės. 

Linkmenų kaime likviduotas 
žymus komunistas Stankus, va
žinėjęs agitacijos tikslais po 
Vilniaus kraštą. Sunaikintas 
Linkmenų kolhozas. 

Stalupėnai. Sunaikinta vie
tos komjaunimo brigada, dir
bus javų kūlimo vajuje, vieti
niame sovhoze. 

Vištytyje, Lazdijuose ir Va-

daryta iki Lapk. 1, 400,000 
mainerių vėl streikuos. 

U. S. VALDŽIA pareika
lavo kad Jugoslavija palei
stų iš vergijos ten laiko-

imtų. Jis buvo įvažiavęs į mus apie 165 Amerikos pi-
Rusų zoną su viena malita-
rinės valdžios tarnautoja 
pasidaryti fotografijų. 

Amerika prie tai sovie
tams užprotestavo. 

Popieros klausimas šioje 
šalyje yra blogas: nors po
pieros produktų pagamina
ma daug, bet popieros vis 
trūksta kitiems reikalams. 

Laikraštinė popiera sun
kiai gaunama nežiūrint žy
maus pabranginimo. 

Sako, į galą metų popie-
os reikalas gali dar pablo-

liečius, kurie pristatyti dir 
bti sunkiuose darbuose ir 
neleidžiami išvažiuoti. Apie 
10 jų mir§ kankinimo sto
vyklose. 

Sustreikavo TWA orlai
vių linijos lakūnai, reika
laudami $15,300 algos me
tuose už 20 valandų savai
tinio darbo. Streikas ap
ėmė 1,400 pilotų, sulaikė 
tos linijos susisiekimą su 
kitomis šalimis. 

r 

dėjimą už pasaulinę revo-|g§ti daugiau ir laikraščiai 
liuciją. 'bus priversti sumažėti. 

KENTUCKY gamina dau
giau degtinės negu kuri kita 
valstija. 

lius. Arkliai ir raguočiai pri
statyti į partizanų bazes. 

Tarp Vilniaus ir Švenčionė
lių, tarp Rugp. 23-27 sunaikin
ti liaudies milicijos daliniai ir 
vietinės kelių apsaugos viso 
628 žmonės. 

Gardine musų ir Gudų par
tizanai bendrai veikdami iš
sprogdino geležinkelio stotį ir 
padegę įvairius sandėlius be 
nuostolių iš miesto pasitraukė. 

Lenkų partizanų štabas pra
nešė kad šio mėnesio laikotar-
tarpyje sunaikintuose bolševi
kų daliniuose yra 2700 vyrų. 

Ukrainiečiai praneša kad pie
tinės Galicijos kai kuriose vie
tose sunaikinta virš 8000 as
menų iš paskirų "Con" daliniu. 
Sunaikintos žydiškos sinago
gos ir daug Lenkijos žydų, ku
rie dalyvavo vietos komparti
jose instruktoriais ir agitato
riais. 

(Bus daugiau) 

a* 
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PENNSYLVANIJOJE 
I^HILADELPHIJOS 

PASTABOS 

^ VISGI rūpinamasi lietuves 
išlaisvinimo ir Lietuvių pabė
gėlių reikalais. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
viršilų suvažiavimas Washing-
tone nutarė surinkti $250,000 
riems reikalams. Chicagoje ta-
rybininkų sušauktoje konferen
cijoje ̂  surinkta $2548, Ameri
kos Lietuvių Katalikų kongreso 
šaukėjai paskelbė "savo užda
vinius" atlikti. 

Turėta pasitarimas su Ro 
publikonų partijos vadais Wa
sh in g tone. 

Alfa Sandaroje apgailestau
ja kad Lietuvius našlaičius, at
vykusius Amerikon, pasiima 
globoti visokie "čiutabakiai-sa-
laveišiai", ir tt. ir tt. 

IŠ MUSŲ spaudos vienos aa-
vaitės laikotarpio pranešimų 
nesunku įžiūrėti ir matyti mū
sų organizavimo ir visos veik
los darbo silpnumą Lietuvos 
vadavimo, Lietuvių pabėgėlių ii 
Lietuvių našlaičių globos, pa
skirai veikiant. Ir tas tęsis iki 
tol pakol mes nesuprasime ir 
nevertinsime suderinimo musų 
paskirų organizacijų į vienę 
vienetą tuos darbus dirbti. 

Kad silpnumus visi jaučia
me tai parodo nusiskundime 
faktai, štai Draugas rašo kad 
"Tarp kitų dalykų, yra klausi
mas kaip tiksliau sukoordinuo-
ti Amerikos Lietuvių Kataliku 
veiklą, kaip sustiprinti musi 
vieningumą ir kaip visą mušu 
didžiąją visuomenę Įtraukti dir
bti tuos darbus kuriuos ligšio: 
dirbo, palyginti, ne taip jau la
bai gausus veikėjų burvs. Kai 
mušu veikla bus sukoordinuo-
ta, vieninga ir kai bus įtrauk
tos j ją platesnės masės žmo
nių tuomet, suprantama, but 
lengviau veikti ir darbo pasek 
Ulės bus didesnės." Pasakyta 
nuoširdžiai ir aiškiai. 

DRAUGAS, žinoma, kalbs 
apie savo, katalikų, didesnę ko
ordinaciją ir jų veiklą. Jei ka
talikų šaukiamas kongresas sa
vo dienotvarkėje turėtų tarti 

* vien savo pasekėjų ir jų orga
nizacijų reikalus, neprivalėtų 
man į jų reikalus kištis. Bet 
kuomet kongreso šaukėjai mi
ni kad Lietuvos vadavimo ir 
pabėgėlių klausimas bus svar
stoma ir kaip geriausia tiems 
darbams dapadėti, tada jau ir 
nebažnytiniams Lietuviams tie 
reikalai parūpi matyti kaip ge
riau jie galėtų buti atlikti. 

Labai reik stebėtis kad mū
sų silpnumus mes patys mato
me, juos pripažyštame, pasisa
kome del jų spaudoje, bet ma
žai kas musų j ieško to priežas 
čių, ir nedaug tepadeda pastan
gų panaikinimui ar bent suma
žinimui tu silpnybių. 

Čia kalbu ne apie paskirų 
srovių ar organizacijų silpny
bes, bet Lietuvos vadavimo ir 
kitus su ja surištus Lietuvių 
reikalus. 

Sandara cituodama Draugo 
nusiskundimą nuo savęs pridu
ria kad "Ką nors panašaus 
reiktu surengti ir tautiniams-
pažangiems (?) veikėjams. Ta^ 
nebūtų jokia kompeticija bet 
tik išjudinimas naujų jiegr 
bendram tikslui". 

"BENDRAS tikslas" šiądien 
pas kiekvieną Lietuvį ir Lietu
ve yra įsisąmonėjęs Lietuvos 
išlaisvinimo ir jos pabėgėlių 
vieningas darbas. Tai Ameri
kos patriotinių Lietuvių No. 1 
reikalas. Visi kiti reikalai yra 
antraeiliniai. Išjudinimui vi
su Amerikos Lietuvių "ben
dram tikslui" dirbti galėtų at
likti tik visuotinas Amerikos ir 
Kanados Lietuvių Kongresas. 
Toki kongresą mes būtinai tu
rėtume sušaukti 1947 metais, 
jei norėsime "išjudinti" mases 
i-Letuviq "bendram tikslui" iš
vien dirbti. 

ŽINIŲ Rinkėjas Laisvės nr. 
bando mane pešioti kam aš 

Per
v Dirvą "rėkiu" apie šiam 

kraštui gręsianti raudonąjį pa-
- vojų. Net pataria nenusigąs

ti, nes kai esu beplaukis tai 
raudoniems Įsigalėjus ne
bus už ko sustverti. .. . Raudo
nieji nepęša savo "priešu", jie 
juos šaudo, tat kodėl ž, R. ne
pasako grynos teisybės? 

Kada organizavau Lietuvius 
į Demokratus ir balsuoti už 
juos, tada turėjome ir vadą di
dį Demokratą, bet raudonųjų 
pasidarbavimu mes jo neteko
me. Dabar turime šalyje be
tvarkę, kas, mes žinome, labai, 
patinka raudonukams. Ūžtai 
mes jieškom ateinančiuose rin-1 

Paul H. Griffith, iš Uniontown, 
Pa., naujai išrinktas Amerikos 
Legiono komandierius, suvažia
vime įvykusiame San Francis
co, Cal. Pasauliniame Kare I 
po vieno mūšio jis jau buvo su 
vyniotas j blanketą ir paliktas 
kaip miręs, bet vėliau atgijo, 

kimuose išeities: balsuosime 
iabar už REPUBLIKONŲ par
tijos kandidatus. 

Per jusų žmogų, Ž. Rinkėjau, 
\š daviau penkinę Lietuvoj rei
kalingam moksliniam institu
tui, o pačios Lietuvos išlaisvi
nimo reikalams duosiu kelias 
)enkines. ž. R. patariu geriau 
rižiurėti penkines ir šimtines 

įurios sudaro $1C0,000 sumą. 
:ad jos butų sunaudotos kam 
>-eri Lietuviai jas skyrė. Prie
šingai, pamatysite kaip ne tik 
'paklydus avelė" bet ir "pakly-
lę avinąi garsiai subliaus. 

Z. Jankauskas. 

NUO REDAKCIJOS. Ragi 
nant šaukti Amerikos ir Kana-
los Lietuviu Kongresą, reika

linga žinoti kas jį šauks, jeigu 
prie to butų prieita. 

Pirm negu bendras^""kongre
sas gali buti šaukfaipias (jeigu 
jis butų rastas reikalingu), tu-
•i įvykti visų musų patriotinių 
••rovių susitarimas ir susiprati
mas del viso darbo. Turi bu
ti susitarimas tarp ALT ir LVS 

Detroit, Mich., Naujienos 
#' • j j.• • - • ' • • 

Naujas The American 
Tobacco Company -

Prezidentas 

Vineent Riggio 

The American Tobacco Company 
direktorių tarybos susirinkime, Mr. 
Vincent Riggio, Vice Prezidentas ku
rio žinioje buvo pardavimų reikalai, 
tapo vienbalsiai išrinktas Kompani
jos Prezidentu, į vietą George Wash
ington Hill, kuris mirė Rugsėjo 13, 
1946. Mr. Riggio darbuojasi su šia 
Kompanija per 40 metų. 

Mr. Vineent Riggio pradėjo taba
ko biznio srityje dirbti 1905 metais 
su firma Butler & Butler, gaudamas 
savaitinės algos $15. Bėgyje poros 
metų jis pasiekė pardavimo reika
lų sekretoriaus padėjėjo vietą. 1907 
metais Butler & Butler buvo nupir
kta ir tapo The American Tobacco 
Company dalimi, ir tada George 
Washington Hill tapo tos priedinės 
kompanijos prezidentu. 1911 metais 
Mr. Riggio tapo perkeltas į didžią
ją American Tobacco Company de-
partmento vedėjo pareigoms. Ne
trukus po to jis buvo paskirtos sri
ties pardavimų vedėju. 1919 metais 
jis tapo paaukštintas j visos Uni'-ed 
States pardavimų vedėjo padėjėjo 
pareigas. Jo kilimas toje Kompani
joje tęsėsi, taip kad 1922 metais jis 
patapo generaliniu pardavimų vedė
ju. 192ę metais jis buvo išrinktas 
American Tobacco Company Direk
torium, o 1929 metais paaukštintas 
Vice Prezidentu, kurias pareigas ėjo 
ir kartu buvo pardavimų vedėju iki )ei ALM, kaip Lietuvai vaduo 

ti organizacijų, sudarant Vy- dabar tapo išrinktas Kompanijai 
riausį Komitetą. Prezidentu. 

ALT reikalavimas kad LVS 
tik Įstotų į tarybą ir ten pra
nyktų, privestų į tą patį ką ta 
rybininkai bandė pernai — jų 
/ienų "kongreso" ir politikavi
mo kad vadovybė ir viskas pa-
:ektų tik į jų kontrolę. 

PITTSBURGH 

ELEKTROS DARBININKU 
STREIKAS BAIGĖSI 

šios savaitės pradžioje elek
tros darbininkai, nubalsavę di
duma balsų už taikymąsi tary
bų keliu, sutiko gryžti dirbti. 
Tuo baigė savo 27 dienų ilgio 
streiką. 

Darbininkai 1197 prie 7®7 
nutarė gryžti į darbą, tuomi 
paneigdami savo unijos trukš-
madario pirmininko Muellerio 
užsispyrimą atmesti taikymosi 
tarybas. Sugryžo dirbti visi 
3500 elektros darbininkų, ir ga
lėjo gryžti dirbti 125,000 kitif 
darbininkų, kurie del trukumo 
elektros buvo paleisti iš dauge
lio Įvairių kitų darbų. 

Del šio streiko industrijos 
panešė apie pusę bilijono dola-
rių nuostolių. 

Tarp CIO ir AFL kilo varžy-
tinė už Pittsburgho apielinkės 
bravorų darbininkus , kas gali 
privesti prie streiko. Tas ap
ima ir alaus išvežiotojus, todėl 
gali Įvelti ir kitų produktų ir 
reikmenų išvežiotojus. 

Per tą eilę metų, The American 
Tobacco Company pasisekimas — su 
metine apyvafrda viršijančia pusę 
bilijono dolarių — paėjo daugiausia 
nuo pardavimų pasisekimo. Išrenr 
kant Vineent Reggio, Kompanija pa
siskyrė sau Prezidentą kurio visas 
biznio gyvenimas buvo pašvęstas ta
bako produktų pardavimui, ir kuris 
praleido beveik 40 metų dirbdamas 
artimai, diena iš dienos su George 
Washington Hill. 

Praleistas Vardas 

Dirvos nr. 42 pranešime apie 
Lietuvių atsilankymą ir pasi
tarimus su Republikonų Nacio
nalinio Komiteto vadais Wash-
ingtone, buvo praleistas nepa-
žytas vienas ten dalyvavęs as
muo, Lietuvos Garbės Konsu
las, Adv. A. O. Shallna iš Bos
ton, Mass. 

NEW YORK, N. Y. 

BACEVIČIUS KONCERTUOS 
Pianistas - kompozitorius Vy

tautas Bacevičius duos piano 
koncertą Barbizon - Plaza Con
cert Hall, New Yorke, penkta
dienio vakare, Lapkričio 1, nuo 
8:30 vai. Jis išpildys viso va
karo programą, apimdamas ku
rinius Liszto, Chopin, Tcherep-
nine, Debussy, Dohnanyi, ir sa
vo paties kompozicijas. 

Senatorius Vandenberg 
apie Taiką 

Michigan Senatorius Arthur 
H. Vandenberg, Republikonas, 
Amerikos delegacijos narys Pa
ryžiaus taikos konferencijoje, 
pargryžęs iš Paryžiaus, Spalių 
19 kalbėjo per radio. 

Svarbiausi jo kalbos punktai 
kurie bu\fo įdomus ir Lietu
viams buvo šie: 

Amerikos atstovai darys pa
stangas atnaujinti Atlanto Čar-
terį ir ant jo statyti taiką. Tą 
čarterį pats Prez. Roosevelt no
rėjo pamiršti ir po juo pasira
šiusieji dėjo pastangas jį pa
naikinti. 

Amerika dės pastangas bai
gti pravesti Austrijos taikos 
sutartį taip kad okupacinės ar
mijos iš Austrijos butų ištrau
ktos. Tas duos pagrindą rei
kalauti kad Rusai ištrauktų sa
vo armijas ir iš kitų okupuotų 
valstybių kuriose jie dabar sa
vo kariuomenes laiko teisinda
mies kad tas reikalinga apsau
gai jų susisiekimo kelių. 

Šiaip, Sen. Vandenberg išrei
škė pasitikėjimo United Na
tions organizacija ir kad reika
linga spręsti ginčus be karo, 
tačiau atvirai kaltino Rusus 
už jų priešingą nusistatymą ir 
griežtą nenusileidimą nežiūrint 
kad jiems padaryta daug nu
sileidimų ir pagalbos suteikta. 

Jis pasmerkė, tolimesnę Ru
sų užgrobimų politiką ir pasa
kė kad ateityje derybose su Ru
sija musų politika turi buti 
rimtai tvirta. J. K. 

SIUNČIA NAMUS Į 
LENKIJĄ 

Detroite veikia Lenkijos At
statymo organizacija, kuri su
kėlė $25,000 fondą ir už juos 
nupirko sustatomus namus, ku
riuos jau išsiuntę laivu į Len
kiją. 

Nežinia kurie Lenkai taip 
rūpinasi, ar Maskvos garbinto
jai, nes sovietai Lenkiją val
do, ar Lenkai patriotai, kurie 
neatsižvelgia kas ten šeiminin
kauja, tik nori kad jų likę žmo
nės turėtų .pastoges. 

MONTREAL 
K a n a d a  

RUGS. 29, Kanados Lietuvių 
Taryba turėjo vakarienę, ku
rios metu nesenai iš Prancūzi
jos atvykęs Jėzuitas, Kun. Kul-
bis, ir iš Šveicarijos atvykus 
p-lė Karvelytė pasakė kalbas 
apie Lietuvių tautos pergyve
nimus šiais tragingais laikais. 

SPALIŲ 27, Kanados Lietu
vių Sąjunga ruošia savo meti
nę vakarienę, kurios pelnas, 
kaip paprastai, skiriamas Kalė
dinei Eglaitei Montrealo Lietu
viams vaikučiams. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

LAPKR. 3, parapijos chOr 
ras, vadovaujant varg. K. ži-
žiunui, ruošia metinį koncertą. 
Programoje nemaža naujų dai
nų, taip paties žižiuno, taip ki-
tif kompozitorių. 

Spalių 12, p. žižiunienė su
rengė savo dukterei taip vadi
namą debutantes parę, jos 16-
kos metų sukaktuvių proga. 

LAPK. 24, būrelis parapijos 
choro vaidylų ruošia perstatyti 
trijų veiksmų komediją, "Kat
riutė Nepasakė", nesenai iš
verstą iš Anglų kalbos, ir dar 
niekur Amerikoje Lietuviškai 
nevaidintą. 

NEW YORKE, lietuvių ka
talikų kongrese, dalyvavo ra
šytoja Marija Aukštaitė ir pa
rapijos klebonas Kun. J. Ro
binas. 

Mrs. Dorothy W. Pearl, iš Det
roit, išrinkta Amerikos ^Legio
no moterų dalies pirmininke, 
San Francisco suvažiavime. 

Waterbury, Conn. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame ̂ skyriuje talpinama dykaly 
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Šios keturios karvės, Holstein-Friesian ^veislės, Baker ukeje, 
Exeter, N. H., yra vienos motinos, ir jos padare savo rekordą 
duodamos virš 400,000 svarų pieno. Viena iš jų nesenai nu-
dvėsė, kitos try_. dar tebeduoda pieną. 

NORKELIUNUI pereitą me
tą sunkokai susirgus pakriko 
Vytauto Klubo choras ir vai
dylų būrelis, kuris parengdavo 
nemaža . gražių vaidinimų ir 
koncertu. Bendrai pasakius, 
Vytauto Klube pradeda per-

f Į daug švaistytis komunistai, kas 
kartais gali pridaryti draugi
jai daug nesmagumų, nes Ka
nados valdžia žino ko komu
nistai siekia, per savo šnipus, 
kurių komunistuose turi. 

. ;*'j:•> -

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

prenumeratoms, Skelbimams 

3907 Lillibridge 
DETROIT 14, MICH. 

IlRAšYKIT Dirvą dovanų 
savo-draugui 1947 roetams. 

PATRIOTAS SAVO KI$E* 
NIAUS NAUDAI 

Tūlas laikas atgal buvo ap
rašoma kad varg. A. Aleksis 
tapo išrinktas vietos ALT sky
riaus pirmininku ir kad po tri
jų mėnesių jo pirmininkavimo 
pasekmėms paskelbti buvo iš
rinkta specialė komisija iš tri
jų: T. Matas, J. Bernotas ir A. 
Shamberis. žinoma, komisija 
skubiai paskelbė kiek jie tary
bai surinko pinigų; kiek p. A. 
Aleksis yra pasidarbavęs Tary
bai, ir del ko p. Aleksis tapo 
išrinktas Tarybos pirmininku, 
ir tt., nors tikrumoje nei Alek
sis nei jo garsios komisijos na
riai per ištisą metą nelankė 
Tarybos susirinkimų. Tiek to. 

Dabar pažiūrėsime ar p. A-
leksio išsireklamavimas buvo 
teisingas ar tik paprastas pa
gyro burbulas. 

štai Rugsėjo mėnesio Tary
bos susirinkime, kur atsilankė 
apie pustuzinis atstovų, pirm. 
Aleksis pranešė kad jis yra A. 
L. T. centro valdybos kviečia
mas d£%vauti posėdyje Wa-
shingtone. Po trumpų kalbų 
jo kamarotas T. Matas pasiūlė 
kad Tarybos skyrius paskirtų 
$75 jo kelionei apmokėti, bet 
vėliau p. Alekšls sutiko važiuo
ti už $50. Čia atrodo viskas 
tvarkoje. Bet turint mintyje 
kad p. Aleksis yra ALT cen
tro valdybos narys ir kad jis 
gerai žino kad už dalyvavimą 
tuose posėdžiuose centras ap
moka visas kelionės išlaidas tai 
rodos kam reikėtų lupti dvi 
skuras ? 

Nors gal jie norėjo visa tai 
atlikti slaptai, bet štai kas jų 
skvmą sugadino. Spalių mėn. 
Tarybos susirinkime paaiškėjo 
kad skyrius yra nutaręs duoti 
$50 p. Aleksio kelionei į Wa-
shingtoną, bet štai p. A. Deve-
nienė, kuri šį kartą susirinkime 
dalyvavo, pradėjo klausinėti 
kaip tas įvyko kad p. Aleksiui 
paskirta $50 kelionei į Wa
shington, nes ji žinanti kad 
ALT centro valdybos nariams 
keliones ir visas kitas išlaidas 
į posėdžius užmoka centras. 

Toliau, ji pranešė kad ji ir
gi buvo kviesta, dalyvavo Wa-
shingtone kartu su p. Aleksiu, 
ir ji Washingtone užtruko dar 
vieną dieną ilgiąu negu Alek
sis. Tai kodėl jai vietinis* Ta
rybos skyrius negali atlyginti 
kelionės kaštus kaip ir Alek
siui ? čia tie skymeriai pasi- į 

juto pagauti į sląstus, ir netu
rint kitos išeities, po ilgos ty
los nutarė ir p. Devenienei su
mokėti $35 už jos kelionę. Bet 
kodėl jai tik $35, o Aleksiui 
$50? čia p. Aleksis pradėjo 
daryti įvairius pasiteisinimus. 

Tokie teisinimaisi neišbaltina 
nei vieno tų kurie už visuome
nės aukas poniškai važinėti re
zervuotose Pullman sėdynėse. 

Toliau, butų Įdomu žinoti ko
dėl vietos Tarybos skyrius ne-
pasiunčia į centrą čia surinktų 
ąukų, kurias žmonės davė Lie
tuvos reikalams? 

Jų pačių pranešimu, šis sky
rius laikosi vietinėje kasoje 
apie $500 aukų, kodėl? Ar tik 
tam kad kas nors galėtų pasi-

SUBATKIS Darata, 78 metų, 
mire Spalių 14, Clevelande. 

DAUGERT Lawrence, 7V& m. 
amžiaus Lietuvių vaikutis, 
mirė Spalių 9, Clevelande. 

SHRELNES Theresa Laverne, 
m. Frank ir Kostancijos 

Shrelnes, Lietuvių dukrelė, 
mirė Spalių 15, Clevelande. 

VALIUšIS Motiejus, 77 metų, 
mirė Rugs. 25, Dayton, Ohio. 
Palaidotas Kalvarijos kapinė
se. čia liko žmona, Petronė
je, duktė, sunus, ir brolis 
Mykolas Chicagoje. Velionis 
Day tone išgyveno 45 m. Iš 
Lygumų par., Šiaulių ap. 

ZAKARAUSKAS Juozas, 56 
m., mirė Rugp. 16, Chicagoj. 
(Vilniaus g. Buiviliškių k.) 

DRUNGILIENĖ (Gendvilaitė) 
Domicėlė, pusamžė, mirė 24 
Rugs., Chicagoj. (Telšių ap. 
Plungės p. Alsėdžių k.) 

SHILERIENĖ Marė (Ragins-
kaitė), pusamžė, mirė Rugs. 
26, Chicagoj. (Raseinių ap. 
Kražių par. Paginskių km.) 

Amerikoj išgyveno 32 metu. 
BLUVIENE M., mirė Rugs. 4, 

Omaha, nebr. 
LAPARSKIS Pranas, 68 m., 

mirė Rugs. 26, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Bitusių kaimo.) 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

LAPINSKIENĖ Juzė (Tarvy
daitė), pusamžė, mirė Rugs. 
27, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Gvaldų k.) Amerikoj išgyve
no 42 metus. 

JANUŠAS Pranas, mirė Rilgg. 
22, East Lexington, Mass. 

GAIGALAS Pranas, mirė 29 
Rugp., Cambridge, Mass. 

STRIPINIENĖ Petronėlė, 60 
metų, mirė Rugs. 23, South 
Boston, Mass. (Vištyčio p.) 
Amerikoj išgyveno 30 m. 

ZUSINAS Juozas, senyvo am
žiaus, mirė Spalių 20, Pitts
burgh, Pa. Amer||coje išgy
veno ilgus metus. 

MORKEVIčIUS Stasys, 53 m., 
mirė Geg. 11, Niagara Falls, 
N. Y. (Trakų ap. Užuparka-
sių k.) 

Geras žemklas del Gbio 
Išrinkit ve! Gubernatorium 
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FRANKJ.LAUSCHE 
DRĄSIAI VADOVYBEI IR TEISINGAI 

ADMINISTRACIJAI 
Balsuokit už Demokratų Sąrašą 

X FRANK J. LAUSGHE 
Issued by Lausche for Governor Committee, John E. Lokar, Sec'y-
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i Wilkelis Funeral Home I 
j PILNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS 
Į ' —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

§ 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 1 
važinėti patogiai? Butų pagei- = g 
uaujama Kdu P s»ts s u sa- ^ ^mimiaflIlIllTlHI II11111 III III I illlirilll 111111! ii 1111 • 111B l ii UI i HI f 1111 li a iii 
vo garsia komisija praneštų = 
apie tai visuomenei. į-zys. 

J. 2emantauskas 
' N o t a r a s  

'^Dirvos" Agentas 

130 Congress Avenue 
Wfterbury, Conn. 

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

OFISO TELEFONAS: MA*in 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoto, 1tr«if>* g 
kitės į mane, gausia pigia^ kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 6 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 5 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. g 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse 

D I R V A  

•n»w y***. 

X 
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L A I S V A  L I E T U V A  
ĘSPjSSBSęį? 

Laisvę pažinus Tauta _ 
Jungo Nevflksl 

Dirvos Redaktorius Lankysis pas 
Los Angeles Lietuvius 

LOS ANGELES, CALIF., LIETUVIAI 
matys puikias, spalvuotas įdomias Lietuviškas 

istorines filmas sekmadienį, Lapkr.-Nov. 10, 
Masonic Hall 

LOS ANGELES, Cal., Lietuvių kolonija turės progą pama
tyti įdomias Lietuviškas filmas, kurios bus rodomos Masonic 
hall, 223 North Vermont ave., sekmadienį, Lapk. 10, nuo 2 vai. 
po pietų. Bus taipgi trumpos prakalbos, o po programo šokiai 
iki 10 vai. vakaro. Šią pramogą rengia LVS skyrius. Bus pa
rodyta Clevelando Lietuvių Kulturinio Darželio vaizdai, Lietu
viškų paminklų pastatymas Darželyje, Lietuviški Tautiški šo
kiai. Operos dainininkės Onos Kaskas atsilankymas, Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos kalba ir vizitas Ctevelande, padėjimas 
vainiku prie paminklų Lietuvių Darželyje, kiti įvairus Lietuvių 
Darželio vaizdai, taipgi Lietuvių delegacija San Francisco ̂  1945 
metais, ir a. a. Lietuvos Prezidento A. Smetonos laidotuvių iš
kilmes Clevelande. Daug tų filmų yra spalvuotos. 

Lietuva Tironų Pančiuose Bolševikų 
Viešpatavimas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Lietuvos kariuomenės majoras S. Narušis, atveža Dr. Vinco Ku-
dirbos paminklą iš Kauno, ir dalyvauja paminklo atidengimo iš
kilmėse Clevelande. 

. K. S. Karpius 
Dirvos redaktorius K. S. Kar 

pius aplankys Los Angeles Lie
tuvius vėl, po pusantrų metų 
laiko, kaip ten pirmą kartą ap
silankė Gegužės mėnesį 1945 
metais, nuvykęs dalyvauti San 
Francisco konferencijoje. 

Karpius atveža parodyti Los 
Angeles Lietuvių kolonijai ir 
nekurias istorines Amerikos 
Lietuvių gyvenimo filmas, ku 
rių diduma darytos Clevelande, 
kur yra Lietuvių Kulturinis 
Darželis, kuriame tie įvykiai 
dėjosi. Lietuviai gajės susipa
žinti su Lietuvių Darželiu, su 
jame išstatytais Dr. Basanavi 
čiaus, Dr. Vinco Kudirkos pa 
minklais, parvežtais iš Kauno, 
matys tų paminklų atidengimo 
iškilmes, Lietuvių minias daly
vaujančias jose. 

Toliau, matys Lietuvos Pre
zidentą Antaną Smetoną atvy 
kusį į Clevelandą, iškilmingai 
pagerbiantį Dr. Basanavičių ir 
Dr. Kudirką, padedantį vaini 
kus prie jų paminklo, bet ma
tys ir tą liūdną atsitikimą — 
Lietuvos Prezidentui mirus jo 
iškilmingas laidotuves, taip pat 
Clevelande. 

Prie visko šito, bus parodyta 
ir Amerikos Lietuvių Misijos 
delegacija San Francisco kon
ferencijoje. 

šių filmų rodymą ir trumpas 
prakalbas rengia LVS Los An
geles skyrius. Po filmų ir kal
bų bus šokiai. 

Su p. Karpium vyksta ir p. 
Ona Karpienė, kuri pasiliks 
Los Angeles ilgesnį laiką. 

Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, atvykęs į Ameriką, da
lyvauja Clevelando Lietuvių Kultūriniame Darželyje gražiose iš
kilmėse. 
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Gerai jeigu toks riaujakuris žmogus bent kiek sugy
venamas. O jeigu koks akiplėša tai atėjęs j ukį jis pra
deda taip plėstis, kad senajam savininkui jau ir vietos 
nelieka — tas naujasis viską užima, viską naudoja tik 
sau. Senasis savininkas jau pats neturi kuo išdirbti sa
vo likusios žemės dalies. Tada pradedama ant jo šaukti 
kad jis sabotažninkas, išnaudotojas, tinginys, jį reikia 
visai pašalinti Tokių istorijų jau buvo kai kur pra
sidėję ir pirmaisiais bolševikų viešpatavimo metais, tik 
tada nebuvo laiko joms išsiplėsti. Bet kuo tas turėjo pa
sibaigti yra visiškai aišku. 

Svarbiausia kad dabar nei senasis ūkininkas nei nau-
jakuris neturi jokio pasiryžimo rimtai žiūrėti j žemės 
dirbimą. Naujakuris buvo tam visiškai nepasiruošęs, 
neturėjo priemonių. Daugiausia žemės dabar gavo to
kie prašytojai kurie anksčiau žemės nebuvo įsigiję arba 
ją praradę del savo kaltės. Jie atėjo į ukius daugiausia 
su mintimi greit pasinaudoti proga, o paskui tebūnie kas 
bus. Tokie dažniausia šaukė kad jie ikšiol buvo nuskriau
sti, dabar laikai pasikeitė, dabar jie turi pasinaudoti iš 
ligšiolinių išnaudotojų. Senasis ūkininkas buvo vadina
mas buože, liaudies priešu, išnaudotoju, ir prieš tai jis 
negalėjo išdrvsti nei prieštarauti nei teisintis, kadangi 
jam išviso kalbėti pasidarė pavojinga. Todėl daugelis se
nųjų ūkininkų tiesiog pasidavė likimo valiai ir neprieš
taravo, bet jiems jau sunku buvo labai stengtis dirbti ir 
jiems dar paliktą žemę, kadangi jie neturėjo vilties jo
je ilgai pasilikti. Ir taip iš ūkio kuriame iki tol dirbo 
rūpestinga savininko ranka, pradėjo darytis kasdien vis 
labiau apleidžiamas plotas, valdomas kelių šeimininkų, 
kurių vienas jaučiasi busiąs greit išvarytas, o kiti irgi 
nesirengia tvirčiau įsigyventi. Šitokioje nuotaikoje turė
jo netrukus ateiti laikas kad nebebūtų kitos išeities kaip 
tiktai sujungti žemes į didelius plotus ir juose gyvenan
čius žmones suvarvti į kolektyvą, kad jie ten bernautų 
po komisaro priežiūra.... 

Bevykdant tokį žemės pertvarkymą paaiškėjo kad 
daug žemės reikia pačios valstybės reikalams: aerodro
mams, poligonams ir visokiems kitokiems kariuomenės 
reikalams. Bolševikai iš Lietuvos sumanė padaryti tik
rą aerodromų lauką: kiekviename valsčiuje jiems buvo 
reikalinga žemės plotai tiems tikslams. Taigi iš 607,000 

mokėjo tik apie aštuntą dalį to meto rinkos kainos, tai
gi galima sakyti, reikalavo atiduoti dovanai. 

Paimsiu čia pavvzdį tiktai vieno ūkininko, pavaiz
duoti ką reiškė šitos duoklės. Iš ūkio kuris Lietuvos lai
kais turėjo mokėti mokesčių per metus apie 90 litų (tai 
reįškė 10-13 centnerių rugių kaina, arba kaina vienos ge
ros eksportinės kiaulės), dabar šalia žymiai didesnių mo
kesčiu rubliais, buvo pareikalauta: 

grudų—160 centnerių; bulvių—108 centneriai; 
mėsos — 6 centneriai; pieno — 2.100 litrų, ir 
vilnų — 12 svarų. (Centneris yra 100 svarų.) _ 
Šitų visų dalykų vertė yra apie 30 kartų didesnė ne

gu ankstyvesni žemės mokesčiai. Be to, Lietuvoje šitų 
duokliu buvo pareikalauta 1941 metų pavasarį už 1940 
metus/ Tai buvo tokios normos kurių ūkiai išviso nega
lėjo pakelti, ir butų negalėję pakelti net ir rudenį, tuoj 
nuėmus derlių, nes tokias normas atidavus neliktų uki-
ninkui su šeima kuo maitintis, neliktų taip pat nieko ir 
sėklai. Juo labiau negalėjo ūkiai to pakelti pavasarį, 
kada šeima per žiemą jau daug derliaus sunaudojo. Ūki
ninkai tuoj pradėjo šaukti kad jiems reikia sėti, bet ati
tinkami Įsakymai pasiliko įsakymais ir buvo reikalauja
ma. Ūkininkai nesiskubino. Tada prasidėjo areštavi
mai ir bylos už to įsakymo nevykdymą. Teismams buvo 
duotas nurodymas kad už duoklių neatidavimą baustų 
nemažiau kaip metais darbo stovyklos.. v Bet tas rei
kalas tada irgi nebuvo suskubtas Įvykdyti, nes kilęs ka
ras viską sutrukdė. 

Reikia čia pastebėti kad minimų duoklių normos 
buvo skirtos nelygiai: mažiesiems ūkiams jos buvo šiaip-
taip pakeliamos, nors ir tai labai sunkiai, bet ūkiams nuo 
15 iki 30 ha jos buvo ypatingai didelės. Kodėl? Tai ga
lima paaiškinti tuo kad bolševikų teorijoje Rusijoje kiek
vienas ūkininkas turėjęs žemės daugiau kaip 15 ha že
mės buvo laikomas "kuloku", kuris jau yra nepataisomas 
liaudies priešas, iš kurio ištikimo bolševikų tvarkai žmo
gaus visvien nebus, kurį todėl reikia likviduoti. Rusijo
je taip ir buvo daryta. Tam tikra akcija, vadinama "ras-
kulačivanije"~ ("iškulokinimas" arba "išbuožinimas") yra 
labai garsi. Tos akcijos dėka milijonai Rusų ūkininkų 
buvo išgabenti į Sibirą ir ten padėjo savo kaulus įvairio
se darbo stovyklose. Jų žemė gi buvo įjungta į "kolho-
zus 

Lietuvoje tokių "kulokų" arba "buožių", tai yra, ūki
ninkų kurie turėjo kiek daugiau kaip 15 ha žemės, buvo 

LENKIJOJE ESANČIŲ 
LIETUVIU PABĖGĖ

LIŲ ŠAUKIMASI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir Amerikos Lietuvių Misijos delega
cija lankosi pas San Francisco Arkivyskupą Mitty, San Francis
co konferencijos metu 1945 metų Gegužės mėn. 

ORO PAŠTAS NU
PIGINTAS 

Nesenai buvo nupiginta oro 
paštu siuntimas laiškų šioje 
šalyje; dabar nupiginama ir f 
užsienius, pradedant nuo Lap
kričio 1. Pav., puses uncijos ar 
mažiau laiškai kaštuos: 

Bent kur Europoje 15c (bu
vo 30c). 

Bent kur Pietų Amerikoje— 
10c. (buvo 20c.) 

Bent kur Azijoje — 25c (bu
vo 70c). 

Laiškai oro paštu priimami 
ir į Lietuvą, ir taip pat kaštuos 
15c už vieno lakšto laišką. Tik 
ar Rusų bolševikų valdžia, 

skus pristatys, ir ar jūsų gimi
nės tėra gyvi ir gyvena Lietu
voje tuos laiškus priimti užtik
rinimo nėra. " 

Lietuvaites Veža į 
Angliją 

Iš Londono praneša kad iš 
Britų zonos Vokietijoje 100 
išvietintų merginų iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išvežta į 
Angliją, kur jos gaus darbus 
ligoninėse. 

Tai yra pirmas 100 iš numa
tytų 1,000 merginų grupės iš
vežtos į ligonines dirbti Angli
joje.^ Daugelis jų kalba Ang
liškai ir parinktos tokios ku-
rięs yra geros sveikatos. 

Per LVS centro narę ponią 
Marę Sims, iš Detroit, Mich., 
gauta sekantis atsišaukimas į 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos cen
trą Amerikoje: 

Mes Pomeranijoj (dabar Len
kijoj) esančių tremtinių-pabė-
gėlių atstovai, turėdami progos 
per tautienę p. Mariją Sims, 
siunčiame jums šį prašymą: 

Šiuometinio pasaulio susi
tvarkymo proga prašome Jus 
kad darytumėt atitinkamų žy
gių del mus^ padėties išaiški
nimo. 

čia yrą keletas šimtų musų 
šeimų, kurių tikslų suregistra-
vimą mes negalime pravesti 
(gal jums suprantamos prieža
stys). Musų ateitis labai mi
glota ir pavojinga. Prašome 
kad bu tume įjungti į skaičių 
visų pabėgėlių svarstant jv 
klausimą. . 

Be-to, tarpe musų yra šek 
mų nepaprastai sunkioje padė
tyje (nors visi neturime jokios 
pagalbos), k. a. našlaičių, naš
lių su mažais vaikais, ir tt. 
Kuo galite prašome gelbėti. 

Seka (parašai.) 

ha iš ukininku paimtos žemės bežemiams teko tik 381,000 į aPi? 100,000, tai yra, apie trečdalis visų^ ūkininkų. Jiems 
ha. o 226,000 ha buvo pasiimti pačios valstybės. Ir vals
tybė nesitenkino sklypeliais apimtais iš paskirų ūkinin
kų. Ji rinkosi sau kariškai patogesnes vietas ir nusavi
no ištisus ukius ar ūkių grupes, nežiūrėdama ar ten tur
tingi ar neturtingi gyventojai paliečiami. Iš tokių plotų 
gyventojai buvo skubiai iškraustomi, trobos griaunamos, 
visi ūkio įrengimai naikinami, nes aerodromams bei ki
tiems kariniams tikslams jie nebuvo reikalingi. Tuo tar
pu apie statymą naujų trobesių tiems iškeltiems ir nau
jakuriams nebuvo kam nei pagalvoti. Skubinamasi bu
vo tiktai surašyti nusavinimo ir žemės davimo aktus, kad 
butų progos girtis prieš visą pasaulį kaip greit padaryta 
žemės reforma ir kaip laimingi dabar žmonės.... 

Tačiau tuo viskas nesibaigė. Daugumas naujakurių 
kurie žemę "gavo" neišdryso į naujas vietas keltis gyven
ti. Pavasarį jie atvyko, pasiskolinę ar išreikalavę iš se-
nų^ ūkininkų reikiamas priemones, atliko pavasarinius 
ūkio darbus ir laukė kas bus toliau. Kai bolševikai 1941 
metais buvo išstumti iš Lietuvos, ši žemės "reforma" per 
vieną mėnesį liko be pėdsakų; senieji ūkininkai su nau
jakuriais atsiskaitė už jų atliktą darbą kur tai buvo at
likta, ir viskas. 

labiausia ir buvo taikomas šis smūgis. Jiems normos bu
vo nustatytos tokios kad jie jokiu budu negalėtų jų ati
duoti. Tada jau aiški tolimesnė dalykų eiga. Visi toki 
ūkininkai turėjo patekti į darbo stovyklas. Bet tai bu
tų buvęs perilgas darbas. Kol per teismus pereitų 100,-
000 ūkininkų, užtruktų perilgai. "Išvalyti" Lietuvą nuo 
"prieštarybinio elemento" buvo nutarta greičiau. 1941 
metų Birželio 14 dieną buvo pradėta masinė išvežimų ak
cija. Visi ūkininkai neatlikę jiems uždėtų prievolių, tu
rėjo patekti į išvežamųjų į Sibirą sąrašus su visomis sa
vo šeimomis. Tada nebeliktų nieko kita kaip tiktai stei
gti kolhozus, atsiuntus į juos žmones iš Rusijos 

Tačiau kilęs Rusų-Vokiečių karas ir tą akciją su
trukdė pačioje pradžioje, išvežus į Sibirą "tik" keliasde
šimtis tūkstančių Lietuvos gyventojų, kurių tarpe buvo 
1,566 ūkininkų šeimos (išvežami buvo ir seni ūkininkų 
tėvai ir visai maži jų vaikai). Bet likvidavimas, ūkinin
kų per teismą irgi jau buvo prasidėjęs ir buvo jau išsprę
sta visa eilė tokių bylų. Teismo nubaustieji ūkininkai 
daugiausia buvo laikomi Pravieniškių darbo stovykloje, 
netoli nuo Kauno, kur jie turėjo kasti durpes. Šios sto
vyklos apie 400 kalinių bolševikams pasitraukiant buvo 

Lietuvos ūkininkai galėjo ir nesuprasti kad jie jau!su®au(tyti ^ dviejų tankų kulkosvaidžių^ Sušaudyti ten 
nebe žemės savininkai, o tik nuomininkai, per žiema jie|^PX° taip Pa^ ir prižiūrėtojai.... jų prižiūrėtojai Lietu-
galėjo tai ir užmiršti, nes jų daugumo gyvenime mažai viai> st?k P?s bolševikus kalėjimo prižiūrėtojų tarnybon, 
kas tepasikeitė. Tačiau pavasarį visa tai jiems buvo aiš- &a^ kai „kur*ie norėję "atsikeršyti" prieš "buržujus" 
kiai priminta, nes dabar pats savininkas-valdžia parei
kalavo iš nuomininkų nuomą mokėti. Ir ne bent kaip, o 
natūra! 

Anksčiau ūkininkas mokėjo valstybei žemės mokes
tį. Bolševikai to nepanaikino, priešingai, piniginis mo
kestis didesniesiems ūkiams buvo dar padidintas. Bet 
šalia to jie pareikalavo dar pristatyti tam tikrus kiekius 
produktų, už kuriuos valdžia neva mokėjo pinigus, bet 

Iš Amerikos vis gabena
ma Rusijai plienas, kurio 
čia taip trūksta statybos 
reikalams. Rugp. mėn. iš
vežta 2,290,000 tonų plieno 
ir geježies, iš tų šimtai tūk
stančių tomį išvežta Rusi
jai ir Jugoslavijai. 

" ^ilii -nk- tirt/* - v- f -I--iiaf»rhiTĮ8g^ 

SAN ANTONIO, Texas, miestą užklupo didžiausias potvinis 
to miesto istorijoje, kaip šis atvaizdas parodo, žuvo apie 20 
žmonių, ir padaryta Už šešis milijonus dolarių nuostolių, 

Kad čia buvo siekiama ne tik surinkti kiek galima 
.daugiau gerybių, bet taip pat visvien ir likviduoti uki-
ninkus, iš kurių bolševikai nesitikėjo sau palankumo, 
aiškiai rodo kad ir toks payyzdys: Veliuonos valsčiaus 
ūkininkas St. Gerulaitis turėjo už 1940 metus pristatyti 
iki 1941 metų Gegužės 1 dienos 178 centnerius grudų. Jis 
negalėjo to padaryti iki Gegužės 1 ir pristatė tiktai dalį, 
kitą dalį, gal pasiskolinęs, gal nupirkęs iš kur nors, pri
statė kiek vėliau. Tai buvo retas ūkininkas kuris tai ga
lėjo padaryti, nes visi visvien nebūtų galėję gauti ir pir
kti reikalaujamų kiekių. Vis dėlto, vien už tai kad jis 
pasivėlavo pristatyti grudus, buvo suimtas ir teismo nu-
bausmas 4,547 rublių bauda ir dvejais metais kalėjimo. 
Jis irgi buvo laikomas Pravieniškių darbo stovykloje ir 
žuvo drauge su daugeliu kitų nuo pasitraukiančiu bolše
vikų kulkų 

(Bus daugiau) 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
0820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas 

Adresą# 
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D ienos? Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius—K. S. KARPIUS—.Editor 

KAS DAROSI U2 TOS GELEŽINES SIENOS 

1 Iž tos sovietų Rusijos užstatytos "geležinės sienos? 
^ kuria bolševikai laiko atskyrę savo "socialistinę res
publiką" nuo vakarų pasaulio — pačią Rusiją ir visas 
tas šalis kurias jiems pavyko užgrobti, — slepiasi baisus 
dalykai, baisus pavergtiems, ir patiems pavergėjams. 

Kokiu budu bolševikai okupuoja savo kaimynines 
mažas ir didesnes tautas ir kaip su jų šviesesniais žmo
nėmis elgiasi — areštuoja, žudo, tremia į Rusijos gilu
mą — tas mums gerai žinoma iš aprašymų ir apsakymų 
kaip jie savo darbą varo Lietuvoje. Jie, kaip Lietuvoje 
taip ir visur kitur/tuo j priveža, prigruda Rusų galvažu
džių. šnipų, valdininkų. Jų okupuotos tautos skubomis 
naikinamos — toks yra Maskvos valdovų planas. 

Ta vadinama "geležinė siena" nėra jokia siena to 
žodžio prasme, bet yra nustatyta raudonosios armijos, 
stropiai saugojama kad niekas negalėtų pereiti ir pa
matyti kas tose bolševikų valdomose šalyse darosi arba 
kaip patvs bolševikai gyvena. Patekti Į bolševikų oku
puotas šalis ir į račią Rusiją, kadangi tam reikalinga 
dokumentų iš sovietų įstaigų, negalima, niekam jokie 
dokumentai ten įvažiuoti neišduodami. Šaudomi kiek
vienas kas tik bando sužiniai ar net netyčiomis už tos 
"geležinės sienos" patekti. 

Tačiau, kaip patiriama, iš anos pusės tos "geležinės 
sienos" dauoriau žmonių atbėga į vakarus, ypač dideliais 
skaičiais iš ten ištrūksta Žydai, kurie randa budus bol
ševikus sargybinius papirkti ir apgauti. Rusai visada 
buvo paperkami. 

K AS pačioje Rusų bolševikų tvarkoje dedasi nesenai pla
čiai aprašė vienas Amerikos laikraščių atstovas, ku

ris kaip tai išgavo paties Stalino leidimą j Rusiją įva
žiuoti. Ne tik iš jo £• prašymų, bet iš pačių atvaizdų ku
riuos jis laimingai parsivežė ir Amerikos spaudoje pa
skleidė, matome kad Rusijos liaudies gyvenimas tebėra 
toks pat koki mes jį patys matėme dar valdžioje Rusijos 
carų 40, 50 metų atgal. Vienas skurdas, vargas, uba
gystė, grobišavimai ką net pati Kremliaus valdžia skel
bia, ir žmonės, labiau bolševizmo pavergti negu buvo 
spaudžiami prie carų, gyvena apgailėtinai.^ To gyveni
mo, aišku, Maskvos bailus valdovai nenori vakarų pa
sauliui parodyti. 

Nors šiame minimame aprašyme apie Rusiją suver
čiama kaltė kad viską iš Rusų atėmė ir išsivežė Vokie
čiai, tačiau tas netikėtina, nes ne išimtinai visur Vokie
čiai buvo pasiekę. Kita vertus, patys bolševikai, gryžda-
mi ir užimdami Europos šalis nuo 1944 metų pavasario, 
patys viską iš kitų šalių vogė, plėšė,_ vežėsi sau ir dabar 
tą tebetęsia. Kur tas visas grobis ir kam jis sunaudo
jamas? Kur visi padargai gauti iš Amerikos? 

Reikia spėti, viską, VISKĄ bolševikai paverčia į ka
ro mašinas ir visus padargus kurie tik iš geležies, per-
liedina į kanuoles ir kitus pabuklus, ruošdamiesi ^spren
džiamam karui" su kapitalistiniu pasauliu, nes iki tas 
karas neįvyks Rusijos komunizmas nesijaučia saugus^ 

Rusijos žmonės auklėjami vien baimėje kad kapitaliz
mas ruošiasi juos užpulti ir sunaikinti, koks žiaurus ir 
baisus yra tas "priešas", ir tuo baubu visi raginami au
kotis ir viską atiduoti šalies gerovei, ir taip, bent dali
nai, bolševikams sekasi įtikinti kodėl suubaginti, apiply
šę, nuskurę, be tinkamų namų, be rubų ir visko kitkoką 
gus privalo turėti; tą tikrai įgysią tik tada kada kapita
lizmas pasaulyje bus sutriuškintas. 

VITA pusė medalio yra maždaug tokia: pačios Maskvos 
žinios apie susekamas suktybes, žulikystės, vogimą ir 

valdžios turtų aikvojimą, iš pačių komisarų pusės,^ paro
do kad ta sovietų sistema nėra tokia švari ir veikianti 
taip kaip komunistų vadai numatė. Rusai, buvę kitose 
šalvse kariuomenėje tarnaudami, matė kaip gyvena tie 
"nuskurę", "kapitalistų nukankinti" "alkani" kitų # šalių 
žmonės, ir jaučia kad jie buvo melais penimi. Nežiūrint 
draudimu su okupuotų šalių žmonėmis ir su Amerikie
čiais, Britais ir Prancūzais santikiauti, raudonarmiečiai 
matė ir mato kai}) gyvena tas kitas pasaulis, kuris turi 
buti laikomas Rusų bolševikų priešu. 

Be to kas skelbiama apie namines negeroves sovie
tų Rusijoje, dar plačiau iškyla viešumon kokia kova ei
na prieš bolševikus okupantus visose šalyse kur jie už
grobę bando įsiviešpatauti. 

Dirvoje jau trečias numeris telpa aprašymai apie 
partizanų veikimą prieš raudonuosius okupantus Lietu
voje. Toks jų veikimas tiesiog stebina mus ir stebina 
jus, skaitytojai. Kada prieš metą laiko buvo pranešta 
kad Lietuvoje apie 50,000 partizanų kovoja ir šaukiasi 
pagalbos, nes per žiemą jie gali žuti; badu išmirti, mums 
rodės kad tikrai jie ilgai negalės laikytis.# Dabar gi, po 
metų laiko, kaip šios partizanų kovų radio žinios^ nusa
ko, jų veikimas dar pagyvėjo, nežiūrint' kad bolševikai 

sarą. Iš tų žinių matome kad partizanai tarpsta savo 
atkaklumu, sugabumu, užpuldami, nugalėdami, paimda
mi Rusų ginklus, maistą, reikmenis; tas palengvina jiems 
tą kovą tęsti. Kovotojai yra buvę Lietuvos kariai. 

Liūdna istorija butų jeigu taip eitųsi tik vienoje 
Lietuvoje. Iš tų Lietuviškų žinių matote kad prieš oku
pantus tokiu pat pasiryžimu kovoja Lenkai, Baltgu-
džiai, Ukrainai. Šie net turi ryšius su Lietuvos kovoto
jais, pasidalina žiniomis. 

Ir tai dar ne viskas. Šiomis dienomis Dirvos redak
cija gavo iš Šveicarijos nuo savo bendradarbio viso pus
kapio didumo soalvomis spausdintą iliustruotą Eurooos 
žemėlapį, parodantį vieną pusę tos "geležinės sienos" ir 

Republikonų Laimėji
mai 1948 Metais Pri
klausys nuo šių metų 
Lapkr. S Pasekmių 

Nuo Lapk. 5 rinkimu pasek
mių priklausys Kas bus kandi
datai į prezidentus 1948 metais 
iš Republikonų partijos. 

Tiesa, kandidatas bus vienas, 
tačiau kandidatūros j ieškančių 
bus keletas, kurie jau dabar 
lemia sau 1948 metų galimy
bes jeigu laimes rinkimus Lap
kričio 5 d. 

New Yorko gubernat orius 
Thomas E., Dewey dabar kandi
datuoja kitam terminui į gu
bernatorius. Prieš jį Demokra-
tų-CIO-komunistų gauja dirba 
kiek galėdama. 

Jeigu jis laimės šiuose rin
kimuose gubernatorium jo ga
limybės buti kandidatu į prezi
dentus vėl sustiprės. 

Ohio valstija turi du kandi
datus Republikonus į preziden
tus 1948 metais: Senatorių Ro

bert A. Taft (buv. Prezidento 
Tafto sunų) ir buvusį Ohio gu
bernatorių John Bricker, kuris 
1944 metais su Dewey buvo no
minuotas į vice prezidentus. 

John Bricker dabar kandid#* 
tuoj a į Senatorius, ir jeigu lai
mes tai jo markė kandidatu \ 
prezidentus 1948 metais pakils. 

Buvęs Minnesota valstijos 
gubernatorius Harold E. Stas-
sen taip pat nepaleidžiamai pa
kartotinai minimas galįs buti 
nominuotas Republikonų kan
didatu į prezidentus 1948 me
tais. 

Stassen skelbia naują, darbo 
santikių tvarką, sumažinimui 
šalyje streikų, padidinimui pro
dukcijos, ir yra priešingas ko-
mtwii^mui ir fašizmui Ameriko
je. 

t t t 
PRANCŪZIJOJE S ū V alsty-

binta industrija toli nepaten
kina Prancūzijos gyventojų. 

Paveizdan, kaip vienas laik
raštis įrodo,"Prancūzijos auto
mobilių išdirbystė šymet paga
mino 13,000 automobilių, iš jų 
8,300 eksportuota. Kitus vi
sus 4,700 karų, sako, pavesta 
valdžios viršininkams, jų drau
gams, jų žmonų draugams, jų 
panelių draugams ir taip išsi
dalinta kad niekam pašaliniam 
nėra progos automobilį įgyti. 

Daktarai sako rengiasi strei
kuoti negalėdami gauti reika
lingos transportacijos. 

Pakeliui į Mirtį VOKIEČIŲ KALĖJIMUOSE 
Rašo Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

kitą. Kas svarbiausia tai tame žemėlapyje, Rusų val
domoje pusėje, atvaizduojama taip pat partizanų kovo
tojai prieš raudonąją vergiją. Partizanai kovoja prieš 
bolševikus Vokietijoje, Rusų okupuotoje zonoje į kovoja 
Jugoslavijoje, kovoja Čekijoje, kovoja Bulgarijoje, ir tt. 

Jei tik kas greitu laiku ištiktų su Rusija, Maskvos 
atstovai ir raudonosios kariuomenės — tie visi galvažu
džiai — nei vienas nematytų savo gimtojo krašto: parti
zanai juos visus išnaikintų iki vienam. 

Žinant apie tų kovotojų pastangas, kaip mes galime 
ramiai sau tūnoti neparodydami didesnio pasišventimo 
kovoje už Lietuvos nepriklausomybę čia Amerikoje turė
dami visas laisves? 

Mes privalome pasišvęsti remti visus Lietuvius pabė
gėlius, kad kuodaugiau Lietuvių išliktų gyvų; privalome 
aukoti toms organizacijoms kurios veda kovą čia už Lie
tuvos teisių gynimą. Privalome remti tą partiją kurios 
vadai viešai pareiškė kad jie gryš prie- Atlanto čarterio 
vykdymo. Taigi mums darbo gausybė, — tik dirbkime, 
nebūkime "sliakeriais". 

Rytas truvo miglotas, o prižiūrėtojas 
nebuvo labai akylus. Laišką numečiau j 
šaligatvį. Už kokių 20 metrų ėjo inž. Ž., 
lyg visiškai mumis nesuinteresuotas. Mes 
inėjom į daržą, o jis pasiėmė laišką. 

Po kelis kartus ant tvoros radau su
tartoje vietoje pakietus. Juos visada pa
imdavau tuo laiku kada mus vedantis pri-
žiurėtojas pradėdavo rakinti daržininkys
tės skyriaus duris. Stovėdamas tik už jo, 
be jokio įtarimo, nuo tvoros pakietuką pa
siimdavau. 

Ant tvoros gaunamos cigaretės. dau
giausia buvo skiriamos inž. Ž. sunui. To
dėl ėmiau kombinuoti sudaryti naują ryšį. 
Musų daržininkystės skyriuje dirbo keli 
seni kaliniai, jau turinti prižiūrėtojų šio-
kį-tokį pasitikėjimą. Prisikalbinau vieną 
kad jis sutiktų man padėti. Šis, apsukrus 
vyras, jau trečius metus sėdintis, mielai 
sutiko. Jo nuolatinė darbo vieta buvo prie 
šiltnamių. Kiti kaliniai buvo tai šian tai 
ten siuntinėjami, o jis vis dirbo toje pačio
je vietoje! Jis taip pat dirbdavo kelias va
landas ir sekmadieniais. Daržininkystės 
skyrius buvo aptvertas aukšta muro tvora. 

Sutarėm kad šeštadienio naktį ̂  gali
ma pažymėtoje vietoje per tvorą įmesti 
porą pakietėlių, suvyniotų žemės spalvos 
popieriuje. Jis pakietėlius* paims ir atneš. | nevarydavo v. . - . . . , 
Taip pat sutarėm kad į pakietėlius nebūtų; lėktuvai. Pradžioje, kol orinių pavojų bu-
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džiu. 
Visų tada vienintelis klausimas buvo: 

Kaip einasi karas ir ar greitai išeisime į 
laisvę. Iš nuolatinių aliarmų, kurie per 
dienas kartais jau būdavo po penkis ir net 
daugiau kartų, o taip pat iš laikraštinių 
žinių, buvo galima aiškiai nujausti kad to
kia padėtis negali ilgai tęstis. Bet musų 
galvojimas kad greitai gal pasiseks išeiti 
į laisvę, vėl sujaukė žinia jog į Bayreuthą 
yra atvykęs Volksgerichtas ir vykdo kali
nių žudymą. Padėjom visas pastangas pa
informuoti apie tai laisvėje esančius Lie
tuvius. 

]nz. Ž. savo sunui ir D. savo broliui 
buvo pasamdę advokatą. Advokatas ga
lėjo juos aplankyti. Jis pranešė kad mu-
sų bylos nebusią ir kad mums reikia laukti 
laimingos pabaigos. Be to, advokatui, ku
ris bylose, Berlyne surašytuose praneši
muose, rado tada pasakytus labai mažus 
prasikaltimus, buvo neaišku kodėl mus 
taip ilgai laiko ir be teismo ir suimtus. 
Tiesa, ta teismo sesija tikrai mus nepalie
tė, bet keliems čekams kaliniams nukirto 
galvas. 

Buvo jau Balandžio mėnesio pirmoji 
savaitė pasibaigus. Vieną popietį, tik pa
skelbus orinį pavojų, j Bayreuthą pradėjo 
kristi bombos. Mus, kaip paprastai, pa
skelbus orinį pavojų, iš daržų j celes tol 

kol nepasirodydavo svetimi 

LAIMĖ 
Sugulo dulkės pakelyj, 
rasa jas vilgo vakarinė. 
Einu — ir pėdsakus smėlyj 
palieku, po savęs įmynęs. 

Man kelias lengvas ir skalsus, 
nieks nesulaiko keleivingo: 
nei šitas vakaras tamsus, 
nei dienos sunkios, nei audringos. 

Lengvai-beprasmiška buitis 
rėdėt, lyg lapas rudeninis, 
kada nei tikslas, nei viltis 
nepildo dar gyvos krutinės. 

Man kelias lengvas kaip sparnai, 
pirmyn jis bėga, lyg savaime — 
bet stabtelt, gryžti kur namai 
kokia didi tai butų laimė. 

Kastytis. 

LIETUVA ATGIMS 

(Putinas) 
Vargingos tėvynės vargingi vaikai 
Plačiai išsisklaidę po svetimą minint 
Sudėsim mes dainą — prabils mųs vargai, 
Nušvis mųs dangus, apsiniaukęs pilkai, 
Lengviau atsidusimi Tėvynę priminę. 

Sudėsim mes giesmę iš savo skriaudas, 
Iš teisių, po budelio kojų pamintų, 
Ir sielvarte gimusios skausmo maldos. — 
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos, 
Kad gimtąją zemę atmintų. 

Ne džiaugsmo garsais ta giesmė nuskambės, 
Ne skundais marinančio nusiminimo. 
Gaivinančios viltys joje suspindės! 
Ištryškus iš sielų giliausios versmės, 
Ji skelbs naują rytą ir prisikėlimą I 

Vargingos Tėvynės vargingi vaikai, 
Nekeikime savo skausmingo likimo! 
Mųs kruvinos skriaudos ir dygus vargiai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai — 
Tai sėkla svie&au& Lietuvos atgimimo. 

įdedama jokių laiškų ir pagavimo atveju 
negalėtų nieko nustatyti. Apie tą sutari
mą su tuo kaliniu tuoj parašiau laišką inž. 
Ž. Jie jau gerai žinojo kad aš kiekvieną 
dieną tuo pačiu laiku kelis kartus praeinu 
pro tas pačias vietas. Nutrukus pirmes-
niam ryšiui jie jau sekė ar neišmesiu aš 
kokio laiško. Ir vieną rytą jiems mane se
kant, laišką numečiau. 

Pasisekė labai gerai. Prižurėtojas nei 
nepastebėjo, o mane sekusieji artimieji ge
rai laišką matė. Nepastebėjo nei kiti ka
liniai einantieji musų kolonoje. O atėjusį 
sekmadienį mes jau gavom po buterbrodą. 
Tik vieną pakietėlį apdraskė ten rytą į me
džioklę atėjęs katinas. ̂  

Pirmam siuntiniui pasisekus, ėmiau 
kalbinti kad jis sutiktų atnešti ir dar vie
na dieną per savaitę, ketvirtadieniais. Su
tiko. Vėl rašau laišką ir vėl gerai pasise
kė senu budu perduoti. Taip mes gavom 
penkis kartus. 

Vieną kartą pakietuką pagavo prižiū
rėtojas. Jis tik tiek mums žalos padarė 
kad cigaretes pats pasiėmė, o ten esančią 
duoną išdalino ten buvusiems penkiems ka
liniams. Bet kaliniai gryžę į celę duoną 
mums atgal atidavė. Tas pagavimas, kaip 
paprastai, įnešė naujo nervuotumo. Bet 
matyt niekam nieko nepranešė ir tuo vis
kas beveik nepastebimai pasibaigė. 

Lyg atsikeršydamas už prižiūrėtojo 
atimtas cigaretes, vieną kartą atsilyginau 
jam. Tada buvau paskirtas darže pikiuo
ti salotas. Kaip paprastai, daržininkystės 
skyriaus vedėjas vaikščiojo aplink ir vis 
rėkė kad mes blogai ir labai lėtai dirbam. 
Musų laimei užėjo lietus ir musų darbą nu
traukė. Lijo taip smarkiai kad ir pats 
prižiūrėtojas su specialiu lietpalčiu neno
rėjo lauke stovėti. Mes sedejome šiltna
myje ir peiliais drOžėm lenteles reikalin
gas daržo sužymėjimui. * 

Baigus lenteles drožti, maw liepė jas 
sunešti į vedėjo kabinetą. Tik sudėjus 
lenteles į krūvą, pastebėjau cigarečių pa
kelį. Nieko nelaukdamas, kada prižiūrė
tojas kalbėjo telefonu, įsikišau į batų aulą 
ir pradėjau bijoti kad nepastebėtų ir ne
pradėtu mane kratyti. Bet mane tuoj iš
varė atgal, o neužilgo pasibaigė ir darbo 
laikas. Į celę gryžęs apžiurėjau savo lai
miki — buvo 19 gerų cigarečių. Man tai 
reiškė beveik du kilogramus duonos. Ką 
tai reiškia badaujantiems žmonėms, buvo 
labai nesunku suprasti. O oficialų maistą 
vis pradėjo mažinti. Buvo dienų kada duo
nos begaudavom tik 125 gr. Sriubos taip 
pat tiek pablogėjo kad joje tebuvo tik van
duo ir morkų ar grieščių pėdsakai. Vis
kas nepaprastai buvo sumažinta. # Kalimų 
mirtingumas kalėjime diena iš dienos ai
dėjo. 

Jau gerokai po Velykų-sužinojom kad 
prieš pat Velykas nuo išbadėjimo kalejime 
mirė Iz. K. Jo jau neteko matyti nuc> at
vežimo į Bayreutho kalėjimą. Pradžioje, 
kol dar buvome' be darbo, jį teko matyti 
pro pradarus valgiui paduoti langelius. Jis 
tada sėdėjo beveik prieš musų celę. Bet jl, 
kaip nusilpusį, išvedė į siuvyklą kelioms 
dienoms prieš mano išvedimą. Ir taip dau-

vo nedaug, tik sirenoms pradėjus^ kaukti 
vesdavo į celes. Tada kaliniai tik ir lauk
davo, nes susidarydavo neblogos poilsio 
pertraukos. Bet vėliau, kad gavus aliar-
minį poilsį, reikėjo jau ir lėktuvų pasiro
dymo. Bombos krito į miesto centrą ir į 
geležinkelio stotį. Mes apgulę langus žiū
rėjom kaip krito bombos ir kilo didžiuliai 
dumų kamuoliai. 

Gal už kokia trfyę šimtų metrų nuo 
kalėjimo užsidegė nuo bombų fabrikas. Ir 
tas bematant išėjo dumų stulpais.. Kada 
po darbo dienos gryžo kaliniai iš įmonių, 
esančių mieste, pranešė kad vienoje įmo
nėje buvo užmušti ten* dirbę aštuoni kali
niai ir prižiūrėtojas. Ir šiaip, jie matę di
delius sunaikinimus, daug aukų. 

Po to pirmojo puolimo kalėjime buvo 
sudarytos specialios komandos apkasams 
kasti. Kaliniai buvo į apkasus varomi ke
liomis pamainomis. Viena pamaina dirbo 
net nakties metu. Gryžę kaliniai pasako
davo kad frontas jau visai priartėjęs prie 
Bayreutho, nes autostrada link Nuernber-
go traukia ir traukia Vokiečių kariuome
nės kolonos. Iš miesto jau išvažiuoja daug 
vietinių gyventojų. 

Atėjo sekanti diena. Ir vėl į Bayreu-
tftą pradėjo kristi bombos. Vėl nauji gais
rai ir kaliniu kalbos apie daug užmuštų. 
Taip, po nedidelį kiekį bombų, išeilės j 
Bayreuthą numetė tris kartus. Kadanęp 
bombos krito toli nuo kalėjimo^ ir kalėji
mas buvo beveik miesto pakraštyje, mes 
tokiu puolimų mielai laukėm, nes gerai ži
nojom kad tik visiškai sulaužius Vokiečių 
jiegas jie tepadės ginklus. 

Atsirado vėl reikalų pranešti, kad lais
vėje esantieji mūsiškiai dėtų visas pastan
gas, per ką tik gali, kad mus, frontui pri
artėjus neišvežtų. Parašiau laišką ir tai
klaus perduoti. Gryžtant iš daržo pietums 
beveik prie pat kolonos pasitaikė D. I jo 
pusę sviedžiau laišką, susuktą į popierio 
išvaizdos rutuliuką. Tik numetus, kaliniai 
turėjo sustoti, nes gatvė buvo užsikimšus 
besitraukiančių mašinų. 

Vienas iš kalinių pamatė tą numestą 
laišką, pamanė kad cigaretė ir norėjo par 
imti." Aš surikau kad neliestų. D. susi
nervavo, nes iš musų šono ant kalėjimo di
džiųjų durų laiptų, stovėjo du prižiūrėto
jai. Jie susiinteresavo ko tas civilis suka
si apie kalinius, ir pradėjo eiti musų link. 
Man pasidarė nebepatogu nei laišką paim
ti nei jo neimti. Ir taip ir taip blogai. Bet 
D. susiorientavo, iš po kalinių kojų čiupo 
laišką ir smarkiais žingsniais nuėjo pir
myn. Vienas iš prižiūrėtojų jį ėmė vytis, 
o mums liepė eiti j kalėjimą. Dar kartą 
visu mano kunu nuėjo baimės šiurpuliai. 
Buvo baisu ir atsisukti. Bet įsukant į ka
lėjimo kiemą pamačiau kad D. jau ^buvo 
toli, o prižiūrėtojas staptelėjo ir atsisuko 
atgal. Pasidarė daug lengviau, bet įsiti
kinau kad taip laiškus rašyti susidaro per
daug pavojų ir mums ir laisvėje esantiems. 

Atėjo Balandžio vienuolikta. Ją tur
būt neužmiršim visą gyvenimą. Virš Bay
reutho pasirodė būriai lėktuvų. Ir serija 
po serijos pasipylė J miestą bombų mases. 
Vienai serijai praėjus, vėl perkūnijos tren-UicIlUIIio pi lvo iiiCJriivj Ao » ^ • 1 * lvlial od 1JCM v v-i w 

giau nebeteko susitikti. Neturėjau jokių i ksmais atėjo kita. Pradžioje bombos nuo 
vtrein ir ail kitais Lietuviais. iŠ- i^ninilwiA lrvi+r» fr>U iv mus m'o Inncms ias nuolatiniu rvšiu ir su kitais Lietuviais, iš 

skiriant dirbančius žemės ūkyje ir darži-
linkystėje. Visi buvo išskirstyti po įvai
rius darbus. Dalis sėdėjo antrame kalė
jime. Kai kada tekdavo jį matyti tik pra-

1 vedant į darbą ir pasikeisti vienu-kitu žo-

kalėjimo krito toli ir mes pro langus jas 
sekem, bet taip bežiūrint prieš musų akis, 
už 200 metrų, į orą išlėkė didžiulis nama3. 
Mes šokome nuo lovų ir prisiglaudėm prie 
sienų. Trenksmai ėjo po Ueaksmų. 

(Bus daugiaul ... - _ 
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LIETUVIŲ SALĖS 25 METŲ 

JUBILEJAUS PAMINĖJI
MAS 

Spalių 19, praėjusj šeštadie
ni Baltimores Lietuviai ture j c 
didžiulę iškilmę, t. y. paminė
jo Lietuvių salės 25 metų jubi 
lejų, šios dienos paminėjimas 
kaip vietos Lietuviams taip ir 
kviestiems svečiams padarė di
džiulį įspūdį ir paliks ilgai at
minime. 

Tos dienos iškilmės prasidė
ję 7 v. vakare. Vietos Lietu
viams susėdus prie gražiai iš
puoštų stalų griežiant maršą į 
salę inėjo A. L. Legionieriai 
nešini vėliavom ir garbės sve
čiai kurių tarpe matėsi Mary
land gubernatoriaus sekreto
rius August Burbon, Baltimo
res miesto mayoras Theodore 
R. McKeldin, 3rd Dist. Con-
gresman Thomas D'Alesandro, 
Jr.; State Senator, 6th Dist. 
George W. Delia, Chief Justice 
Traffic Court Joseph M. Wyatt, 

'SLA pirmininkas Wm. F. Lau
kaitis, pirmasis salės pirminin
kas ir salės statymo iniciatorius 
Ambrose Laukaitis, dabartinis 
salės pirmininkas Thomas G. 
Gray, Baltimores Lietuvių pa
rapijos kleb. Kun. L. J. Men-
delis, Lietuvių Draugijų Tary
bos pirm. A. J. Miceika, Dirvos 
atstovas, nesenai iš Europos 
atvykęs, Inž. M. Laurinavičius, 
svotai Mr. ir Mrs. Henry Gai
dys, Mr. ir Mrs. Joseph Kasin-
skas, Mr. ir Mrs. John Pažėras 
ir kiti. 

Sugriežus Amerikos Himną 
!r Lietuvišką tautinę dainą (ar 
Baltimorės Lietuviai jau pa
miršo Lietuvos Himną?), iškil
mių vedėjas, pirm. Thomas G. 
Ifray kvietė visus vaišintis ju-
Mlcjaus šeimininkių skaniai pa
ruoštais valgiais. Trys svotų 
poros pjaustė net tris septy
nių aukštų dydžio tortus. Vi
siems pasistiprinus, garbės sve
čiai, perskaičius Md. guberna
toriaus sveikinimo telegramą, 
pasakė kalbas. 

Malonu buvo girdėti kaip to
kie aukšti valdžios atstovai 
kaip gubernatoriaus sekreto
rius, miesto mayoras ir kit' 
taip gražiai atsilepė apie Lie 
tuvą, Lietuvius, su nuoširdžiu 
įsitikinimu kalbėjo apie grei^ 
ateisiančią Lietuvos laisvę, su 
karštu užsidegimu kartojo kad 
Lietuva yra verta ir turi but' 
Laisva ir Nepriklausoma! Tik
rai didelė garbė tenka Baltimo
rės Lietuviams, kurie sugebė
jo tų valdžios žmonių tarpe 
taip aukštai iškelti ir įsąmo
ninti kiekvieno Lietuvio di-
džiausį tikslą ir viltį — Lais
va ir Nepriklausoma Lietuva! 

Kalbėjo ir pirmasis salė? 
pirmininkas ir įkūrėjas Am
brose Laukaitis, plačiai papa
sakodamas kaip sunkiai sekė
si salės statybos organizavi
mas, kartu išreikšdamas di
džiulį džiaugsmą kad ši sale 
padarė,daug naudos vietos ko
lonijai. 

Kun. L. J. Mendelis savo 
sveikinimo kalboje kvietė vi-

BALSUOKIT UŽ 

JUDGE, 
WILLIAM J. 

McDERMOTT 
Juvenile Court 
4 metų Terminui 

Endorsed by: Plain Dealer, Press, News, Cleveland Federation of 
Labor, Citizens League, Cleveland and Cuyahoga Bar Associations. 

sus Lietuvius vienytis bendram 
visų tikslui — Ląisva ir Nepri
klausoma Lietuva! 

Pasibaigus sveikinimo kai 
boms, seni ir jauni gražiai pa 
šoko ir pasilinksmino net iki 
paryčių. " 

Lietuvių salės ir svetainės 
pastatas didelis, erdvus ir su 
daro ^ gražų įspūdį tiek iš oro 
tiek iš vidaus; apatiniame auk
šte įrengta valgyklos salė su 
baru ir įvairiais žaidimais. Pir
mame aukšte erdvi graži sale 
talpinanti net 800 žmonių, kny
gynas ir keli kambariai; an
trame ir trečiame aukšte di
džiulės patalpos įvairiems ma
žesniems susirinkimams. Tik 
rai gražų matyti kad Baltimo-
riečiai turi tokius gražius ir 
tvarkingus namus, kuriuose tel-
oa visas jų organizacinis ir 
visuomeninis veikmas. 

GARBINGA ŠEIMA 
Malonu paminėti Mr. ir Mrs 

Antanas Miliauskas gausingg 
?eimą susidedančią iš šešių su-
ių ir dukrelės. Visi šeši sunųs 
tarnavo Amerikos kariuomenė
je, iš kurių jauniausias, pasku
tinysis nesenai gryžo, garbin
gai atlikęs tarnybą, namo. Vi
si šeši gryžo namo sveiki, atsi-
veždami daug atsižymėjimo 
ienklų. 

Mr. ir Mrs. A. Miliauskai yra 
žinomi Baltimorės Lietuvių tar
pe kaip garbingi asmenys, vi
suomet prisidedą darbu ir au
komis Lietuviškame veikime! 

LIETUVIS GAVO AUKŠTĄ 
VIETĄ 

Visiems Baltimoriečiams ži
nomas Lietuvis veikėjas, da
bartinis Lietuvių Salės pirmi
ninkas, Adv. Thomas G. Gray 
yra paskirtas į Assistant U. Š. 
Attorney vietą. Vietos Lietu
viams yra didelė garbė kad 
Lietuvis turi tokį didelį pasi
tikėjimą valdžioje. 

Adv. Gray yra pasižymėjęs 
didžiule energija, pasiryžimu ir 
darbštumu Lietuvių visuomeni
niame veikime. Linkime pasi
sekimo liaujame darbe! 

Stebėtojas. 

NEWARK, N. J, 

VETERANAI KVIEČIA LIE
TUVIUS l NARIUS 

Lietuvių Amerikos Veteranų 
Postas inkorporuotas šioje val
stijoje yra vienatinė tos rūšies 
Lietuvių organizacija New Jer
sey. Visi veteranai kurie įsi
rašys iki Spalių 29, 1946, bus 
skaitomi Charter nariais. Mū
sų susirinkimai laikomi pasku
tinį antradienį mėnesio, 180 
New York ave. 

Musų pirmutinis metinis Mi-
litarinis Balius rengiamas Sau-
sia 11, 1947, Šv. Jurgio salėje. 

Šiame poste priimami tik ve
teranai Lietuviai arba Lietu
vių kilmės. Bent veteranas 
New Jersey valstijoje gali įsi
rašyti parodydamas savo hon
orable discharge liudymą. 

Kadangi nėra tokios nacio-
nalės Lietuvių Veteranų gru
pės, mes priėmėme tarimą dė
ti pastangas suorganizuoti Lie
tuviu s-Amerikos Veteranus vi-
soje šalyje. i#j iillWI 

Susisiekimui su visomis ve
teranų grupėmis kitose valsti
jose, išrinktas sekantis komi
tetas: Anthony V. Washke-
wich, 61 Napoleon St., Newark, 
N. J.; Jack J. Stukas, 429 Wal
nut St., Newark, N. J.; ir John 
Arloff, 146 Van Buren St., 
Newark, N. J. Washkewich 
yra tos komisijos pirmininkas, 
ir visi veteranai ir adjutantai 
įvairiose valstijose prašomi su 
juo susisiekti. Po to, bus ga
lima sudaryti n&cionalis suva
žiavimas. 

Kandidatas į Common 
'leas Teismą 

* 

mm, 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

Judare William McDęrmott 

Edward F. Feighan yra kandida
tas teisėju Court of Common Pleas 
šiuose rinkimuose Lapkričio 5. Mr. 
Feighan eina į vietą Judge Joy Seth 
Hurd, kuri liko tuščia kuomet šis 
teisėjas tapo paskirtas į Court of 
Appeals. Mr. Feighan yra narys 
gerai žinomos Clevelande šeimos ir 
praktikuoja teisių srityje per 12 me
tų, išskyrus pustrečių metų kuriuos 
jis praleido tarnaudamas Lieutenan-
tu U. S. Navy, ištarnaudamas 18 
mėnesių užjuryje. 

1940 metais Edward Feighan sto
jo su savo broliu, Congressman Mi
chael A. Feighan bendrai advokatų 
firmoje. Prie to ką jis tarnavo Ka
ro Laivyne, jis ėjo pareikas ir Pa
tarėjo ginant virš 100 karo lauko 
teisme teisiamų karių. 

Ypatinga Clevelando advokatų ra
teliuose tas kad Mr. Feighan yra 
vienas iš penkių brolių kurie užsiima 
advokatūra. Jis yra rimtas ir ver
tas paramos. 

Judge Louis PetrasK 

r*TT 'YV* '" 

Judge Walther Kandida
tuoja vėl į Common 

Pleas Court 

Judge Louis Petrash vėl kandida
tuoja į Juvenile Court teisėjus, Mu
nicipal Court. Jis yra visiškai tin
kamas tai vietai ir kandidatuoja vėl 
norėdamas daugiausia pasitarnauti 
jaunųjų teisme, o ne savo politiš
kais sumetimais. 

Louis Petrash pradėjo savo oficia-
lį visuomenišką darbą nuo 1922 me
tų, tarnaudamas miesto taryboje, 
license commissioner ir dabar teis
me per pastarus 12 metų. Judge 
Petras yra ateivių kilmės ir pilnai 
žino ateivių reikalus. Balsavimas 
bus Lapkričio 5 d. 

DABAR laikas išsirašyti sau 
Dirvą 1947 metui. 

Judge Walther tarnauja visuome
nei jau per 40 metų, per 16 metų 
tarnavo United States Commissioner 
ir per virš 25 metus teisėju Court 
of Common Pleas. Jo atsakantumą 
pripažino Ohio Gubernatorius, kuris 
paskyrė jį teisėju į Court of Com
mon Pleas Liepos 1921 metais, ir 
1922 metais jis laimėjo savaime rin
kimus tai vietai. Jis vėl buvo išrin
ktas 1928 ir 1924 metais, o 1940 me
tais jam nebuvo nei jokios opozici
jos. Dabar jis kandidatuoja kitam 
terminui. 

GERI ĮRENGIMAI 
y r a  t i k  p u s e  

GERO GASINIO ŠILDYMO 
• Bet geras Gasinis įrengimas, Vienas, nėra užtikrini
mas kad jųs turėsit automatišką, be rūpesčio patogumą 
ar ekonomiškumą kokiu daugelis naudojasi per eilę mė
ty. Antroji pusė šio viso reikalo yra atsagantis įrengi
mas ir tinkamai padirbta šildymo sistema. 

Taigi, pasirinkit kontraktorių kuris turi išsidirbęs žino
mą reputaciją įvedime gerų šildymo sistemų. Atminkit 
kad geri šildymo prietaisai netuii veries jeigu nebus at
sakančiai įdėti. ' ' 

Duokit savo šildymo kontraktoriui padaryti apskaičia
vimą jusų namo, formas tam tikslui mes noriai suteiksi
me, ir prašykit kad jis duotų tai mums patikrinti. Šis 
patarnavimas yra nemokamai. 

Paskui reikalinga jusų šildymo įrengimą peržiūrėti po 
to kaip jis yra įtaisomas kad visos smulkmenos kokios 
buvo pažymėtos ir specifikacijos šildymo įrengimuose 
butų įdėtos ir atliktos, Siame reikale mes taipgi noriai 
jums pasitarnausime. 

'WT •M*. 
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Kalbės Bishop Oxnam 
"Federal Council of Churches of 

Christ in America rengia prakalbos 
sekmadieni, Spalių 27, nuo 3:30 v. 
po pietų, Cleveland. Public audito
rium, užkviestas kalbėti Bishop G. 
Bromley Oxnam, kurio kalbos te
ma bus "The Protestant Contribu
tion to a Christian Peace". 

IŠRINKIT . . . 

Matthew DeMore 
CONGRESS 

22nd DISTRICT 

INDEPENDENT TICKET . . Lapk.-Nov. 5, 1946 

.Judge William J. McDermott yra 
kandidatas į naują Juvenile Court 4 
metų terminui. Jis yra 48 m. am
žiaus, vedęs, turi tris vaikus, ir yra 
tarnavęs Pirmame Pasauliniam Ka
re nuo 1917 iki 1919. Yra baigęs 
Western Reserve University Law 
School ir darbuojasi visuomenei Cle
velande nuo 1930 metų, kuomet bu
vo paskirtas Assistant United States 
District Attorney. 
Judge McDermott labai susirupinęs 
jaunimo klausimu ir toclel tinka to
kiam teismui kur bus globojamas 
augantis jaunimas. Rinkimai Lap-
kričio-Nov. 5. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
509-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

WANS 
JoUNDig 

TMl BANK Alt TMI PIOPLf 

I 
; Skelbimai Dirvoje 

Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarj, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. . 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO 

3 

"FiHTM" 
Vatinės Lopų Kaldros 
"Fan" Pavidaluose 

10.95 
Pagaliau! Ir vėl mes galim pasiūlyti pui
kias lopuotas kaldras prieškarinės geras 
rūšies. Prikimštos geros vatos ir tvirtu 
viršum. Keletoįe spalvų; mieros 80x84 co
lių didumo. 

MAY CO. ... BLANKETS. 
KETVIRTAS AUKŠTAS 

72x84 coli| 16.9.1 
žiemos metu apsaugai mio Šalčio pasirin

kit vieną šig storokų šiltų patogių grynos 

vilnos kaldrų. Gerai pasiūtos iš tvirto va-

t©6 satino gražiais gėliuotais baltais mar

gi aiais ant tezinio ar mėlyno dugno. 

Irish Linen Indams šluosčiai 
kurie taip parankus indų ir stiklų šluosty-

m 
tae. Dideles mieroes 22x32 colių . . . ge
ros rūšies, atsakančiai sugerianti 
iiapumą. Raudonais, mėlynais, 
aukso. žalios spalvos apvadaisi Po 

Springmaid Gražųs Stalui 
,Užtiesalai, tvirto audimo iš geros 
jf#šies vatog įvairių gėlėtų marginių. Tin-

liįM&os kasdieniniai naudojimui. Pidelįų 
• 'jįj^ 
taierų 54x72 colių. Pilnai . 2-M 

įsskalbtos gatavos naudojimui. 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

SUŽEISTI 
Bronė Rasiulytė-Guenther ir 

jos vyras Walter Guenther per
eitą šeštadienio naktį gryžo iš 
koncerto, kur jie dainavo, na
mon, su kitais savo draugais. 

Ant jų automobilio prieš tra-
fiko šviesas užlėkė kitas auto
mobilis, juos apvertė. Daugiau
sia nukentėjo Bronė ir jos vy
ras. Ligoninėje apžiūrėti jie 
parvežti namon. Linkėtina grei
tai pasveikti. 

IŠ YOUNUSTOWN, lankėsi 
pas savo žentą ir dukterį Mr. 
and Mrs. Kenny J. Mog, Jieva 
Lukoševičienė su dukteria Ge
novaite. Atvyko į savo anūko 
4 metų gimimo paminėjimą. 

Jonas Klikna, Dirvos skaity
tojas iš Waterbury, Conn., su 
savo dukteria, ir su draugu Pr. 
Veryga, važiuodami į Detroitą 
ir toliau f vakarus apsilankė 
Dirvos redakcijoje. Gryždami 
sakė užtruks čia ilgiau, aplan
kys Lietuvių Darželi. 

Iš Dayton, Ohio, lankėsi An
drius August su žmona ir duk
teria. Dalyvavo savo giminių 
vestuvėse. Jie yra Dirvos pre
numeratoriai. 

Julė ir Jurgis Salasevičiai iš
važiavo paviešėti ir aplankyti 
Clevelandiečius Floridoje. 

Matthew DeMore, Kandi
datas j Kongresą 
22-me Distrikte 

Matthew DeMore, kuris kandida
tuoja į Kongresą 22-me Congressio
nal Distrike Independent Tikietu, 
yra atsižymėjęs darbo žmonių rei
kalų gynimu ir žmonių geroves rū
pinimusi, kandidatuoja j vietą kurią 
dabar užima Frances Bolton. Nors 
veik nežinomas politikos lauke, De
More turi atsakanti programą ir jei 
bus išrinktas pasiryžęs- jį įgyven
dinti. 

22-ro Kongresinio Diatrikto žmo
nės didumoje yra industrijų darbi
ninkai, maži biznieriai, smulkus ūki
ninkai ir vidurinės klasės profesio
naliai darbininkai, kuriems reikalin
ga Kongrese atstovo kuris rūpintų
si ir suprastų jų reikalais. Matthew 
DeMore yra pirmininkas District 
54, International Association of Ma
chinists. 

M I R I M A I  

.Judame Joseph H. Silbert. 
i Common Pleas Court 

L it  huan ian Dig est 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO 

Į 
, f HONE; ENdicott 4486 

IMTYNĖS ARENOJE 
Jack Ganson surengė reikš

mingas imtynes Arenoj Spalių 
24, kuriose dalyvavo pragarsė
jęs French Angel, Maurice Til- ̂  
lett, su "Tiger" Joe Marsh iš 
Chicagos. 

Kitas garsus imtikas Gliff 
Gustafson, ėmėsi su barzdotu 
Lenku, Stanley Mvslajck. 

Prie to buvo kelios kitos po
ros gerų imtikų. Imtynės bu
na ketvirtadienio vakarais, nuo 
8:30 vai., Arena, Euclid ir E. 
37th st. 

PROGA MOKYTIS 

The Norwood Library, prie 
E. 65th st., vėl atsibųną Ang
liškos kalbos pamokos suaugu
siems. 

Priimkit j pamokas pirma
dieniais ir trečiadieniais nuo 1 
iki 3 po pietų, prasimokyti ra
šyti, kalbėti, skaityti. 

Antradieniais ir ketvirtadie
niais nuo 1 iki 3 po pietų pamo
kos toliau pažingėjusiems. is
torija, gramatika ir platesnis 
pažinimas kalbos. Taipgi stu
dijuojama pilietybės klausimai. 
Mrs. McCarthy ir jos draugės 
užkviečia jus. 

Judge Joseph H. Silbert 
Pasižymėjęs Clevelando Trafiko 

Teisme ir gerbiamas Cuyahoga Ap
skrities advokatų už atsakantį ir 
rimtą atlikimą civilinių ir krimina
linių reikalų kurie jam pavedami, 
Municipal Judge Joseph H. Silbert 
šį rudenį kandidatuoja į Court of 
Common Pleas terminui kuris pra
sidės Sausio 3, 1947. 

Judge Frank S. Day 

PADĖKA 
Mirus musų dukrelei, There-

sai Laverne Shrelnes, šiuomi 
reiškiame padėką visiems kuo 
kas prisidėjo prie jos laidotu
vių. Ačiu draugams ir gim-
nėms už gėles, už dalyvavimą 
šermenyse, pamaldose bažny
čioje ir už gausingą palydėji
mą į kapines. Ačiu Kun. Pet-
reikiui už aukštas mišias, ir 
Seserims Mary Helena ir Mary 
Raymond už paruošimą velio
nės mokyklos draugų vaikučių 
jos laidotuvėms. Būrelis jau-
namečių vaikučių atlydėjo ją 
į bažnyčią prie altoriaus, jau
nos mergaitės nešė grabą. Ji 
buvo rimta, pamaldi mergaitė 
ir mokyklos vienuolių mylima. 
Pašarvota buvo su velionuku ir 
gražia suknele, ką įtaisė jos 
bobutė Žemaitienė. 

Taipgi ačiu laidotuvių direk
torei Delia Jakubs už jos viso
kį pasitarnavimą. 

Nuliudę tėvai, 
Frank ir Kostancija Shrelnes 

ir giminės 
žemaičiai ir Legeikai. 

AGOTA SUšINSKIENĖ, nuo 
1765 E. 65 st., mirė Spalių 

23, laidojama 26 d., Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos Šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Miškinių k.# Seinų ap., po tė
vais Lajutė, Clevelande išgyve
no 37 m., Amerikoje 48 metus. 

Liko vyras, Petras, du sunai, 
Juozas ir Stasys; dukterys Ka-
therine ir Helen; anūkės: Jo
anne, Dorothy ir Mary Lou; 
seserys: Mrs. Josephine Zekas, 
Mrs. Rose Paulukonis, Steuben-
ville, Ohio. 

VERONIKA VAIČIŪNIENĖ, 
(po tėvais Brazukaitė), 33 m., 
8016 Korman ave., mirė Spa
lių 12, kūnas išvežtas į Mounds-
ville, W. Va., Spalių 15, palai
dojimui šeimos sklype. 

Gimus Taylor Springs, 111., 
Clevelande išgyveno 17 metų. 

Liko sunus William Paul; se
serys: Bertha Lapinskienė, Mil
dred Rejonis, Mounsville, W. 
Va.; teta Rose Bludges. 

IPOLITAS K R I S T O PAITIS, 
6302 Lexington ave., mirė 

Spalių 14, palaidotas 18 d., Kal
varijos kapinėse; pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Iš Ramygalos, Amerikoj iš
gyveno 40 m., Clevelande 19 m. 

Liko žmona, Boguslava, duk
tė Catherine Carr, broliai Ma-
teušas ir Vincas, Chicagoje. 

Šių trijų laidojime pasitarna
vo Wilkelis Funeral Home. 

STEPANIA VALTERIENĖ, 63 
m., nuo 6902 Whitney ave., 

mirė Spalių 18, palaidota 21 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras, Jonas, dukterys 
Mrs. Anna Gusky, Mrs. Fran
ces Sullivan, Mrs. Mary Hig-
gins, sunai Frank ir Charles. 

THERESA SHRELNES, 6V2 
metų, nuo 18606 Mohawk av., 

mirė Spalių 16, palaidota 19 d., 
Kalvarijos kapinėse, pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko tėvai Frank ir Constan
ce Shrelnes (žemaičiutė). 

šių dviejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia Jakubs. 

U. S. BORN CLERIC LIFTS IRON 
CURTAIN: 

TELLS OF PRIESTS' TORTURE BY REDS 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžias metu- -teKit 
j laišką $1 dabar ir 'T.irva*' 
lankys jus ištisą pusmeti. 

BROTHERS CAFF 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS. Sav. 

Telef. CEdar 9527 

(Reprint of Detroit Times, Oct. 19) 

NEW YORK, Oct.' 19—A priest 
who fled the Red terror in Lith
uania lifted a corner of the iron 
curtain today to reval a glimpse of 
the horror that is daily life under 
Soviet domination. 

The priest is the Rev. Fr. Walter 
Karalevicius, just appointed curate 
of St. Michael's Roman Catholic 
Church in his native Bayonne, N. J. 

He has seen 45,000 people jammed 
into freight cars for the dread jour
ney to Siberia, priests with their 
eyes gouged out and their ears cut 
off, men and women "forced to dig 
their own graves. . * -

Drown out Screams 
He has heard the roar of ma

chines being run by the NKVD, the 
Russian secret police, to drown out 
the screams of people being tortur* 
ed and murdered in the woods. He 
has faced the inquistion of the dread 
NKVD himself. 

Fr. Karalevicius, who was born 
in Bayonne of naturalized American 
parents, was taken back to Lith
uania on a visit in 1923. He com
pleted his education there and was 
ordained to the priesthood in 1937. 

He was a teacher in the gym
nasium or junior college at Shakiai 
when the Russians swept into Lith
uania in 1940. 

"Immediately the Russians pro
ceeded to stamp out religion," Fr. 
Karalevicius recalls. "All Catholic 
societies were closed and religious 
instruction in the schools was for
bidden. Crosses and religious ob
jects were taken out of the schools 
and teachers were encouraged to 
make fun of religion. 

Put Nuns in Street 
"Monasteries were closed, niins 

were chased into the streets and 
forced to wear only civilian cloth
ing. 

"Priests were forbidden to carry 
on their work outside of their own 
churches, and even their sermons 
were checked by NKVD spies who 
took copious notes. 

"I was called before the NKVD 
because I had taught religion to 
children in the sacristy and because 
some of the children of the parish 
took Good Friday off from school. 

"The official who questioned me 
threatened me with 20 years in Si
beria. The fruit of the spying de
veloped in the four days from June 
13 to 17, 1941, when 45,000 per
sons were seized by the Soviet and 
shipped off to Siberia. 

Expected Disaster 
"I knew something terrible was 

going to happen," Fr. Karalevicius 
said. "I could sense it when I 
saw the inhuman faces of the four 
truckloads of NKVD men that des
cended on our town." > 

A friend carried the priest across 
the river and he hid out in the 
forest as the manhunt proceeded 
for four days. Finally the 45,000 
that had been rounded up were all 
jammed into box cars to be taken 
to Siberia. 

'VThe cries of the women and 
children—many of them only—babies 
—'were horrible," the priest went 
jn. "You could hear them two 
niles away. Imagine what faced 

those people. A journey of thou
sands of miles with no food and 
no water!" 

It was soon after that on June 
22, 1941, that war broke out be
tween Russia and Germany. 

"When the Russians retreated they 
indulged in an orgy of killing," 
Fr. Karalevicius related. "At a su-
?ar factory they lined up the work
ers and shot them all. Why, I don't 
know. Perhaps they hadn't sub
mitted willingly enough to regimen
tation." 

be made known to the woHd. 
The din of guns arid bursting 
bombs cannot silence the voice 
of Heaven!" 

This news in indeed shock
ing and not what we hoped 
for, but time and prayers will 
soon reveal the truth and jus
tice the world so eagerly awaits. 
Therefore, let us not be too 
and go on hoping a id praying 
and go on hopin gand praying 
for that which is God's Will. 

MIRACLE IN 
LITHUANIA 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

By Frances Mary Siedlik. 

A few years ago it was re
ported that Mary, the Mother 
of God appeared to the people 
of Girkalnis. Very many of 
us were interested in this so-
called incident, but because of 
the great chaos in the world, 
World War II, we never learned 
anything more of this miracle. 

Today while reading -the Ju
ly-August issue of the "Leaves" 
a magazine published by the 
Mariannhill Fathers, I found 
an interesting note concerning 
the "Miracle of Girkalnis". — 
The note read as follows: 

"You will remember that we 
promised to j?ive you more in
formation on the 'Miracle at 
Girkalnis' (Nov.-Dec., 1944 is
sue of Leaves) as soon as we 
received it. 

"Today, we have more infor
mation — but the news is 
sad and tragic. The little vil
lage in Lithuania, where the 
Mother of God was reported 
to have miraculously appeared 
several years ago, has ceased 
to exist. In the last Russian 
drive against the Nazis before 
V-E Day, Girkalnis was total
ly destroyed. The quiet little 
village, situated in a peaceful 
green valley with the steeple 
of its parish church overlook
ing it, has been wiped off the 
face of the earth! 

"If it were truly the Mother 
of God who appeared to the 
people of Girkalnis several or 
more years ago, this will not 
silence her. If God so wills, 

'and in His Own time and way, 
' the message of Girkalnis will 

Common Pleas Judge Frank S. 
Day karjera, nuo jo priėmimo į Bar 
kaip praktikuojančio advokato 39 
metai atgal buvo beveik nuolatinis 
visuomenei tarnavimas. 

Nebuvo nei pora metų nuo tapi
mo advokatu kai jis buvo paskirtas i 
county prosekutoriaus padėjėju, ir j 
tarnavo per porą metų, po ko tapo' 
paskirtas padėjėju prie City Solici- j 
tor. Metas laiko vėliau buvo pa
skirtas Common Pleas teismo teisė
ju, o vėliau kandidatavo Į Municipal 
Court. Kiek vėliau, išrinktas vėl į 
Common Pleas teismą, o nuo 1934 
metų toje vietoje tarnauja ištisai. 

Kaip teisėjas kriminalio ir civi
linio teismo skyrių jis atsižymėjo 
savo visišku teisingumu ir bešališ
kumu. 

REIKALINGA Lietuviška šei
ma kuri sutiks laikinai užlai

kyti kūdiki su užmokesčiu. Tu
ri sutikti buti laisnuoti tam ti
kslui. Plačiau informacijų su
žinokite Dirvoje, EN. 4486. 

PARSIDUODA FARM A IR NAMAI 
FARMA išdalinimui turto, prieina

ma kaina: fi kambarių namas, be 
vonios, 600 pėdų plotas ant Sprague 
Rd., 3 mylios nuo Berea, O.; nuosa
vas gaso šaltinis, elektro, 2 van
dens šaltiniai, 1 akras asparagų, 
500 spygliuočių medžių, vaismedžiai; 
riešutų medžiai, 3 akrai miško, viš-
tinė ir tvartai $3,500 vertės, 25 ak
rai puikios žemės. — $11,500 cash. 
E. M. ROONEY Columbia Road 

Olmsted Falls, Ohio 
Tfelef.: Olmsted Falls 3147 

FEIGHAN FOR JUDGE 
i š r i n k i t  
EDWARD F. 

FEIGHAN 
J U D G E  

Common Pleas Court 

Energingas — Nepriklausomas — Atsakantis 

X I EDWARD F. FEIGHAN 
II Pasaulinio Karo Veteranas 

Jo Rekordas Užtarnauja Jusų Balso 

JUDGE J0ill¥ SILBERT 
TO 

COMMON PLEAS COURT 
Užgirtas per the Cuyahoga Bar Association judicial balsavimą. 
Remiamas Darbo Organizacijų. Jo daugelio metų tarnavimas tei
sėjo vietoje užtarnauja išrinkimą Judge Joseph H. Silbert j Court 
of Common Pleas terminui kuris prasideda Sausio 3, 1947. 

ATLYGINKIT UŽ IŠTIKIMĄ TARNAVIMĄ 

IŠRINKIT V£L 

JUDGE 
FRANK S. 

D A Y  
Common Pleas Court 

TEISINGAS — NEPRIKLAUSOMAS — TINKAMAS 

X I FRANK S. DAY 

I&rinkit JUDGE Louis 

PETRASH 
į Juvenile Court 

X I LOUIS PETRASH 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 

AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 

ST. GĖORGE'S Catholic War Ve
terans' Post 613 has announced a 
dance that they are sponsoring on 
Thursday, Oct. 31st. Trophies will 
be awarded at the dance to the 
champion of the Post's Softball 
League. Lasnik's Cafe will receive 
the championship award and Paul's 
Tavern a runner-up trophy. Music* 
will be supplied by A1 Neuman's 
Orchestra. Festivities will start, at 
8 P., M. and souvenirs will be given 
all those attending. For those who 
need refreshing — refreshments will 
be available. The dance will be at 
St. George Auditorium — E. 67th 
and Superior Ave. Tickets may be 
had from any member of Post 613 
or at St. George's Church. Since 
Halloween falls on the same even
ing here is a good place to go to 
keep out of mischief and have a 
good time. 

/# 
THE St. George Parent-Teacher's 

Association is sponsoring a dance 
Saturday evening, Oct. 26th. Music 
will be provided by the Range Rid
ers. This orchestra has enjoyed a 
large following at the C.Y.O. dan
ces for which it has played previous
ly. Their presence will insure a 
capacity crowd. All are invited — 
Sat., Oct. 26th at St. George's Au
ditorium. 

it 
CLEVELAND College of Western 

Reserve University has announced a 
lecture that should, be of interest to 
those readers who fancy themselves 
as thinkers. Dr. Harold Bruce will 
speak on "Communism vs. Democra
cy in Today's World". Dr. Bruce 
is a specialist in governmental prob
lems and a member of the Dart
mouth department of government. 
The lecture will be at Cleveland 
College on Tuesday, Oct. 29th at 
8 P.M. A question period wiU fol
low the lecture. 

#/ 

ANOTHER name can now be ad
ded to the list of local boys who 
have returned from the armed ser
vices. Tony Palaibis came home 
for good last week. Most of Tony's 
stretch was served in the South Pa
cific. Many of the local femmes 
can expect an increase in their so
cial activities now that Tony's back 
in circulation. The Palaibis Pack
ard will get a real workout now 
after two years of. comparative in
activity. Wo don't think it'll hit a 
hundred anymore though — but one 
can never tell. 

KING OF PICKERS . . . Eugene 
Chinault, 41, of Memphis, Tenn., 
grins delightedly at the $1,000 
tirst prize which he won as the 
champion picker at the National 
Cotton picking contest at Blythe-
ville, Ark. He pick ed 109 younfls 
in two hours. , !-Ą-: • - 1 T ll|«HHI 1 I'-.riV 

WASHINGTON, D. C. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytoiip 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, fl 

The Baltic Scandinavian Society 
of Washington, D. C. held its first 
meeting of the season on Monday, 
September 30, 1946 at 8:00 P.M. in 
the International Student House* at 
1708 N. H. Ave. Nominations for 
the various offices were made, all 
of which are to be carried over to 
the regular annual meeting on Mon., 
Oct. 28th at the same place. Per
sons of Baltic and Scandinavian na
tionalities and extractions are in
vited to become members and take 
part in its activities. 

The Society had as its guest 
speaker Lt. Col. Angelo Bollero of 
the Adjutant General's Office of the 
War Dept. His talk was of great 
interest to the members as he was 
formerly connected with a ski troop 
battalion composed mostly of Scan-
dinavian-Americans and was with 
the first American troops to land 
in Norway. He was the Chief of 
Staff of the American troops while 
they were in Norway and was dec^ 
orated by the Norwegian King. 

After prefacing his talk on Nor
way with some words of encourage
ment and praise for the Society, he 
gave an interesting talk of his im
pressions and his experiences in the 
land of fjords ana tne mianignt 
sun. The Society had among its 
gueists members of the Swedish Le
gation. H. V. S. 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavoMajv 

Popieriuotoin 
Apkainavimas gr patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 £ast 123rd St 
Tplefona® POtnmac 6899 

Delia E. Jakubs 
% 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAIJS PERVEŽTI. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 

Štai Jums Naujos 

Rudenines Skrybėlės 
Jau gaunamos ir" galimos pasirinkti — visose vėliausiose r 

U. ,»palvose ir styliuoif ^ 

^» 2.95 3.45 7.95 
Vyrams ir Vaikinams SWEATER!AI 

Su rankovėm —.Užsimaunami arba Priešakyje susegami 
Specialiai parsiduoda po 2.50 3.45 4.95 6.00 

QY|£AJ GREEN ŠTAMPU su koinn pirkiniu. ftYlf Al 
ga|jt įkeisti' MVO Stamp Books. IV#\1 

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

'^WVWWWWWWWWVWWWW^WSWWWWWWWWy, 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame" pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudns Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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