
iHH JH«Ty#!nyįywyy».g- — •"-»• -n»^ny?*ypHri«^i^tį»uj^^&y^re*m> •'W«>'»'JĮW JI ••jį "IF^ 

;« 

•n , (&> Demokratų , %%. 
Saukiasi į Uet>(&i%°^ 

Nekuriu Chicagos •<&. 
pasidarbavimu ir paragir& °^ ^ 

.Demokratų partijos vadas 
Hannigan šaukia Lietuvių (? ^ 

., legatus į Washingtoną sudary-
• Aiui Lietuvių skyriaus prie De

mokratų Partijos Nacionalio 
Komiteto, panašiai kaip padare 
Kepublikonų Partija, kuri jau 

. Spalių 12 sušaukė keletą žymių 
Amerikos Lietuvių vadų į Wa-
fthingtoną ir įsteigė Lietuvių 
skyrių su £<lv. A. A. Oliu pir
mininku. 

Demokratų žygis yra visai 
pavėlu o t a s ,  i r  b e  t o  n e t u r i  p r a - j  
annės, nes Demokratų adminis-' 
tfracijos vadai iki šiol Lietuvos; 
bylą slėgėTir neleido niekur iš
kelti. Republikonų partija pa-
tadėjo viešai ir atvirai Lietu
vos nepriklausomybę ginti. 

Amerikos patriotingų Lietu
vių, net žymių Demokratų par
tijos žmonių, palinkimas nuėjo 
J Republikonus — del Demo
kratų administracijos N išdavi-1 

kiškumo su Lietuva, ir del pa
siėmimo nežmoniškos politikos 
Amerikos zonoje Vokietijoje 
*fcijoti" Lietuvius ir mesti juos 
H pabėgėlių stovyklų šimtais į 
gatves, Vokiečių užstumdymui, 
badu mirimui, ar gryžimui at-j 
gal į Lietuvą, į bolševikų na
gus. 

Dabar Demokratų kvietimas 
^Lietuvių sau į talką kokius pa
žadus darant, ir Lietuvių sto
jimas juos remti reikštų tiktai 
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dendrai Gerovei Reikalinga Daryti Per
mainą Kongreso Atstovi] Eilėse 

į vieno Londono laikraščio 
gelbėjimą Demokratų kandida- korespondento paklausimus 

apie Rusų kariuomenę Eu tų nuo pralaimėjimo rinkimų. 
Už visa tai ką Demokratai 

padarė musų tautai jie neverti 
nei vieno Lietuvio paramos. 

Jei Demokratai liks Kongre-
jflE didumoje, ir matys kad ga
li laimėti 1948 metų rinkimus, 
V&ldžios vietose ir State De-
partmente bus laikomi komu
nistai ir jų pakalikai, kurie iki 
šiol sugebėjo įkuždėti Byrnes 
ir Trumanui kad nereikia nu
sikalsti Rusijai, kad reika siek
ti taikos su Sovietais nežiūrint 
kuria kaina. 

Stalinas Apgaudinėjo 
Amerikos Vadus 

Kad kongresiniuose rinkimuose %*net pa
daryta permaina jau yra nustatyta tvirtai kiekvieno bal
suotojo mintyje. Kaip net žymus Amerikos Demokra
tų partijos laikraščiai rašo, reikalinga yra pašalinti ne
tinkama newdealeriu tvarka vidaus gyvenime, ir skubin
ti naikinti newdealerius kurie susijungė su komunistais 
ir kitais kairiais gaivalais siekiančiais užvaldyti Demo
kratų partiją, per kurią paskui lengvai galės įvesti šioje 
šalyje baisų bolševizmą. Raudoniesiems nėra kitokių 
progų šioje šalyje įsigalėti kaip tik remiant tą partiją 
ir jos kandidatus kurie dirba išvien su komunistais. 

Dabartinė administracija Washingtone turi privei-
sus komunistų kurių tikslas buvo tuoj po karo įsteigti 
sovietus Amerikoje, tas jau buvo tarp darbininkų skel
biama. Mes nei vienas nenorime to pragaro, nei šymet 
nei už poros metų. nei kada vėliau. 

Plačiau an'e "isns klausimus liečiančius mus Lietu
vius ir Lietuvos reikr.lus rasite ant 4-to puslapio. * 

Visi balsuotojai savo valstijose ir kongre-
lose d sfi"H7io?e balsuokit už senatorius ir kongres

ines Re- b^'^us, nes tik tokia griežta permaina 
Washingt~^ -tneš naują . rimtesnę erą šios šalies gy
venime. Nepraleiskit nebalsavę antradienį, Lapkričio 5. 

STAT TN A<2l hnk ataairaa' . ^avo naminiu°se reikaluose, kaip pav. gubernatorių 
: ir kitų valstijos valdininkų, kurie buvot Demo

kratai balsuokit už Demokratus, kurie esat Republiko-
remk^ savo partiją. 

MIRĖ. Gen. Stillwell, vienas simuose 
iš žymių šio karo vadų, mirė 
San Francisco ligoninėj^ |fo 
operacijos ,nu6 vėžio. 

ropoję ir atominę bombą. 
Sako, Sovietai turi apie 60 
divizijų Europos šalyse, o 
atominės bombos paslapties 
visai nežino. 

nai 

Potsdamo pasimatyme Stali
no su Trumanu ir Churchillu, 
liiepos ip. 1945 metais, kai Vo
kiečiai buvo pasidavę, Stalinas 
įkalbėjo Trumaną pasirašyti ir 
pavesti Rusijai visus Vokietijos 
"išlaukinius turtus", apie kurių 
didumą Truman neturėjo jokio 
supratimo. Amerikos diploma
tija tuo laikotarpiu buvo ama-
toriška, beveik vaikiška, kaip 
nekurie žinovai tikrina. 

Tų Vokietijos išlaukinių tur
tų pasirodė labai daug, ir Ru
sai viską ėmė ir plėšė, nes i>u-
vo jiems pažadėta. 

Stalinas apgavo ir Roosevel 
tą. Kada Japonija jau buvo 
veik ištraukus visą savo kariuo 
menę iš Mandžurijos ir j ieško
jo budų pradėti taikos derybas 
su Amerika, Stalinas įtikino 
Rooseveltą kad tik Rusams įsi 
kišus į karą Japonija bus nu
galėta. 

Iki Jaltos konferencijos, Sta
linas muilino Roosevelto akis 
naudodamas "Laisvą Vokiečių 
Komitetą", kuris per Maskvos 

- radio skelbė visokias klastin
gas žinias gąsdinimui buk tas 
komitetas gali užimti Vokieti
ją, susitaikyti, ir Rusija galin
ti išsitraukti iš karo, panašiai 
kaip padarė I Pąsaulinime Ka
re, Lietuviškos Brastos sutar
timi. Rooseveltas tam% tikėjo 
ir pildė viską ką Stalinas rei
kalavo, tikėdamas kad Stali
nas gali susitaikyti su Hitleriu 
ir vėl. 

Tada ir Lietuvos klausimą 
atsisakė daugiau kelti, ir tą 

Automobilių indtistri jos 
unijų vadai kaip išrodo už
sispyrę sunaikinti tą pel
ningą industriją. Nors da
bar darbininkai gauna mo
kėti daugiau negu gaudavo 
1941 metais prieš karą, ir 
nors dabar dirba 699,000 
darbininkų ir algų į savai
tę gauna $35,608,000 (vis 
tai žymiai daugiau negu 
1941 metais), tačiau auto
mobilių padaroma pusiau 
mažiau. Didelė dalis dar
bininkų, unijos globoje, vi
sai atsisako rimtai dirbti, 
jie dienas praslampinėja ir 
vistiek paima algą. 

MOLOTOVAS SIŪLO 
NUSIGINKLUOTI 

Plieno unijos pirminin
kas, CIO vadas Murray, iš
kėlė klausimą reikalavimo 
daugiau algų plieno indus
trijoje, ir automobilių in
dustrijos unijos vadas Reti-
ther skelbia reikalausiąs 
daugiau algų automobilių 
darbininkams. 

Ir išeis ta pati nesąmonė: 
vėl kils streikai, vėl turės 
buti pabranginta pragyve
nimo reikmenų ir maisto 
kainos — ir taip tas ratas 
suksim aplinkui, ir^ darbi
ninkai streikais neš nuos
tolius, neturėdami 'progos 
atsigriebti. 

New Yorke baigėsi laivų 
darbininkų streikas ir 1200 
laivų galėjo išeiti. 

MASKVA parode susidė-
mėjimo CIO-PAC kandida
tais Amerikoje, kuriuos vi
sus užgyrė ir per radio bei 
savo spaudoje skelbė kad 
tie kandidatai yra "progre-
singi" ir yra remiami ̂  CIO 
Politinės Akcijos Komiteto. 

N. Konferencijoje Mo
lotovas pasakė kalbą, kurią 
siūlė visiems nusiginkluoti 
ir sustabdyti atominės bom
bos gamybą. Tos kalbos 
tikslas aiškus — parodyti, 
kad Sovietų Sąjunga irgi 
yra taiką mylinti šalis. Tik
rovėje betgi sovietai kiek 
įmanydami ginkluojasi, bet 
būdami atsilikę technikoje 
jie nei iš tolo negali susily
ginti su Amerikiečiais. Na, 
tai Molotovas ir siūlo nusi
ginkluoti ir nori tuo budu 
užmigdyti Ameriki e č i u s. 
Kiek tai liečia atominę bom
bą, tai Molotovas prisipaži
no, kad bolševikai jos ne
tari. O neturint, žinoma, 
yra labai patogu prašyti su
stabdyti to baisaus ginklo 
gaminimą. 

BULGARIJA ATITEN
KA KOMUNISTAMS 

'-Bulgarijoje Spalių 27 d. 
įvyko rinkimai seimo at
stovų, ir kadangi bolševi
kams pirm to buvo leista 
ten sauvaliauti ir Sovietų 
atstovas varė visą reikalų 
eigą ruošiantis tiems rinki
mams, komunistų pusė iš
rinko 296 atstovus, opozici
ja gi, kurios visas judėji
mas buvo suvaržytas, gavo 
83 atstovus. 

Amerika ir Britai leido 
ten bolševikams įsisiausti, 
o tik pora kartų prieš rin
kimus neva ėmė skelbti kad 
tie rinkimai turi buti lais
vi, nors žinojo kad bolševi
kai viską jau susuko ir ne
leido niekur to pareiškimo 
paskelbti. 

OHIO LIETUVIAI LAPKRIČIO-NOV. 5 
PAS!RENGĘ BALSUOTI U2 GUBER

NATORIŲ FRANK J. LAUSCHE 

(31 -mi metai :: 31st year) 

PARTIZANAI 
KOVOJA 

ANGLIJA, kaip aiškėja, 
naudojasi kreditais iš $3,-
750,000,000 paskolos, ką jai 
Kongresas suteikė. Išviso 
nuo tos paskolos gavimo 
Liepos mėnesį, Anglija jau 
nupirko sau reikmenų šio
je už $600,000,000. 

New Yorke atsibuvo su
važiavimas 34 CIO unijų 
vadų, kurių unijos apima 
apie 150,000 narių, ir įstei
gė komitetą dirbti prašali-
nimui komunistų įtakos iš 
CIO. 

PREZ. TRUMAN sulai
kė išvežimą 18 Estų iš Mia
mi, kur jie atplaukė mažu 
laivu, pabėgę nuo Rusų ir 
laimingai persiirę per At-
lantiką. 

Sako, prezidentas steng
sis sekančiame Kongreso 
posėdyje pravesti ateivių 
didesnį įleidimą į šią šalį, 
tas reiškia Europos išvie-
tintų žmonių. 

Governor Frank J. Lausche 
Gubernatorius Frank J. Lausche per savo vadovavimą Ohio 

valstijos valdžios, atsižymėjo savo švariu, teisingu ir ekonomiš
ku reikalų vedimu. Jis saugojo taksų mokėtojų pinigus nuo aik-
vojimo ir teikė valstijos piliečiams didžiausią patarnavimą ko
kį tik galima už kiekvieną praleistą dolarį. 

Jis išvaikė visokius politiškus sukčius ir grobikus, ir smar
kiai kovojo prieš komercializuotą gemblerystę. Jis tinkamai rū
pinosi reikalais Ohio ūkininkų, darbininkų ir biznierių. 

Pagerino valstijos ižgrustas ir nusenusias globos įstaigas; 
padidino bedarbiams atlyginimą nuo $16.00 per 18 savaičių iki 
$21.00 už 22 savaites. 

Pakėlė seneliams atlyginimus nuo $40 iki $50 mėnesiui; ir 
panašiai padidino išlaikymą aklų ir be tėvų vaikų. -

Jis ir toliau pasiryžęs taip vadovauti Ohio valstijos reika
lus, dirbs už įvedimą Ohio Veteranams II Pasaulinio Karo bonų; 
Ohio ūkininkams rūpinsis sudaryti geresnes ekonomines sąly
gas; darbininkams apsaugoti jų laimėjimus algų srityje, darbo 
valandose ir darbo sąlygose. Ohio gerovės kėlimui padrąsins 
mažus ir didelius biznius, apsaugojant juos nuo apsunkinimų. 

Ateityje dirbs už sumodernizavimą Ohio taksų sistemos. 
Dabar turimus valstijos ižde perviršius naudoti nuolatiniams 
pagerinimams, pašalpai ir mokslo įstaigoms, k^ir> tik sąlygos 
leis. 

aklą politiką varo ir po šiai 
dienai Byrnes ir Truman, bi
jodami Maskvai įsipylė nes 
nori su ja taikos 

Amerikos Zionistai Žydai 
atsišaukė į Palestinos Žy
dus nesutikti dalyvauti An
glų šaukiamoje konferenci
joje Londone aptarimui Pa
lestinos klausimo, jeigu ne
bus duota aiškus užtikrini
mas kad bus apkalbama pa
greitinimas įleidimo Žydų 
į Palestiną ir matysis gali
mybė netrukus įkurti Žydų 
valstybę. 

PLIENO darbininkų li
nija, CIO narė, pakėlė rei
kalavimą plieno darbinin
kams padidinti algas 50%. 
Suvažiavimas buvo Cincin
nati, Ohio. 

Indijos riaušėse pastaro
mis dienomis žuvo vėl apie 
50 žmonių. 

SOVIETAI LAIKO 2 
MILIJONŲ ARMIJĄ 

KITOSE ŠALYSE 

Churchill savo pastaroje 
kalboje Londone pareiškė 
kad jis turi visus įrodvmus 
jog Sovietai palaiko Euro
pos okupuotose šalyse rau
donos armijos apie 200 di
vizijų, arba suvirs 2,000,000 
vyrų. 

Jis pagyrė dabartinį An
glų užsienių ministrą Be-
vin už jo atvirą kovą prieš 
Rusiją ir komunistus, nes 
tas duoda Britų gyvento
jams tikrumą. Tokia Pran
cūzija, nesusitvarkius tuo 
atžvilgiu, teisiog kenčia ko
munistų slėgimą. 

MĖSOS GAMYBA ŽY
MIAI PAŠOKO 

Washingtone jau esą su
daryti planai įkurimui kai
riosios politinės partijos 
šioje šalyje, iš Roosevelto-
Demokratų New Deal lie
kanų, jeigu šiais rinkimais 
Demokratai nusmuks. 

Ta nauja kairiųjų parti
ja gautų visą Maskvos pa
ramą ir Maskvos užtvirtin
ti kandidatai butų joje no
minuoti. Tos partijos kū
rėjai pradėtų išanksto ren
gtis 1948 metų prezidento 
rinkimams. 

Amerikos kariai Vokieti
joje atsižymi blogai, jie už
siima plėšimu ir užpuolimu 
civilių gyventojų. Naktimis 
jie eina pasiplėšikauti ne 
žiūrint kad tas uždrausta. 
Šiomis dienomis suimta 15 
tokių karių kurie sugauti 
užpuolimuose Vokiečiu. 

Per savaitę laiko nuo at 
metimo OPA kontrolės mė 
sai, mėsos gamyba trigu 
bai padaugėjo. Kiaulienos 
gaminimas pašoko net 14 
kartų daugiau. Mėsos ran
dasi vis daugiau ir dau 
giau, ir kaina nors dabar 
didesnė, palengva ims nu-
slugti, tik lai mėsos pirkė
jos elgiasi rimtai. 

Jeigu po^Lapkr. 5 rinki
mų Kongresas didumoj bus 
Republikonų, sakoma kaip 
tik susirinks Sausio mėnesį 
posėdžiui, Kongresas nu
tars OPA visai panaikinti. 
Tik žinovai tikrina kad bus 
palikta nuomų kontrolė ir 
dar kaip kas ko šalyje ma
ža, palaikymui jų gavimą 
tvarkingai. 

Valdžia kalba apie pa
naikinimą ir algų kontro
lės. Dabar dar tam tikrų 
industrijų darbininkai yra 
po karo meto algų kontro
lės įstatymu. 

H Washingtono praneša 
kad John L. Lewis grąsin-
tas angliakasių streikas ne
įvyks. Vidaus Sekretorius 
Krug pradėjo tartis su Le
wis apie naują sutartį. 

Filipinuose eina savitar
pinė kova, valdžiai priešin
gi gaivalai ginkluotai vei
kia ir užgrobia surenkamą 
ryžių derlių. Vienoje vie
toje rasta nužudyta nukir
stom galvom penki žmonės. 

(Lietuvos Partizanę 
Radio Žinios) 

Lydavėnai. Vieškelyje tarp 
Tytuvėnų ir Lydavėnų suimtas 
Borisas Sokolovas, Kauno gy
ventojas. Sunaikinus kelių ap
saugos dalinį, jam buvęs duo
tas uždavinys rezivuoti kom
partijas Žemaitijoje ir Klaipė
dos krašte. 

Althofene (Rysprusuose) su
naikintas vietos gosthozas su 
visais jo apaštalais Rusais. 
200 raguočių pristatyta į par
tizanų bazes. Traktoriai su
deginti vietoje. 

Ukrainiečių partizanų štabas 
praneša: Baltgudijos kryptimi 
vyksta 6 ešelonai - įvairios rū
šies ginklais apginkluotų dali
nių (ar nebus skirti ir į Lietu-
tuvą "Con" daliniai partiza
nams naikinti). 

Ties švenčioniais likvidavus 
"Con" dalinį sulaikytas pulki
ninkas enkavedisto uniformoje, 
kuris apie save smulkesnių ži
nių suteikti atsisakė; jo plan-
četėje rasti dokumentai buvo 
įsakymai sunaikinti buvusius 
Lietuvos aukštus valdininkus: 
Barisevičių, VI. Sidaravičių; 
Kauno miesto gyventojus: Mar
tišių, Jurgaitį, Špokevičių, bu
vusį generalinio štabo pulkinin
ką Bortkevičifa, buvusį Kauno 
apsk. viršininką ir daug kitų 
studentų bei asmenų dirbusių 
Vokiečių laikais Lietuvos savi-
valdybos aparate. 

Rugp. 29. Tilžės plente, tarp 
Šiaulių - Kelmės, transportuoja
mas 36 sunkvežimiais ir dviem 
lengvom mašinom "Con" dali
nys, kurio priešakyje ir užpa
kalyje ėjo po vieną vikšrinį 
šarvuotį ir po 7 motorciklus, 
išanksto apie tai gavus žinių, 
pateko į musų pasalus. Musų 
ugnies rezultate per 30 sekun
džių visas transportas likviduo
tas. Pasprukę du priešakiniai 
motorciklistai sunaikinti už 4 
klm. Sunkvežimiai ir mašinos 
tiek šūviais sužalota kad toli
mesniam vartojimui nebetinka. 
Kiekvienu sunkvežimiu trans
portuota po 14 "istrebitelių" 
neskaitant šoferių ir šale jo 
sėdėjusių po vieną — visi mu
sų taiklių šūvių sunaikinti, iš
skyrus vieną paskui važiavusį 
motorciklistą, kuris' atrastas 
paplenčio griovyje sulaužytom 
kojom ir rankom, tačiau šūvių 
nepaliestas. 

Dviejose lengvose mašinose 
važiavę karininkai tik iš ant
pečių atpažinti ir pagal kepu
rių skaičių nustatyta kad jų 
važiavo 8. Musų grobis: 504 
kulkosvaidžiai - pistoletai, daug 
jiems šovinių, apie 3000 šam-
palinių granatų, pritaikintų iš 
kulkosvaidžių leidimui, 12 šau
tuvų ir 13 tinkamų vartojimui 
motorciklių. 

Musų nuostoliai: vienas mu
sų per neatsargumą pasiplikė 
dujomis, jo gyvybei pavojaus 
nėra. To sužeisto motorciklis-
to nupasakojimu, "Con" dali
nys vykęs į Viduklės girias va
lymo operacijų daryti. 

Lentvaravo - Vievio tarpusto-
tyje, nuleistas nuo pylimo 
"Con" ešelonas. Išlikę gyvi su
naikinti. Musų nuostolių nėra. 
Grobis: 3 sveiki sunkvežimiai, 
daug ginklų ir amunicijos 2 
lauko virtuvės* 

(Bus daugiau) 



D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

LIETUVIAI IR KANDIDATAS 
l KONGRESĄ ADV. 
EDW. A. SCHULTZ 

SPAUDOS RĖMĖJAI 

•SS^BSM 

Detroit, Mich., Naujienos 

Turbut jau visiems Pitts-
burgho Lietuviams yra žinoma 
kad Adv. Edwardas E. Schultz 
yra nominuotas Demokratų ti-
kietu į U. S. Congresą Washin-
gtone. Balsavimai bus Lapkri
čio 5 d. Visi Pittsburgho Lie
tuviai negalės balsuoti už jį, 
nes jis yra kandidatas 31-me 
Distrikte ir to distrikto Lietu
viai, kaip tai McKees Rocks, 
Brentwood, Castle Shannon ir 
Bridgeville gali daug pagelbeti 
šiam musų Lietuviui kandida 
tui laimėti rinkimus. Mums 
visiems bus garbė jeigu musų 
tautietis butų išrinktas Kon
greso atstovu. 

Adv. A. E. Schultz yra gi
męs Pittston, Pa., kur užbaigęs 
pradinę mokyklą ėjo dirbti an
glies kasyklose, ir kitur kad 
užsidirbus pinigų mokslo tęsi
mui. Taip jam pasisekė baig
ti Pittsburgh University 1931 
m., o 1934 metais baigė advo
katūrą. Per keturis metus bu
vo Pittsburgh Universitete fut
bolo lošikų lavintojo padėjėju. 

Jis tapęs advokatu ir atsida
ręs savo ofisą stojo ir j darbą 
tarp Lietuvių. Jis pirklauso į 
visas vietos Lietuvių draugijas 
ir darbuojasi jose. Daug dirbo 
Lietuvių Kambario įrengimui 
Pittsburgho Universitete, taip
gi daugiausia pasidarbavo pa
siuntimui keturių sportininkų 
į Lietuvos Olimpiadą 1938 me
tais, o tam reikėjo padėti daug 
darbo; nes reikėjo sukelti $1200 
sportininkų kelionei j Lietuvą 
apmokėti. 

šiame II Pasauliniame Kare 
Adv. Schultz irgi nesėdėjo ran
kas sudėjęs, jis palikdamas sa
vo žmoną ir du mažus vaikus, 
išėjo tarnybon, kariuomenėje 
Armijos Oro Jiegose ištarnavo 
39 mėnesius, užjuryje išbuvo 
29 mėnesius, Europos karo lau
kuose. Sugryžo kapitono laip
sniu. Jis taip pat yra pilnas 
energijos* dirbti vėl su Lietu
viais. J. Vifbickas. 

BALTIMORE, MD. 
Baltimore j e Spalių 19-24 lan

kėsi Inž. M. Laurinavičius, Dir
vos atstovas, nesenai atvykęs 
iš Vokietijos, susipažino su vie
tos Lietuviais ir dalyvavo Lie
tuvių Salės 25 m. jubilejaus pa
minėjime. Lankydamasis pas 
atskirus Lietuvius rinko Dir
vos prenumeratą, platino Dir
vos leidžiamas knygas, rinko 
aukas užprenumeravimui Dir
vos Lietuviams pabėgėliams 

BALTIMORE, MD. 

DR. BRONISL A V AS JOKŪ
BAITIS 

Lietuviai Privalo Remti 
Republikonus 

SAKO SENAS LIETUVIS 
PROFESIONALAS 

PHILADELPHIA, Pa. Adv. 
M. šlikas, plačiai žinomas rė
mėjas Lietuvos reikalų, čia Lie
tuvių politinio judėjimo pata
rėjas ir LVS New Yorko Sei
mo Ekzekutyvio Komiteto na
rys, sako, dabar laikas, proga 
ir visu Lietuvių pareiga remti 
Republikonų partiją šiuose rin
kimuose, jei norime išlaisvinti 
Lietuvą. Naujas Kongresas tu
ri būtinai susidėti didumoje iš 
Bepublikonų. 

Pažvelgus j praeitį, visai ma
žai mes galime tikėtis iš De
mokratų. Matyt kad jie jau 
skaito Lietuvos laisvės klausi
mą užbaigtu. 

Sako, po I Pasaulinio Karo, 
Respublikonų Nacionalis Ekze-
kutyvis Komitetas, Washing
ton, D. C., ir jo tuo laiku sek
retorius Col. George B. Lock-
wood ir Republikonų partijos 
iymiausias vadas Senatorius 
Henry Cabot Lodge išpildė sa
vo prižadą, pravesdami Ameri-
Ifos pripažinimą Lietuvos Ne
priklausomybės, kas irgi ilgai 
buvo vilkinama. 

Demokratai su Frez. Wilso-
nu tada valdė, iš jų buvo pra-
Syta ir daug tikėtasi, bet nie
ko jie Lietuvai nedarė. 

Lietuvos viltis ir išlaisvini
mas priklausys nuo išrinkimo 
Respublikonų kongresmanų n 
senatorių dabar ir prezidente 
1948 metais. Todėl Lietuvi,u 
privalo pilniau žinoti ir sti 
riau remti savo prietelius, saK<> 
Adv. M. šlikas. Frank Pūkas. 

Europoje ir pabėgėliams rašy 
tojams-žurnalistams remti. 

Gauta po $10 iš E. Josephs, 
Dr. Urlakis; 

Po $7: iš Anelė Miliauskas; 
Po $6: E. Akelaitis, V. Ža

kas, U. Brokienė; 
Po $5: E. Kripas, Ant. Mi

liauskas, P. Kuršvietis, M. Me-
lan, J. Mockevičius, J. Gutaus
kas, V. Lukas, J. Galinaitis, M. 
Yurkšaitė, J. Weisengoff, K. 
Stupuras, B. Bučienė, M. Milu-
naitis, Ant. Budris, M. Remei
ka, K. Brooks, H. Gaidis, W. 
Urbonas, K. Pečkis, Adv. N. 
Rastenis, J. Kablys, Dr. J. Lau
kaitis, J. Stronskis, A. Jucis, 
Dr. E. F. Milan, V. Zelvis, A. 
Zinzileta. 

Po $4: A. žaliagiris, S. Pa-
zukas, Ig. Šalkauskas. 

Po $3: V. Pledas, Pijus Lau
kaitis, J. Makauskas, J. Cha-
ney, J. F. Gray, R. Gray, J. 
Kashinskas, J. Giedris, J. Si
maitis, A. Dragunienė, A. Alk
snys, B. Rutkus, W. M. Gray, 
J. Paulionis, J. Gricinas, P. Si-
nush, V. Velžys, J. Mikelaitis, 
E. Dikinis, B. Aleknavičus, M. 
Jasuliunas, M. Pečiulis, M. Mi
kola j unas, Liet. Amer. Athle
tic Club, J. Cepurno, K. Andrei-
kus. 

Po $2: M. Jokubaitienė, S. 
I. Gurenskas, K. Dominikaitie-
nė, I. Lietuvninką^, J. Kazake
vičius, V. Krikščiūnas, O. Au-
gaitienė, F. Laseikauskas. 

A. Mandraveckas $1.25. 
Po $1: B. Rinkus, A. Laucai-

tis, K. Abelaitis, J. Janonis, F. 
Rėkus, C. I. Stokes, Dr. P. Ma-
c i o k a s ,  A .  U r l a k i e n ė ,  P .  K u n -  . . .  
drotas, S. Mikuckas, O. Durie- profesijoje, 
nė, J,. Milinauskas, P. Dutkevi-
čius, M. Jasaitienė, E. Vasiliau
skaitė, S. Janušas, R. E. Bur-
dekin, B. Sarapas, E. Mastau-
skas. 

Visiems aukotojams, o ypač 
Mr. ir Mrs. Milunaičiams, Adv. 
ir Mrs. Rasteniams, Miss Jurk-
šaitei, Mrs. A. Gray, P. P. Ja
rui, Galinaičiui, Gutauskui ir 
Lukui Dirvos redakcija nuošir
džiai dėkoja. 

Dr. Bronislavas Jokūbaitis 
Žinomų Baltimorės Lietuvių 

biznierių Stanislovo ir Mari jo 
nos Jokūbaičių vienturtis sū
nūs Bronislavas Jokūbaitis, 25 
metų amžiaus, užbaigė John 
Hopkins Universitetą gydytojo 
daktaro laipsniu. 

Bronislavas pradinę mokyk
lą užbaigė šv. Alphonso Lietu
vių parapijoje, aukštąją City 
College, vaistininko mokslą iš
ėjo University of Maryland, ir 
šį pavasari, Balandžio 17, baigė 
daktaro-gvdytojo mokslą John 
Hopkins Universitete. 

Dr. B. Jokūbaitis dabar ran
dasi John Hopkins ligoninėje 
kaipo gydytojas. 

Tėvams yra didis 'džiaugs
mas kad j u sunus atsiekė auk
štą profesiją: Baltimorės Lie
tuviams gi pasididžiavimas su
laukus kito naujo Lietuvio gy
dytojo ir padaugėjimo musų 
profesionalų skaičiaus. 

Abu Jokūbaičiai yra Dirvos 
skaitytojai. Poni M. Jokubai
tienė yra narė Lietuviu Mote
rų Piliečiu Klubo ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos narė ir rė-
mėja. 

Linkime Dr. B. Jokubaičiui 
gerų pasekmių jo prakilnioje 

M. M. 

CHICAGO, ILL. 

PITTSBURGH, PA. 
Dirvos atstovas Inž. M. Lau

rinavičius, gryždamas iš Balti
morės, buvo sustojęs kelioms 
dienoms Pittsburghe susipaži
nimui su vietos Lietuviais. 

Lankydamas Lietuvius rinko 
Dirvos prenumeratą, verbavo 
naujus skaitytojus, rinkos au
kas užprenumeravimui Dirvos 
pabėgėliams Lietuviams Euro
poje, ir pabėgėliams žurnalis-
tams-rašytojams Europoje pa
remti. Gauta: 
J. L. Senulis; $6.00 

Po $5: A. Johnson, F. Ro
gers, P. Bajoras, O. Senulienė, 
W". Sadauskas, Teof. Dargis, 
A. Serpenskis, K. Janulis, I. 
Saulis, A. Bealles. 

Po $1: A. Vaišius, A. Bumb-
liauskas, ir iš kitų įvairių au
kotojų $31.00. 

Visiems aukotojams,. o ypač 
Mr. ir Mrs. J. L. Senuliams ir 
Mrs. B. Pivaronienei Dirvos re
dakcija nuoširdžiai dėkoja už 
musų atstovui pasitarnavimą. 

MIRĖ. Chicagoje mirė Ona 
Salaveičikienė, motina Anelės 
Steponavičienės, žinomos daini
ninkės, direktorės Alice Steph
ens Dainininkių. Velionė pa
laidota Spalių 19 d. 

Anelė Steponavičienė yra 
žmona muziko Kazio Stepona
vičiaus, jiedu su Pirmyn Choru 
lankėsi Lietuvoje 1938 metais 
ir po to aplankė nekurias Lie
tuviu kolonijas Amerikoje. 

Liūdna pusė to įvykio buvo 
ta kad ant rytojaus po laidotu
vių Lietuvių Auditorijoje turė
jo įvykti anksčiau surengtas 
Alice Stephens dainininkių kon
certas, ir poni A. Steponavičie
nė nenorėdama suvilti publikos 
to koncerto programą pravedė 
kaip buvo nustatyta. Rep. 

ĮŠVENTINTAS KUNIGU • 
Spalių 26 d., Blessed Sacra

ment Katedroje jaunų kunigų 
įšventinimo ceremonijose, tarp 
didoko būrio kitų buvo įšven
tintas ir vienas Lietuvis, Juo
zas Bladas Stanievich. Ryto
jaus dieną Lietuvių Šv. Jurgio 
bažnyčioje jis laikė primicijas, 
dalyvaujant parapijos klebonui 
Kun. Juozui čižauskui ir kele
tui kitų kunigų. Po mišių bu
vo pietus bažnytinėje salėje, 
dalyvavo didelė grupė Lietu
vių, Stanevičių svečiais. Po 
pietų, Stanevičiai turėjo užkan
dį savo namuose, kur dalyvavo 
jų artimesni draugai ir gimi
nės. 

Stanevičiai gražiai išaugino 
savo vaikus. Vyresnysis sunus 
buvo kariuomenės kapitonas. 
Gryžęs iš tarnybos vedė Lietu
vaitę, mokytoją Aldoną Žukau
skaitę. Dabar jis priklauso or-
ketre ir iš to gyvena. Stane
vičiai abu savo sunus išmokė 
muzikos ir Lietuvių kalbos. 

Jaunasis kunigas, nors seno-
viškiau, bet gražiai kalba Lie
tuviškai. Tik bus didelė skriau
da Lietuvių tautai jei šis jau
nas vyras turės kunigo parei
gas eiti kitataučių bažnyčioje, 
nes Lietuvių parapijoje nenu
mato įsikurti. Skriauda bus ir 
patiems tėvams, kurie padėjo 
tiek pastangų vaikelius išmo
kinti Lietuviškai. 

PARĖMĖ ADV. OLIO 
KAMPANIJĄ 

Musų miesto veiklieji Lietu
viai prisiminę kad dabar Chi
cagoje eina rinkimų vajus vie
no iš gabiausių čia gimusių 
Lietuvių veikėjų, Adv. Antano 
Olio į Sanitary District Trus
tees vietą, susidėjo parėmimui 
jo kampanijos. Prisidėjo po 
$10: Juozas Gužauskas, Juozas 
Tamošiūnas, Vytautas Kerševi-
čius ir Juozas Ambrose; po $5 
davė: Juozas Kripas, F. Motu
zas, Ambrpse Kizis ir Dr. Jo
nas Sims. Visi šie aukojusie
ji yra ar buvę LVS nariai. 

Adv. Antano Olio rinkimų 
laimėjimas Chicagoje turi daug 
reikšmės mums Lietuviams. 

Kaip žinome, Adv. Antanas 
Olis yra įtakingas asmuo tarpe 
Amerikiečių U. S. valdžios įs
taigose. Jis gerai žinomas ir 
Washingtone, ir dabar kaip tik 
jo iniciatyva Washingtone įs-
teikta Lietuvių Skyrius prie 
Republikonų Nacionalio Komi
teto. 

• ai

ris. Vertėtų ir Lietuvaitėms 
užsiregistruoti. Viena dėvės 
tautiškus drabužius, kita gi 
puikią balinę suknelę, kurias 
skiria Sack's krautuvė. Jei iš 
to ir jokios naudos neišeitų tai 
vistiek Lietuviai apsigarsintų, 
nes bus reklamuojama. O jau
noms mergaitėms šauni pramo
ga. 

COMMUNITY CHEST 
Dabar eina aukų rinkimas 

del Detroito Community Chest. 
Pernai Lietuviai gerokai pasi
darbavo ir aukojo, Jbet buvo ir 
verta. Negailėjau ir aš šešių 
savaičių darbo, nes prie visų 
šelpiamų tautų ir draugijų bu
vo ir musų Lietuvių fondas ir 
vardas, šymet visos tautos iš
mestos, tik žydų Bendruome
nės Centras paliktas. Lietu
viai ir, tikiu kitos tautos, ne
noriai aukoja. M. Sims. 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar ii-»• 
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus . 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

Padekime Visas Pastan
gas Darbui 

Turėdami gabius vyrus, o 
nenaudodami juos darome ža
lą tautai ir organizacijai. Ma
no manymu, yra labai reikalin
ga šiuo laiku kaip greit galima 
išrinkti Vykdomąjį Komitetą, 
kuris padarytų planus musų 
tautos bylos tolesniam gyni
mui. 

Mano manymu, turėtų buti 
sudarytas Vykdomasis ar Vy-
riausis Komitetas iš sekančių 
organizacijų: Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos, Amerikos Lietuvių 
Misijos, American Friends of 
Lithuania, ir Tautininkų Cen
tro. šis komitetas butų virš 
visų musų organizacijų, kuris 
gamintų planus tolesniam Lie
tuvių veikimui ir Lietuvos ne
priklausomybės bylai ginti, da
rant spaudimą į Amerikos ir 
Rusijos valdžias kad butų iš
traukta Rusų kariuomenės iš 
Lietuvos ir kad Lietuviai lais
vai galėtų sugryžti į savo šalį 
Lietuvą. 

Tas komitetas galėtų tartis 
su Amerikos Lietuvių Taryba 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo reikalais ten kur gali abi 
pusės rasti kendrą darbą. 

Vyt. Markuzas. 

Išrinkit 

AUTOMOBILIŲ gamyba pa
gerėjo žymiai Spalių mėnesį, 
tačiau del didelio susitrukdy-
mo automobilių išdirbinio per 
virš metą/ laiko nuo karo pa
baigos, palyginamai tik maža 
dalis žmonių norinčių pirktis 
naujus automobilius juos gaus, 
ir jų laukimas nusitęs toli į 
1947 metus. Jeigu neiškils vėl 
naujų streikų, 1947 metais au
tomobilių gavimas pagerės. 

PALEIS 7000 
EDDYSTONE, Pa. — Bald

win Locomotive Works prane
ša kad paleis iš darbų apie 70(M 
gavo darbininkų, del to kad f 
|Šrbtuvė negauna pakankamai 
darbams reikmenų. Tai kom
panijai čia dirba 11,000 darbi
ninkų. Kas savaitę pamaino
mis bus paleista po 1800 darbi
ninkų per sekančias keturias 
savaites. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytqu# 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 
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DRAUGIJŲ CENTRO 
VAKARAS 

Spalių 26 buvo surengtas Dr-
jų Centro vakaras. Programą 
išpildė Detroitiečiai Lietuviai. 
Čia buvo atvykęs visas Toron
to Lietuvių Aušros Choras. Ja
me buvo solisčių ir geras pia
nistas, kurio pavardę neįsitė-
mijau; jis skambino taip pui
kiai kad žavėjo mus. Jis iš
pildė Paderewskio Rhapsodiją 
ir kitus kurinius, tat ir progra-
me buvo pažymėtas "Pilviškių 
Paderevskis". Jis taipgi akom
panavo visoms dainoms. Cho
rą dirigavo Pranas Matejunas. 

KALBĖJO JONAS DUNCIA 
Daug svarbos pridavė šiam 

vakarui kalba nesenai iš Euro
pos atvykusio Jono V. Dunčios. 
Ji buvo rimta, iš širdies išplau
kianti. Nupasakojo Lietuvos 
žmonių audringą pergyvenimą 
karo metu, bolševikų ir nazių 
padarytas skriaudas, ir tt. Kas 
netiki raštais telpančiais Lie
tuviškuose laikraščiuose apie 
karo audras ir paskutinius įvy
kius pabėgėlių centruose ir net 
BALF vadovybę ir Amerikie
čių administraciją pasikalbėki
te su Jonu Dunčia ir tada ne
reikės niekinti tų kurie patal
pina laiškus ar bent laiškų iš
traukas, atėjusių iš Europos 
laikraščių skiltyse. 

Koncerto proga buvo malo
nu susipažinti su Torontiečiais 

Jokubynais, kurie visi yra 
veikėjai, tėvas, sunus ir dukre
lė dainuoja chore. Mamytė jų 
vra žinoma korespondentė. Įdo
mi inteligentinga šeima. 

Koncertas įvyko Rumunų 
Bendruomenės centro salėje. 
Dalyvavo daug žmonių, net iš 
Grand Rapids atvyko Torontie-
čius susitikti ir jų dainavimo 
paklausyti. 

DVYNUKŲ keturios poros, štai Bostono Universitete ketu
rios poros vienas į kitą labai panašių dvynukų, kurie sumaišo 
net profesorius, l-iip jie vienas į kitą panašus. 

RINKS TABPTAUTOtf 
GRAŽUOLĘ: 

International Institute bus 
renkama tarptautinė gražuolė. 
Rinkimai bus Gruodžio 8 d., 
bet mergytės užsiregistruoti 
privalo iki Lapkričio 7 dienos. 
Kiekviena tauta gali skirti po 
dvi mergaites ar jaunas mote-1 SUMMIT COUNTY 

P R A N K  R .  

UIBLE 
J U D G E  

Common Pleas Court 
Term Beginning Jan. 3, 1947 

Balsavimai Nov. 5, 1946 
UžGIRTAS PER 

Oevdand Bar Association 
. The Citizens League 

The Cleveland News \ 
The Cleveland Press 

X I Frank R. UIBLE 
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Paaukstinkit 
Judge 
A R T L  

už jo Į 
IŠTIKIMĄ j 

TARNAVIMĄ 

j j o  R E K O R D A S !  
I Three terms in Cleveland j 
S City Council 
| Ten years Judge of Cleve-
| land Municipal Court 

Dabar Užgirtttt 
Citizens League 
Cleveland Press 
Cleveland News 
Cleveland Plain Dwaler 
Cleveland Bar Association 

; Victor in Cuyahoga County 
Bar Poll 

Į A.F. of L. — CI. O. 

į Pasiuskit Judge Arti 
1 January 2nd Term 
[į Common Pleas Court] 

X | Joseph A. ARTL 

1 Judge Artl Campaign Com. 
1 Chas. F. Koch, Sec'y. 

AKRON. OHIO 
MIRĖ S. RODAVIČIUS 

Gauta žinia iš Chicagos kad 
ten Spalių 27 d. mirė Stasys 
Rodavičius, sulaukęs 67 metų 
amžiaus. Jis paėjo iš Radiš-
kės, Kaitinėtų par., Tauragės 
aps. Jis buvo ilgametis Akro-
no gyventojas, tik dabar prieš 
kelis metus, del silpnos sveika
tos, persikėlė gyventi į Chica-
gą. prie savo sesers. 

Jis saąo laiku buvo labai vei
klus Akrono Lietuvių tarpe, 
užsiėmė namų ir žemės parda
vimo bizniu, suorganizavo Lie
tuvių šv. Petro parapiją, kuri 
dabar perėjo į bendrą katali
kišką parapiją, "bet vis prilaiko 
Lietuvį kunigą asistentą. Da
bar toje parapijoje vikaru yra 
Kun. Bartis iš Clevelando. 

Viena gatvė kur Rodavičius 
pardavė sklypus, pavadinta Bi
ru ta Street. 

Su Akrono Lietuviais jis bu
vo sugyvenęs ir tam tikrų bė
dų. Buvo Lietuvis patriotas, 
rėmė Lietuvos reikalus. Dar
bavosi platinime Lietuviškų lai
kraščių, pastarais keliolika me
tų platino daugiausia Dirvą ir 
rašė jai žinutes iš Akrono ir 
apielinkės. 

Lai buna jam lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėje. 

BALSUOKIT Už 

HOWARD L. WEAVER 
for 

Representative to the General Assembly 
Republican Election Tuesday, November 5, 1946 

SUMMIT COUNTY, OHIO 

Continue Good Government— 

VOTE STRAIGHT DEMOCRATIC 

DEMOCRATIC TICKET 
Compliments of «• 

Mahoning Cetntfy Democratic Central and 

Executive Committees 

John C. Vitullo. Chairman John G. Cox, Secretary 

CONTINUE 

Good Government 

Išrinkit vėl 

Musų Atsakantį ir 
Patyrusį 

S H E R I F F  

ROBERT L. SMITH 
SUMMIT COUNTY — OHIO 

mwm 

DEMOCRATIC TICKET 

"Urinkit 
OSCAR 

HUNSICKER 
Judge 

Court of Appeals 
Non Partizan Judicial 

Ballot 

OHIO 

GOVERNOR 
FRANK J. LAUSCHE 

LIEUTENANT GOVERNOR 
GEORGE D. NYE 

SECRETARY OF STATE 
JDHAKLES F. SWEENEY_ 

TREASURER OF STATE 
JAMES T. WELSH 

Representative To Congress 
( A T  L A R G E )  

WILLIAM M. BOYD 
Representative To Congress 
MICHAEL J. KIR WAN 

ATTORNEY GENERAL 
TIMOTHY S. HOGAN 

UNITED STATES SENATOR; 
(FULL TERM) 

JAMES W. HUFFMAN 
UNITED STATES SENATOR" 

( U N E X P I R E D  T E R M )  

HENRY P. WEBBER 

STATE SENATOR 
( V O T E  F O R  T W O )  

CLINGAN JACKSON 
JNICHOLAS P. BERNARD 

STATE It E P K E S E N TA T I v® 
( V O T E  F O R  F O U R )  

THOMAS J. BARRETT ^ 
JOHN F. C A NT W E LLį. • 

GEORGE D. ELLIS t 3 
G. TABLACK 

COUNTY COMMISSIONEIR^ 
THOMAS J. CARNEY 

COUNTY AUDITOR 
C B. RAYBLRN 

VOTESTRAIGHT DEMOCRATIC 
C o m p l i m e n t s  of 

Mahoning County Democratic Central and Executive Committees 
John C. Vitullo, Chairman John C. Cox,, Secretary 



Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

% Jungo Nevilka! 

BALF Seimo Įspūdžiai 
Nutarta $225,000 Va

jus, Valdyba Liko 
ta Pati 

Spalių 18 ir 19 dienomis man 
teko dalyvauti Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo posėdžiuose 
New Yorke. Į seimą susirin
ko apie 400 delegatų ir svečių 
iš įvairių Amerikos dalių. 

Tačiau kaip matėsi, tarp da
lyvių nesirado to gyvumo, en
tuziazmo ir ištvermės kas vi
sada radosi Amerikos Lietuvių 
Misijos ir Lietuvai Vaduoti Są
jungos suvažiavimuose. 

Nežiūrint kad šiame seime 
dalyvavo palyginamai daug de
legatų, bet aukų, kaip pasirodė, 
surinkta ir atvežta apie $2,500. 
Tas yra labai nesuprantama 
kada prisimeni kad Washing-
tone pereitą metą LVS ir Ame
rikos Lietuvių Misijos antrame 
parengime buvo vos 200 Lietu
vių, parengimas padarė apie 
$4 ,000 išlaidų, o visgi liko apie 
$8,000. 

Kadangi BALF yra bendras 
šalpos darbas ir seimo užsibrė
žta sukelti pusę milijono dola-
rių tai reikėjo visa i kitokio 

/Upo delegatuose negu jie pa 
rodė. 

Nepasitenkinimo dvasia 
Apie tai aš pasiteiravau vie

nų ir kitų dalyvių, patyrimui 
tokios nuotaikos priežasties. 

Vieni baisiai rugojo kad ga
vę daugybę laiškų iš pabėgėlių, 
kurie labai nusiskundžia BALF 
pirmininko Kun. Dr. Končiaus 
elgesiais važinėjant Europoje, 
kad jis ten Lietuvius traktavęs 
ne kaip savus nelaimėje pate
kusius žmones, bet kaip kokius 
negeistinus svetimtaučius; kad 

* jis skyręs krikdemų partijos 
šulus, o prašalinęs kitų įsitiki
nimų, pačių pabėgėlių išsirink
tus savo komitetų viršininkus; 
kad jo elgesys buvęs arogan
tiškas, išdidus ir nerimtas". Vi
siems šitiems užmetimams tie 
dalyviai butų sutikę pateikti 
įrodančius davinius, bet neno
rėję to, vengė pakenkti šalpos 
darbuotei. 

Kiti pateikė priežastis viso 
to nenuoseklumo kad čia BALF 
seime vadovauja tie patys A. 
L. Tarybos šulai, kurie išleido 
$51,000 metų bėgyje užlaiky
mui savo Informacijos Centro, 
kuriame, kaip tikrino "sėdi trys 
žmonės, kurie paruošė pusę tu
zino veikaliukų, ir tam tikslui 
sukišo $51,000 visuomenės au
kų, o.... tautininkų mažesnės 
organizacijos su visai mažomis 
išlaidomis išjudino Senatą, At
stovų Rumus, buvo San Fran
cisco konferencijoje, ir bendrai 
daug kitų darbų nuveikė išleis
dami visai mažas sumas". 

Vėl kiti primetė kad BALF'e 
perdaug save kredituoja Kun. 
Končius ir krikdemai. Jie vi
sai nemini kad ačiu LVS ir 
Tautinio šelpimo Fondo pasi
aukojimu buvo išgauta BALF 
registracijos teisė Washingto-
ne ir BALF buvo priimtas į 
National War Fund, šis da
lykas erzina ir nekuriuos pa
čius rimčiausius katalikų vei
kėjus. 

Kiti vėl darė pastabas kad 
rengimas Am. Liet. Katalikų 
kongreso sekančią dieną sulai
kė BALF seimo delegatus nuo 
gausesnio aukojimo čia. 

Fondo vakarienė Spalių 19 
buvo atžymėta dainų progra
mų; labai gražiai pasižymėjo 
operos dainininkė [Barbora Dar-
lys savo žavejančiu dainavimu 
ir kiti artistai. 

Tarp žymių dalyvių vakarie
nėje buvo Lietuvos Ministras 
P. žadeikis. Jo kalba, pasaky
ta Angliškai, visiems labai pa
tiko ir suteikė žinių apie Lie
tuvos bylą ir galimybes ją lai
mėti. 

Labiausia visus sužavėjo Se
natoriaus Owen Brewster kal
ba, ypač jo perskaitymas Car
roll Reece, Republikonų Nacio-
nalio Komiteto pirmininko, pa
darytas pareiškimas Spalių 12 
Washington* Lietuvos klausi 
mu. 

Už šitą vėl reikia ištarti pa 
dėką Adv. A. A. Oliui, Wm. 
Kvietkui ir kitiems, kurie tai 
padarė galimu. 

Adv. R. Skipitis, tik ką at
vykęs iš Europos Lietuvos pa-

Lietuva Tironų Pančiuose Bolševikų 
Viešpatavimas 

bėgėlis, savo turininga ir aiškia 
kalba visus sužavėjo ir visiems 
širdis sugraudino išdėstydamas 
pabėgėlių vargus ir skaudžius 
pergyvenimus. 

Vakarienės programo vedė
jas Adv. A. A. Olis, BALF vi
ce pirmininkas, labai pavyzdin
gai vedė tvarką, tik gaila, ir 
čia tapo praleista proga surin
kti nors $20,000 pradžiai puses 
milijono dolarių biudžeto. 

Linksmintis labai malonu, 
bet ar nebūtų geriau palinks
minus visus, o iš jų paprašyti 
kad jie atmintų savo brolių pa
bėgėlių vargus ir apsčiai pri
sidėtų jų parėmimui. 

BALF seimas ir vakarienė 
palieka visus rimtus.. žmones 
stovyje kad va, gerai sau, bet 
galėjo buti daug geriau ir rim 
čiau buvę jei butų buvę paro
dyta daugiau nuoširdumo, ma 
žiau partyviškumo, pagyrų, ir 
daugiau teisingumo įvertinime 
ir kitų, o ne vienos partijos. 

Kalvarijos Adata. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

GRIGAITIS DAR TEBEVERČIA SME
TONOS REŽIMĄ LIETUVOJE 

yiskas gatavai "iškepta" 
Pats BALF seimas buvo jau 

pilnai išanksto nustatytas ir 
valdyba paskirta. Kas tik pa
kėlė balsą prieš Kun. Končių 
tuoj įsigijo "eretiko" bilietą. 

Jei su tokia pradžia BALF 
galės pasiekti savo nustatytą 
$500,000 sumą tai mes visi jo 
vadus sveikinsim, nes bus at
likta netikėtai didelis, milži
niškas ' darbas, kurio pradžia 
buvo nusmerkta "girnų akme
niu" paskandinimui. 

Vesti Antaną 'Smetoną nuo 
sosto Lietuvoje — dar Grigai
čiui neišėjus iš mados maldelė. 
Jo laikraštyje N-se priplepa
ma daug nesąmonių. Bet pra
siskverbia jame ir labai aiškių 
Grigaičio linijos "vieningumui 
siekti" straipsnių. Pav., Spa
lių 10, nr. 239, Europiečio J. 
Varnelio lupom Juliui Smetonai 
atsakydamas straipsnyje "Tau
tininkų Diktatūros Pasėkos Lie
tuvoje", Grigaitis štai ką tal
pina editorialiniame puslapyje: 

"Tautininkų diktatūra plačio
je visuomenėje jokios paramos 
neturėjo." (Kai Lietuva netu
r i  n e p r i k l a u s o m y b ė s ,  t o k i u s  
straipsnius kaip tik ir "reikia" 
patriotingam redaktoriui tal
pinti .... nes dabar Lietuva 
jau "vieninga"....) 

Toliau rašo: 
"Jie savo sostą paremi ka

riuomenės ir policijos durtu
vais. O jie jiems už tai mokė
jos dosni ranka valstybės iždu 
ir jų visų ekscesų toleravimu. 
Kontrolės jokios nebuvo, nes, 
pirma, nenorėta su savo rėmė
jais erzintis, kad ir tos para
mos nenustotų, o antra, nebu
vo kam kontroliuoti, nes ilgą 
laiką nebuvo jokio seimo, o 
paskui, kad jį ir išrinko, bet 
tai nebuvo seimas, o tik seimo 
karikatūra, sukurta del pasau
lio akių." 

Tai ne Laisvei Ir ne Vilnies 
žodžiai, bet tilpę N-se redakci
nio puslapio paskutinėje skil
tyje! 

Naujienos yra Amerikos Lfe-
tuvių Tarybos organas. Jo re
daktorius P. Grigaitis yra tos 
Tarybos nepamainomas sekre
torius. Už tokius nuopelnus 
Maskvai, reikia manyti, kvoti 

nų bendradarbių, ir . pabėgėlių 
Vakarų Europoje. Rodos, ir 
pačiame N-nų štabe yra.. 

Tos pačios N-nų minimos 
"bukesnėsės valdininkijos" da
lim buvo, pagaliau ir Adv. Kas 
tas Jurgėla, kuris buvo Sme 
tonos valdžios New Yorke kon
sulato sekretorium.... Tos pa
čios "bukosios valdininkijos 
dalimi yra buvęs iki pačiam ka
rui ir Pulk. J. Grinius, kuris 
buvo prie Lietuvos Pasiuntiny
bės Berline Karo Attache. Vis 
dėlto tiedu ponai šiądien Gri
gaičio samdomi Lietuvių Infor
macijos Centre New Yorke ir 
rašinėja pasakaites apie Lietu^ 
vių romantiką iš viduramžių 
laikų ir džiaugiasi giminyste 
Roosevelto, kuris Lietuvą Jal
toje pardavė. Parašo jiedu ir 
vieną-kit4 "Smetoniškai biuro
kratišką" raštą.... su daugyn 
be nesuprantamų žodžių ir au
kštų f razių. . . .  

Prie Tarybos yra ir daugiau 
buvusių "bukesnėsės valdinin
ki jos"  asabų. . . .  

Pagal N-nas, Smetona "nesa
vuosius" išvalė, betgi aukščiau 
minėtieji liko, ir dabar rado 
sau vietą Grigaičio Taryboje, 
patapo "savais" ir kovoja už 
Lietuvos nepriklausomybę, kaip 
kovoja ir pats Grigaitis, pa
skelbdami naują vajų 

Dar žodelis pačiam Varneliui. 
Nors jis sako kar Varnas Var
nui akies nekirs, jaučiuosi, ne
būdamas varneliu, reikalingu 
patarti. Ponas Varneli. Pats 
buvai Smetonos valdininku, esi 
Europietis, labai gražiai moki 
Lietuvių kalba rašyti. Grigai
tis paties raštu susižavėjo ir 

mus jau išlaikė ir Amerikos i N-nas, kadangi jam tas 
voarAfl VMITVA J! • i — • 

Lietuvių Tarybai praskintas 
kelias įsijungti į Vyriausiąją 
Tarybų Sąjungos Tarybą Mas
kvoje. ... 

Toliau apie tautininkų val
džią nepriklausomoje Lietuvo
je rašo: 

"Nesant kontrolės, pasijuto 
laisvėje be jokio varžto bei bai
mės ir musų bukesnės sąžinės 
ir be atsakomybės jausmo val
dininkijos dalis. Įsigalėjo sau
valė ir žmonių išnaudojimas. 
Pasiskųsti nebuvo kam. Var
nas varnui akies nekirs. Juk 
visi buvo savi žmonės. Nesa
vuosius 'išvalė' iš valstybinio 
aparato." 

Dabar, žinoma, "saviems var
nams" snapai apkapoti. Savuo
sius varnus lesa svetimieji. 
"Savi nesąžiningieji valdinin
kai" pašalinti, o svetimi "sąži
ningi" "neišnaudoja". Į* pa
siskųsti jau yra kam,,*, Mas
kvai. Džiugu, ar ne? 

"Bukesnėsės" valdininki j o s 
dalim buvo dešimtys ir Naujie-

raštas buvo prie širdies, įdėjo 
net į redakcijos puslapį. Tiek 
pačiam, tiek P. Grigaičiui bu
vo labai malonu pridergti į sa
vą lizdą ir su tuo lizdu išeivi
jos spaudoje^ dar užsilikusius 
kelis tukstančius patriotingų 
Lietuvių pykinti ir nuo Lietu
vos šaldyti. To neužtenka, dar 
reikalauja kad prie tokių ket
virtadaliu į Tarybą prisidėtų 
Amerikoje gimusių ir augusių 
Lietuvos patriotų vaikai, kurie 
spiečiasi apie Amerikos Lietu
vių Misiją! Reiškia, jeigu dar 
yra grynas, nesuterštas patrio
tinis Lietuviškas jausmas rei
kia ir tą panaikinti! 

Ir toks Varnelis mano kad 
nesutiks kito VarneH# kuris 
jam už tai nekirs! 

Misijonierius. 

Pramones nusavinimas ir jos tvarkymas 
"Stambiosios" pramonės nacionalizavimo ̂ įstatymas 

nustatė kad nacionalizuojamos turi buti visos įmonės ku
r i o s  t u r i  b e n t  2 0  d a r b i n i n k ų ,  a r b a  i r  t o s  į m o n ė s  k u r i o s  j  
turi bent 10 darbininkų, tačiau vartoja savo darbe maši-į 
nas. Kodėl čia buvo sakoma kad nacionalizuojama tiki 
"stambioji" pramonė, kitaip negalima išaiškinti kaip tik | 
propagandos sumetimais—kad užsieniuose bolševikai ga-| 
lėtų sakyti: matote, mes tik stambiasias įmones naciona-; 
lizuojame, smulkesniųjų savininkų neliečiame! Bet ko
kia gi čia stambi pramonė su 10 darbininkų! ^ ^ j 

Tačiau tikrumoje ir tuo nebuvo pasitenkinta. ^ Vie-į 
tos e  b u v o  s u d a r y t i  n a c i o n a l i z a c i j o s  k o m i t e t a i ,  k u r i e  l a - j  
bai mažai žiurėjo ar įmonėje yra 10 darbininkų ar neJ 
Daugiau buvo žiūrima kas yra savininkas. Jeigu savi
ninkas komisijai bent kiek patiko tai galėjo ir nenacio-; 
nalizuoti, bet tik jeigu savininkas buvo visuomenėje kiek; 
žinomesnis žmogus tada buvo rašomas nacionalizavimo: 
aktas, nežiūrint ar pagal nacionalizacijos įstatymą įmo-, 
nę nacionalizuoti priklauso ar ne. Paskui buvo pradėta 
nacionalizuoti remiantis vien keleto darbininkų paduotu 
prašymu. Pradėta nacionalizuoti visos įmonės, nors ir 
po kelis darbininkus turinčios, jeigu tik jos patiko bolše
vikų vėliau organizuotiems trestams. Pavyzdžiui, jie su
organizavo taip vadinamą Malūnų Trestą. Tai buvo tam 
tikra valdyba kurios žinioje buvo visi malūnai. Galima 
sakyti, malūnų ministerija, kuri ne tik tvarkė malunus, 
kaip priežiūros organas, o valdė juos kaip savininkas, 
kaip kokia savininkų bendrovės valdyba. Jeigu tokio 
tresto vadovams patiko kuris kad ir mažas malūnas, su 
kokiais trimis darbininkais, ir tą nacionalizavo.... Ši
tokiu pačiu budu buvo nacionalizuotos net ir mažos lent
pjūvės. Ir jos, išeina, bolševikų akyse yra "stambioji 
pramonė" 

Visame pasaulyje dabar mažiau ar daugiau kalba
ma apie nacionalizacijas, suvalstybinimus. žinoma, nie
kur neinama dar prie visiško privačios iniciatyvos sunai
kinimo, tokio prie kokio eina komunistinė tvarka. Visur 
taip pat i savininką žiūrima irgi ne būtinai kaip į nusi
kaltėlį. Jeigu kas įsigijo turtą tikrai nusikalstamu bu
du tam keliama byla teisme ir įrodžius jo nusikaltimą, 
neteisėtai įsigyjamas turtas konfiskuojamas. Tai su
prantama. 

Bet pas bolševikus-nusikaltėliu laikomas kone kiek
vienas kuris šį-tą daugiau įsigijo. Kas nesistengė, ne
taupė, nedirbo, arba uždirbęs pralaidokavo tas turi pro
gos pasidaryti dideliu "liaudies draugu", o tas kuris tu
rėjo sumanumo, iniciatyvos, dirbo ir turėjo tam tikro pa
sisekimo, tas "liaudies priešas" ir jį stengiamasi sunai
kinti visokiais budais. Bolševikai nacionalizuodami įmo
nes visiškai nesidomėjo kaip jos įgytos. Tas įmoninin-
kas kuris kreipė daug dėmesio kad darbininkai jo įmo
nėje butų teisingai atlyginami, kad turėtų geras darbo 
sąlygas ir galėtų gerai gyventi, turėtų užtikrinintą savo 
ir savo šeimos aprūpinimą, kuris savo darbininkams tie
siog sukurė tinkamas gyvenimo sąlygas, taigi savo ru-
pesčiu ir sumanumu jiems patarnavo, bolševikų buvo 
vertinamas lygiai kaip ir tikras išnaudotojas. Jų mas
tas buvo vienas — jeigu kas ką turi tai reiškia jis yra 
liaudies priešas. Nes taip yra patogiau paimti jo turtą. 

Yra buvę atsitikimų kad nacionalizavimo vardu bu
vo paimtos vienos dar neįsteigtos lentpjūvės mašinos, 
kurios buvo nupirktos tikslu įsteigti įmonę, bet kurios 
dar nebuvo panaudotos ir jokios įmonės dar nebuvo įkur
ta. ^ O juk tai lygu kaip naconalizavimo vardu butų at
imti, pav., drabužiai ar kitoki teisėtai įsigyti daiktai Jo
kio įstatymo tam paremti nebuvo, bet tai padaryta vien 
partijos komiteto pageidavimu, o ko partijos komitetas 
tokioje srityje pageidauja tas yra daugiau kaip įstaty-
mas. Jokie to asmens skundai nepadėjo.... 

Nacionalizuotų įmonių savininkai už tai kad jie bu
vo pramonininkai, buvo baudžiami keliais budais. Visų 
pirma, už jokias nacionalizuotas įmones nebuvo atlygi
nama. Taigi įmonininko įdėtas darbas į pačią įmonę ir, 
galimas dalykas, visai teisingai uždirbtas kapitalas vi
sai nebuvo skaitomas jo naudai. Tai butų dar nieko. Bet 
svarbiausia ^ tai kad nacionalizuojant įmones, valstybei 
perima ir visus aktyvus is praeities, tai yra, paima sau j 
teisę išjieškoti iš skolininkų visas skolas kurias jie įmo
nei iš anksčiau skolingi, bet skolintojams kuriems sko
linga įmonė valstybė mokėti neapsiėmė, o tą pareigą pa
liko buvusiam savininkui 

Dirbtuvė kuri turėjo anksčiau pardavus prekių kre-
ditan, jieškojo tų skolų pati, bet tiekėjai, kurie jai tiekė 
žaliavas toms prekėms pagaminti, turėjo užmokesčio rei
kalauti iš savininko, kuris prie įmonės jau nei prieiti ne
gali. Toks "teisingumas" tikrai niekur kitur pasaulyje 
nebuvo girdėtas! 

(Bus daugiau) 

VISUOMENĖS PAREIGA 

BALSUOK UŽ 
TZ&ė 

CITY, COUNTY IR SCHOOL 
LEVIES 

Visuotinuose Rinkimuose, Lapkričio 5, City, County ir Board 
of Education prašo balsuotojų užkirti levies kurios reikalingos 
finansavimo operacijoms 1917 metams prilygstamai toms ku
rios dabar egzistuoja. 

Clevelando Miestas prašo nutarti vel palaikyti tą pačią 2.5-
mill levy bendriems operavimo reikalams. Be sity pinigų. 
Miestas neturės pakankamų fondų 1947 metais savo bendriems 
operavimo kaštams. 

Cuyahoga County prašo nubalsuoti vėl pakartotiną 1.4-will 
levy, kurie pinigai reikalingi aprupinimui šelpimo patarnavimų 
ką Valstija uždeda kaip legalius visoms Obio apskritims. 

The Cleveland Board of Education reikalinga 1.5 mills ben
driems operavimo kaštams. Be šitų, musų Viešos Mokyklos, 
kuriomis Cleveland didžiuojasi, butų apsunkintos 1947 metais. 

The Commitee On Taxation of The Cleveland Chamber of 
Commerce padarė atsargų aptyrinėjimą šių fiskalių reikala
vimų ir visas tris levies randa reikalingomis ir remtinomis, 
ir pataria jums balsuoti už jas. 

Raginame Visus Balsuoti už Šias Tris Levies 

' The Cleveland Chamber of Commerce 
Tarnauja Cleveland Nuo 1878 

Ar Norit Tokio Sumišimo 
Kaip Washington 

ir Columbus? 
Sprendžiant iš prieš rinkiminių pasisakymų, 
Ohio piliečiai nenori Columbus New Deal 
filosofijos. Jiems jau užteko to sumišimo ir 
blogo šeimininkavimo, kurs pasireiškė Vaš
ingtone. Jie nenri, kad tai įvyktų ir Ohio. 

CITIZENS OF MAHONING COUNTY 
zen-Gana to tupciojimo. Nebūkit sustmęę 

kit priekin. Eikite su Ohio respublikonais. 

Balsuok Straight Republican 
MAHONING COUNTY REPUBLICAN COMMITTEE 

BYRON WADE, Chairman DAVID JENKINS, Secy. 

•EGIPTE yra daugiausia plikų žmonių, kaip tik
rina ten leidžiamas Prancūzų laikraštis* 

P. Norkeliunas 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
1006 Clifford Street 
ROCHESTER, N, Y. 

I 

R e - e l e c t —  

Congressman 

FRANCES P. 

BOLTON 
Twenty-Second District 

DaugelisDemokratyTeiraujasi 
Kaip aš galiu balsuoti už straight tikietą, bet 

BALSUOTI UŽ TOM HERBERT 
ŠTAI KAIP: 

Padėkit X ženklą mat savo Demokratų balloto, 

Paskui išbraukit vardą Frank J. Lausche, Demokratę Kandidato į 
Gubernatorius. 

Tada pažymėkit kryžiuką priefi varda Thomas J, Herbert, Repub

likonų Kandidato į Gubernatorius. 

THOMAS J. HERBERT 
Republikonų Kandidatas į Gubernatorius 

Charles L.. Kaps 
Formerly Secretary Treasurer 

Democratic Central Committee of Cuyahoga County 

«4MM> 
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Dienos Klausimais 
KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

VISA LIETUVIŲ VILTIS - TIK VALDŽIOS 
PERMAINOJE 

l/AI Spalių 12 d. Amerikos Lietuvių delegacija turėjo 
^ pasitarimą su Republikonų Partijos Komiteto vadais 
Lietuvos klausimu, šis įvykis galima lyginti su Lietuvių 
delegacijos atsilankymu pas Prezidentą Rooseveltą 1940 
metais. Prez. Roosevelt davė prižadą užtarti Lietuvos 
nepriklausomybę, kartu su kitų tautų nepriklausomybe. 

Bet karas ir su juo surištos komplikacijos, pagaliau 
jo nesveikata, bolševikų įsiveržimas į valdžios įstaigas 
Washingtone, kreipimas visos Amerikos užsienio politi
kos Maskvos naudai, Roosevelto isivėlimas į slaptas su
tartis ir prižadus Stalinui, pagaliau jo mirtis nesulaukus 
taikos — visus Roosevelto prižadus Lietuviams nubloš
kė į šąli. Ne vien Lietuva nuo to nukentė, bet į bolše
viku žabangas pateko didelė dalis Europos. 

Nors buvo paskelbtas Atlanto čarteris, ir jo priža
dai pavergtoms tautoms nuėjo vėjais. 

Dabartinis Prezidentas Truman taip pat buvo pri
verstas tęsti appeasemento politiką, iki ji aiškiai pasiro
dė pragaištinga pasauliui ir kenksminga pačiai Ameri
kai. Bet sovietų pavergtos tautos liko ir paliko bolševi
kų išnaikinimui, ir mes negalime gauti užtarimo dabar
tinėje Washingtono valdžioje. 

BE visko šito, dar ateina liūdnos žinios apie dabartinės 
valdžios, State Departmento ir Militarinės vadovy

bės nedorą politiką vedamą su pabėgėliais atsiradusiais 
Išvietintų Asmenų (Displaced Persons) stovyklose. Jie 
įvairiai persekiojami, skirstomi, sijojami, išmetami iš 
stovyklų, atsakoma jiems UNRRA pagalba, ir tt. 

Neužtenka to. Štai dar kas daroma, kaip praneša 
vienas Dirvos bendradarbis: 

4 Dabartinis didžiausias musų rūpestis — tolesne 
emigracija į Pietų Ameriką, nes čia, Europoje, vargu ar 
muirs bus kada saugu. Sakysim, vakar Londono radio 
paskelbė kad vyriausias Amerikos karo pajiegų vadas 
okupuotoje Vokietijoje, Gen. McNarney kreipėsi į pabė
gėlius esančius Amerikiečių okupuotoje zonoje, ragin
damas juos gryžti j savo 'tėvynes', nes, esą, kur kitur 
emigruoti nesą vilties'. Ką tai reiškia? Ar tai sadiz
mas, ar pašaipa, ar žioplumas? Ar tas Amerikos gene
rolas nežino ką reiškia tiems žmonėms gryžti į savo 'tė
vynę' ?!" 

Šitoks Gen. McNarney pasielgimas — vertimas pa
bėgėlius gryžti atgal, į bolševikų nagus, į mirtį, yra ir 
žioplumas, ir tų nelaimingų žmonių pašaipa -r- bet tas 
viskas yra atvaizdas kaip per veidrodį kokia yra politi
ka Washingtone. Na o Washingtone, prie dabartinės 
Demokratų administracijos, ir prezidento ir valstybės 
sekretoriaus ir militarinių vadų galvojimą nustato gud
rus, pasalingi Maskvos agentai ir bolševikams atsidavę 
silpno protavimo valdininkėliai. Tas jokiu budu neturi 
buti ilgiau pakenčiama. 

pER suvirs metus laiko po karo pabaigos vis tokias vie
na už kitą žiauresnes žinias apie pabėgėlius girdime. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir kitų organizacijų dė
tos pastangos matyti ir Prezidentą Trumaną ir Valsty
bės Sekretorių Byrnes nedavė pasekmių. Tų organiza
cijų dažni memorandumai siunčiami į Baltąjį Namą ir 
State Departmentą pabėgėlių reikalais nesulaukia žmo
niško atgarsio: vietoje to laikas nuo laiko išeina dides
ni apsunkinimai nelaimingai musų tautos daliai toje pa
saulio dalyje kurią užėmė "demokratingi" Amerikiečiai, 
kurių jie taip laukė, kaip iš pabėgėlių aprašymų matome. 

Kada pats Gen. McNarney ragina pabėgėlius gryžti 
atgal į savo "tėvynes" jis kalba gal but ir Sekretoriaus 
Byrnes vardu, ir paties Prezidento Trumano vardu. To-
kis yra dabartinės Washingtono valdžios nusistatymas: 
lai tie pabėgėliai gryžta ir patekę į bolševikų nagus žūs
ta, Amerikai bus pigiau, nes nereikės juos maitinti. 

Musų visų šauksmas Amerikoje turi buti: Del Ame
rikos valdžios vadų žemos, nedoros politikos, del jų ak
lumo tie žmonės prarado savo tėvynės ir todėl dabar 
Amerika privalo juos maitinti, globoti, jų likimu rūpin
tis — arba greičiausiu budu priversti Rusus apleisti pa
grobtas jų tėvynes, kad jie galėtų laisvai, be baimės su-
gryžti namon. 

To iš Demokratų administracijos nesitikėkime, ir 
todėl dirbkime kad kuogreičiau Kongresas pasikeistų ir 
didumą sudarytų Republikonai. Amerikos visuomenės 
upas krypsta prieš bolševikus ir prieš Rusiją. Republi
konų partija eina su visuomenės palinkimu, ir tik ji ga
lės atitaisyti padarytą nežmonišką skriaudą bolševikams 
pavergti pavestoms tautoms. 

Demokratų Partija 
prie Bankruto 

Toks žymus Demokratų laik
raštis kaip Cleveland Plain 
Dealer viename savo redakci-1 r^es^ems 

MĮflgĮgVį I ll įii'f ' II-

atsinešimas j Wallace ir Sena
torių Pepper Demokratų rinki
mų vajuje. Jiedu skelbia užsie
nio politiką linkui Rusijos vi
sai priešingą Trumanui ir Val
stybės Sekretoriui Byrnes. Bet 
ar Byrnes gauna pilną Demo
kratų partijos paramą? Kaip 
kur taip, bet kitose vietose ne. 
Priklauso nuo^ to kaip galima 
gauti daugiausia balsų. Dabar 
jau oficialiai užtvirtinta kad 
Wallace kalbės Demokratų na-
cionalio komiteto žinoję vietose 
kur reikalinga prisitaikyti kai-

Pakeliui į Mirtį VOKIEČIU KALĖJIMUOSE 
RašoBalysGaidžiunas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Demo-
gatava 

REPUBLIKONŲ partijos vadai, per savo pirmininką, 
pareiškė savo nusistatymą remti taiką ant Atlanto 

Čarterio, su kuriuo sutiko ir Sovietai, paneigė bolševikų 
pavergimų mažų tautų, ir pasakė: "Lietuva, Latvija ir 
Estonija privalo buti atstatytos kaip buvo laisvos ir ne
priklausomos. Sovietų armija ir Sovietų policija oku
puojančios šias šalis privalo pasitraukti. Tų šalių pa
bėgėliai urivalo turėti proga gryžti be baimės Sovietų 
persekiojimo ir paskui privalo turėti teisę pravesti lais
vus ir netrukdomus rinkimus. Republikonų Partija ti
ki i išpildymą iki didžiausio galimo laipsnio savo karo 
prižadų mažoms tautoms kad jos turėtų teisę išsirinkti 
sau tokią valdžios formą po kokia jie nori gyventi ir kad 
suvereninės teisės ir savivaldžia privalo buti grąžinta 
tiems kuriems tas buvo prievarta atimta." 

Neužteko tų gražiai skambančių žodžių. Musų at
stovas tame pasitarime Republikonų vadams pareiškė 
kad "mažų tautų išlaisvinimo klausimas buvo ir yra visų 
remiamas tik žodžiais ir kad mums jau įgriso tušti pri-

nių straipsnių sako: 
"Kitados buvus didi 

kratų partija beveik 
bankrutavimui. 

"Ji atmetė principus ir idea
lus kurie padarė ją reikšminga 
šioje respublikoje per virš 100 
metų ir pavirto begėdinga grai
byto j a balsų dėdama pastangas 
pasilaikyti valdžioje. 

"Jai neužtenka jau pasitikė
ti susidraugavimu su darbo 
unijomis ir apeliuoti į klasių 
neapykantą, partija vadovybė
je savo Nacionalio pirmininko 
Robert E. Hannegan išsigimė 
iki to kad jau atvirai ir drą
siai siūlosi parsiduoti bent ko
kiai grupei, įskaitant komunis
tus ir jų pritarėjus, mainais už 
paramą balsavimuose. 

"Dviem pastarais atvejais 
Hannegan išstatė viešumon mo
ralini bankrutą partijos kuriai 
jis vadovauja. Vienas buvo 
išbėgti nuo politiškų įsipainio
jimų mėsos trukumo klausime 
ką užnešė atnaujinimas OPA 
kainų kontrolės. Kitas buvo 
stengimasis pasilaikyti Henry 
Wallace kairiųjų sekėjų para
mą, nežiūrint Wallace konflik
to su administracija užsienio 
politikos klausimu. 

"Kai pastarame Demokratų 
partijos nacionalio komiteto po
sėdyje Washingtone pradėjo iš 
Demokratų kandidatų suplauk
ti protestai iš įvairių vietų, 
Hannegan ir jo draugai sugal
vojo skymą pašalinti mėsai kai
nų kontrolę 60 dienų laikui, 
kas apimtų rinkimų laikotarpį, 
o po rinkimų vėl kontrolę grą
žintų. Tai yra niekas daugiau 
kaip drąsus skymas papirkti 
balsuotojus, duodant jiems pro
gą pirkti mėsos prieš rinki
mus, sumažinimui visuomenėje 
kylančio pasipiktinimo, o pas
kui vėl tą progą panaikinti kai 
balsai bus atiduoti. 

"Kitas moralinio bankruto 
spektaklis yra tai Hannegano 

Moraliniai bankrutijus ir be 
gėdos, partija prašo balsų, bet 
neturi ką pasiūlyti už tai kaip 
tik sumišimą ir dviveidišką el
gesį." 

Hannegan yra Trumano ka
binete pašto viršininkas titulu 
Postmaster General. « 

Demokratų partijoje pasibai
gus Roosevelto magiškam trau
kimui visuomenės į Demokra
tus, dabar Demokratai atsidū
rė moralinių bankrutėlių vieto
je, pametę principus ir idealus, 
bet dar vis nori valdyti. 

Mirė ir New Deal, ir Ame 
rikos gyvenime pradėjo kilti 
nauja politiška era. 

Kiti pranašauja ką tokio dar 
tamsesnio 1948 metų rinkimais 
— sako pakilsianti nauja par
tija, kuri gal atsiras Demokra
tų partijos vietoje, su Wallace 
vadovybėje. ' 

New Deal Demokratai su ko
munistais žaidė jau nuo 1941 
metų, tačiau jų brolystė prive
dė partiją prie bankruto, ir su 
Republikonų laimėjimu, kuris 
išrodo užtikrintas, žlugs Demo
kratai kurie nemokėjo dirbti 
kaip žmonės su principais. 

Komunistai labai nekantriai 
manevruoja šioje šalyje ir už
sienyje, artėjant Lapkričio 5 d. 
balsavimams. 

Musų dviejų aukštų, silpnos konstruk
cijos buvusio vienuolyno, o vėliau kalėji 
mo, sienos lingavo kaip vėjo -lankstomi me 
džiai. Į celę pradėjo krįsti langų stiklai ir 
tinkas nuo sienų. Visur buvo pilna dumų. 
Kai kurie kalinai, kurių anksčiau niekad 
nemačiau meldžiantis, susitupę prie sienų 
dūsavo ir žegnojosi. O musų celės sienas 
vis lingavo, vis didesniais gabalais krito 
tinkas. Dauguma kalinių laikėmės prie 
sienų kampų, kad griūvant murui butų ko
kia nors viltis išsigelbėti 

Trenksmams nesibaigiant, vienas ka
linys riktelėjo kad kieme jau nesami su
žeistieji. Mums nebuvo aišku kur į kalėji
mą pataikė, bet kad pataikė tai labai aiš
ku. Bet tuo metu vėl taip smarkiai kelis 
kartus trenkė jog pradėjo kristi lubų len
tos. Vėl pro išbyrėjusius langus įsiveržė 
didžiulis dumų debesys. Aišku buvo kad 
vėl į mus nepataikyta tik per labai mažą 
atstumą. 

Nejuokais keli kaliniai atsiklaupė ant 
kelių. O jie vis juokdavos iš tikinčiųjų — 
jie buvo komunistai. Bet po tų nežmoniš
kų sprogimų bombų garsai ėmė tolti ir tol
ti. Mes vėl išdrysome prieiti prie langų. 
Per juos matėme baisius vaizdus. Gal už 
kokių 15 metrų nuo musų celės, darže bu
vo didžiulė duobė, T* " " 1 — 
pusės prisisunkti 
vandentiekio. Už 100 metrų esanti prižiū
rėtojų namai buvo lygiai per pusę nuskel-

Balandžio 12 ir 13 d. į darbą mus jau 
visai nevedė. Tik iš kalinių buvo sudari
nėjamos ypatingiems darbams komandos 
te išvedamos į miestą kelioms valandoms. 
Kai kurie gryžo beveik įkaušę. Pasirodo, 
jie turėjo skubomis ištuštinti gėrimų san
dėlį. Nors prižiūrėtojai juos ir sekė, bet 
buvo numušami bonkų kaklai ir bonkos iš
geriamos. Kiti gryžo kišenius ir batų au
lus prisipylę avižinių dribsnių. Jie pasku-' 
bomis iš malūno krovė įvairiausių kruopų 
maišus. Taip pat gyrėsi gavę taip gerai 
valgyti kaip niekad kalėjime nėra valgę. 

Balandžio 13 dieną apie 11 vai. ir ma
ne paskyrė į greitam darbui sudarytą ko
mandą. Išėjom dvylika kalinių. Kalėji
mo kieme gavom po 150 gr. duonos ir po 
du dešros gabaliukus. Tai buvo anuo ba
do metu lyg iš dangaus numesta didžiulė 
dovana. 

Tik pravedus .pro vartus, prie musų 
prisistatė SS puskarininkis. Jis pasakė 
paimąs mus savo žinion. Jei mes gerai 
atliksim jb pavestą uždavinį jis nesigaili 
siąs mums rūkalų. Išėjom beveik paten-* 
kinti. Mus nuvedė beveik 500 metrų nuo 
kalėjimo į St. Georg gatvę. Gatvėje gulė
jo krūva suverstų storų rąstų. Iš anks-v 

čiau atvesti kaliniai, talkininkaujami su
varytų gyventojų, kasė gilias duobes. 

Mums tuoj liepė pjaustyti rąstus ir 
Ji jau buvo spėjus iki Į ritinti juos prie duobių. Kiti tuos rąstus 

vandeniu iš prakirsto tuoj galais statė į duobes ir kamšė akme
nimis ir iškasta žeme. Mes darėme prieš
tankines kliūtis. Vienoje gatvės pusėje bu* 

ti ir sugriauti. Visas musų daržas, kurįjvo kriminalinės policijos, kitur Gestapo 
visą laiką dirbome, buvo vienų duobių iri buveinės. Aiškiai matėm kaip iš abiejų 
prineštų plytgalių laukas. Nepanašu buvo 
kad kada nors čia buvo taip sutvarkyta 
jog nebuvo galima rasti nei mažyčio grum
stelio. Gi dabar — kąž koks suknaisiotas 
šiukšlynas. 

Visose miesto pusėse kilo didžiuliai 
gaisrai. Vėjas nešė degančias medžiagas 
ir vėl kėlė naujus gaisrus^ Žmonių niekur 
nesimatė nei gyvos dvasios. Tik vėliau, 
kada nutilo lėktuvų ūžesys, ir vienur-ki-

munistus kyla, ir jeigu Repub
likonai ir komunistų priešai 
Demokratai laimės šiuos rin
kimus, šalyje turės apsireikšti 
naujas rimtumas ir pasiryži
mas dirbti ir žiūrėti savo rei
kalų, neduodant niekam mums 
ant kulnų laipioti. 

g t t 
NUO GAISRŲ šioje šalyje 

per metą žūsta po virš 10,000 
žmonių, ir tūkstančiai buna su
žeidžiami, iš kurių daugybė ne
tenka sveikatos ant visados. 
Diduma tų gaisrų yra išvengia
mi, bet įvyksta nuo žmonių ne
atsargumo. 

žadai". Ir į tai Republikonų partijos vadas atsakė, pa
brėždamas kad jų nusistatymas yra griežtai nedaryti 
Sovietams jokių nuolaidų ir daryti visokį spaudimą tiek 
kad sovietams pasidarytų nepatogu laikyti Pabaltijo ša
lis pavergtas. . . 

Skęstantis ir šiaudo griebiasi. Griebiames ir mes 
Lietuviki. Niekais nuėjo Demokratų vadų prižadai, tu
rime eiti su tais kurie dabar eina nauja kryptimi ir gali 
jau pažadus išpildyti, nes jie vykdo visos Amerikos žmo
nių valią. 

Lai po Lapkričio 5 balsavimų Kongreso diduma pa
lieka Republikonų kontrolėje. To pageidauja ir patys 
žymiausi, rimti Amerikos Demokratų partijos ideologi
ją palaikę laikraščiai. 

JJJĮI 

NAUJA DAINA 
(Petras Babickas) 

Praeis audra, nušvis dangus paniuręs, 
Nušvis artojo veidas po audros: 
Jis gryš prie žagrės, o žvejys — prie burės, 
Tėvynės vieškeliai kūrybos žygį gros 

Užmirš visi gaisrus, patrankas, kraują, 
Užmirš, turbut, ir didvyrius pilkus; 
Griuvėsiuos kursime gyvenimą išnaujo, 
Ir tas gyvenimas bus mielas ir branguš 

Nauja daina skambės tėvynėj musų, 
Ramybės saulė jos kelius nušvies, 
Naujoj dainoj mes amžius gyvi busim, 
Palaiminti kūrybos ir rimties. 

Daina mus kels į darbą ankstyvą rytą, 
Daina palengvins rupesčius, vargus. 
Ir kai aidės naujos buities trimitai, 
Dainos garsai pirmieji žygy j bus. 

Į)aina! Daina! Tu tremtinio paguoda, 
Skambėk per amžius tėviškėj laisvoj! 
Užmiršę praeitį skausmingą, juodą 
lies kursim naują buitį Lietuvoj! 

Banga šioje šalyje prieš ko- tur dar sproginėjo vėlyvo padegimo bom-
~ ' bos, pradėjo rodytis išsigandę žmonės. 

Į kalėjimo kiemą, kuris gerai matėsi 
pro musų langus ir kur buvo kalinių ligo
ninė, pradėjo nešti sužeistuosius ir užmuš
tus. Pasirodo, didžiulė bomba tiesiai pa
taikė į teismo kalėjimą ir jį sunaikino, už
mušant keliasdešimts kalinių. Sužeistus 
iš ten ir pradėjo nešti. Jų tarpe buvo ir 
moterų. 

Pasižiūrėjęs pro vieną ir kitą langą ir 
pamatęs tuos bombardavimo padarinius, 
nepasijutau nei pats kaip pradėjo drebėti 
mano rankos. Tik dabar pilnai pergyve
nau praėjusios audros padarinius ir įver
tinau jos dydį. Daugiau jau nesinorėjo 
niekad bepergyventi tokį lėktuvų puolimą. 
Mes tada kažin kur butume išbėgę iš už
rakintų sienų, bet užraktai buvo stipresni 
už musų pečius ir bomboms sprogstant 
nepajiegėm jų išversti. 

Į darbą mus išvedė tik apie sekančios 
dienos pietus. Kada nuėjom į šiltnamių 
skyrių kur buvo didžioji slėptuvė, bombar
davimų metu priglaudžianti visus kalimų 
prižiūrėtojus, ten vaizdai buvo ne ką pui
kesni. Didžiulės bombos buvo ir čia su-
rausiusios visą įmonę. ̂  Viena bomba bu
vo nukritus tiesiai prieš slėptuvės duris. 
Visi inspektai buvo ne tik be stiklų bet ir 
be rėmų. Prie slėptuvės stovėjo būriai 
moterų ir vaikų. 

Mes valėme nuo tako suneštas žemes 
ir lyginom duobes. Su mumis jau kalbėjo 
praeinantieji, o prižiūrėtojų mandrus iš
didumas buvo pasibaigęs. Mes gerai jau
tėme kad dedasi tokie dalykai kurie, jei 
neįvyks kas staigaus, mums žada laisvę. 
Žada vėl gyvų žmonių gyvenimą, kurio bu
vom neapsakomai pasiilgę. Bet kartu ir 
jautėme kad ateina paskutinės bandymo 
valandos, kuriose reikia labai gudriai ir 
protingai elgtis. Tik labai menki žings
niai ne ten kur reikia, ir gali tuo momen
tu kada laisvė jau čia pat, gali ne tik lais
vės bet ir gyvenimo netekti. 

Po šio didžiojo Bayreutho oro puoli
mo atpuolė kalbos kad iš Bayreutho mus 
išvešią, didžiąją sunkiai prasikaltusių po
litinių kalinių dalį. Mes žinojome kad jau 
buvo paruoštas ir išvežamųjų sąrašas. Ta
me sąraše buvome ir mes surašyti. 

Kaliniai, kasę apkasus ir mieste darę 
įtvirtinimus, pranešė kad visas susisieki
mas geležinkeliais atkirstas — geležinke
lių stotys taip sukultos kad turės daug lai
ko praeiti kol bus galima atstatyti. Taip 
pat pranešė kad jau keliuose pilna palai
dai besitraukiančios kariuomenės.^ Karei
viai ir bėgantieji gyventojai beveik visur 
kaliniams davę duonos ir rūkalų. 

Kalėjime visi pradėjo kalbėti kad Bay-
reuthas beveik Amerikiečių apsuptas. Yra 
likus Vokiečiams pasitraukti tik autostra
da (didysis auto vieškelis). 

ištaigi] paskubomis nešamos bylos, krau
namos į sunkvežimius ir tuoj vežamos. Vi
si pareigūnai buvo apsirengę kelionės rū
bais, su revolveriais prie diržų ir apsikabi
nę granatomis. Mums užtrukus darbe gal 
kokią valandą, jie visai pranyko. 

Praeinantieji, .girdėjom, kalbėjosi kad 
Amerikiečiai jau prisiartinę prie miesto ir 
visi Vokiečiai aukštieji partijos pareigū
nai bėga. 

Matydami tokius vaizdus ir mes pra
dėjome daugiau dairytis ir kombinuoti ką 
nors iš bėgančiųjų gauti suvalgyti, negu 
statyti tuos bunkerius. Priėjau prie mug 
atvedusio puskarininko ir prašau kad ma
ne leistų penkioms minutoms nueiti į toje 
pačioje gatvėje esantį viešbutį. Ten, me
lavau, yra mano senas darbdavys, pas ku
rį kaip kalinys esu ilgai dirbęs. Puskari
ninkis atsakė kad jam leidimus duoti už
drausta, bet jei aš duosiu žodį kad tuoj 
gryšiu tai jis mano pasišalinimo nematys* 
Žodį daviau ir pasišalinau. 

Viešbutyje radau adv. M. Jį anksčiau 
niekad nebuvau pažinojęs. Pasirodo, jis 
ir buvo tas centrinis asmuo kuris rūpinosi 
padėti Lietuviams kaliniams. Pradžioje jį 
užkalbinau Vokiškai, klausdamas kur yra 
adv. D. Jis suprato kur reikalas eina ic 
mes koridoriuje pasibučiavome. Tame pa
čiame viešbutyje gyveno ir inž. Ž. Jo jau 
neradome. Jis su sunum , kuris prieš vie
ną dieną, nežinia del kokių įsitikinimų, iš 
kalėjimo buvo paleistas, jau įš Bayreutho 
buvo išėję į kaimą. 

Adv. M. kambaryje radau visokių val
gių. Tuoj prisikirtau iki soties. Pasi
ėmiau dar ir kelionei duonos kepalą ir 
sviesto svarą. Paprašiau kad kaip tik at
siras D., kad pas mane į darbo vietą ateitų. 

Gryžęs prie kolonos radau tik kelis 
kalinius. Visi buvo kur kas sau išsiskirstę. 
Ir pats puskarininkis buvo kaž kur dingęs. 
Matydamas kad tvarka tikrai pakriko, v§l 
gryžau į viešbutį. Pakeliui sutikau adv. D. 
Vėl pasidariau kelis buterbrodus ir pasi
ėmiau parnešti kitiems kaliniams. 

Gryždamas pastebėjau kad policininkai 
patėmiję išsiskirsčiusius kalinius, pradė
jo gaudyti juos ir statyti į eilę. Man pa
sidarė šilta, bet atėjau ir atsistojau. Dę* 
žuruojantis kareivis nei pusės žodžio man 
nepasakė. To puskarininkio taip daugiati 
ir nemačiau. 

Mus surinko visus ir liepė eiti atgal į 
kalėjimą. Vedantis kareivis pasakė kad 
prieštankinės kliūtys Bayreuthui daugiau 
nebereikalingos. Po to sakinio jis daugiau 
nieko nekalbėjo. Bandėm užkalbinti, bet 
jis atsakė esąs kareivis ir ko nereikia jis 
nekalba. 

Gryždamas atgal ėmiau rimtai galvo
ti ant man bereikėjo gryžti į kalėjimą? 
Juk buvau laisvas, galėjau lysti į rūsį ir 
laukti kol į miestą ineis Amerikečiai. Bet 
aš buvau tiek tvirtas savo tikėjime kad aš 
darau gerai jog gryžtu, o ateinančios lais
vas neilgai teks laukti. 

Mano nebuvo apsirikta, nors kada jtl 
panašus pergyvenimas pasikartotų taip 
niekad nebepadaryčiau. Kartą ištrukus iš 
kalėjimo sienų, daug beprotiškumo atgal 
į kalėjimą gryžti. 

(Bus daugiauX 
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UNITED STATES STEEL 
Corporation planuoja praleisti 
90 milijonų dolarių įrengimui 
daugiau plieno gaminimo prie
monių vakaruose, Pacifiko pa
kraštyje, ten turimose plieno 
dirbtuvėse, kaip praneša tos 
milžiniškos kompanijos prezi
dentas. 

Thomas J. Herbert 
Dar niekuomet Gubernatorius Lau-

sche neturėjo tokio pavojingo opo
nento, kaip dabartinis republikonų 
kandidatas į gubernatorius, Thomas 
J. Herbert. Karo lakūnas pirmojo 
pasaulinio karo metu, teisininkas, 
šešerius metus "Ohio Attorney Gen-
eral*. žmogus su dideliu prityrimu ir 
dideliais gabumais* 

Gera Priežastis Bent Kalboje 
Senatorius Huffman žmoniškumo pažiūrose yra Franklin Roose-
velto tradicijose, kuris moifių gerovę stato pirma dolarių. Se
natorius Hufwman yra možojo žmogaus pusėje ... jis pasi-
dė supratimą teisių mažumų ir tautinių grupių. Senatoriaus 
Huffman liberalizmas ir tolerancija pilnai užtarnavo jam už-
gyrimą progresyvių ir didiųjų darbo organizacijų tokių kaip 
Ohio CIO-PAC. 

Balsuokit už 

James W. Ilnlliiiiiii 
i * II 

(Democratic Candidate) 
for 

U. S. SENATOR 

Nepadarykit klaidos i . . 
Balsuokit už Visą Democratų Tikietą 

State Democratic Campaign Committee, 
CLARENCE H. KNISLEY, Campaign Director. 

Matthew DeMort, Kandi
datas į 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 gerovės rū
pinimusi, kandidatuoja į vietą kurią 
dabar užima Frances Bolton. Nors 
veik nežinomas politikos lauke, De
More turi atsakantį programą ir jei 
bus išrinktas pasiryžęs jį įgyven
dinti. 

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

H, 

BALSUOKIT UŽ 

JUDGE 
WILLIAM J. 

McDERMŪTT 
Juvenile Court 

4 metų Terminui 

Endorsed by: Plain Dealer, Praia, News, Cleveland Federation of 
Labor, Citizens League, Cleveland and Cuyahoga Bar Associations. 
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See the Nation'* Greatert 
_ Aviation Exposition 

In Jet Planes in Operation 
tee and Walk Through 

Planes of Tomorrow 
See the World 'Inside Our 

See Hie Model of Bikini Lagoon— 
Atomic Bomb Testing Ground 
See the Truculent Turtle-

World Record Non-Stop Plane 

See and Walk Through 
• B-29 Superfortress 

fee the "Phantom"—fir# 
Turbo-jet Nary Fighter 

Sm the new "Stratocruiser" a 

See Exotic Products of the " 
World—Flown-in Doily | 

Seoo Hundred Other Colorful, 
Thrilling and Educational 

\> v, 
•!// ̂  

THIS MAGIC . J 
THE FUTURE 

WAY 

Si4 

T^ELEFONO kabelis ateičiai jau 
atgabentas į Clevelandą. Tai 

naujas coaxial kabelis, kuris nu
tęsiamas tarp Buffalo ir Cleve-
lando kaipo dalis visos dalies įve
damo coaxial tinklo. 

iŠ* nuostabus naujas kabelis yra 
žymiai skirtingas nuo paprasto 
telefono kabelio kad jis yra už
laidytas plonomis vielomis ir švi
no apvalkalą. Jamė telpa aštuo

ni kiauri tūbai, trijų aštuntdalių 
!colio diometr^. Per tų tubų vi-
fįurį eina: yarinė; yįela tolęia sto-
fttpo kaip paišelio rašoma dalis. 

Šie mažyčiai tūbai gaubia savy
je ateities komunikacijos progre
są. Per kiekvieną jų gali eiti vie
nu kartu 480 telefono pasikalbėji
mų, arba vienas televizijos per
davimas. 

Ohio guli kelyje svarbiojo rytų-
vidurvakarių kelio visos šalies 
coaxial tinklo. Dalis kuri eina iš 
Philadelphia j Chicago per Cleve
land ir Toledo bus užbaigta vėlai 
1947 metais, ir pastatys Buckeye 
valstiją tiesioginiame kelyje di
desnio a telefono patarnavimo ir 
naujų malonumų kaip televizija. 

T H E  O H I O  B K L L p ^ T E L E l n i O l V l  C O .  

Frances P. Bolton 

Pini! uiti nė i»<>teris iš Ohio, ii 
rinkta j U.S. Kongresą. Ji atsto
vauja didžiausiam Ohio kongresiniam 
distriktui, turinčiam 700,000 gyven
tojų. Jos distriktas 22 — as dis 
triktas — apima dalį Clevelando, 
jo priemiesčius, o taip pat Lake 
ir Geauga kountes. 

Kongrese ji pasižymėjo kaip en
erginga ir gabi moteris. Šiuose 
rinkimuose vėl kandidatuoja perrin
kimui. 

BUY TICKETS I N  ADVANCE 
SAVE 23% 

Tickets On Sole At 

TAYLOR'*—MARSHALL'S 

UNION BANK OF COMMERCC 
Ticket Offici (Chwfti Lobby) 

Prices ot Gote: Adults $1.00—-
Siūdinti (under 18) 45 
Children (under 12) 35< 

Open 10:30 AM to 10:30 PM 
Ample Perking 

St 

Sen. James W. Huffman 

sjdfįjm 

U. S. SENATOR 
JAMES W. HUFFMAN 

Nenuilstamas darbuotojas, princi
pų žmogus. Jo sukis yra: įstaty
mai turi tarnauti visiems lygiai, o 

: ne tik privilegijuotiesiems. Sena
torius Huffman yra United Nations 

i šalininkas, bet jis visuomet pabrė-
i žia, kad musų pačių šalies reikalaj 
i neturi buti nustumti į antrą vietą. 

.Judge Joseph H. Silbert. 
j Common Pleas Court 

Pasižymėjęs Clevelando Trafiko 
Teisme ir gerbiamas Cuyahoga Ap-

! srities advokatų už atsakantį ir 
> mtą atlikimą, civilinių ir krimina-

nių reikalų kurie jam pavedami, 
Municipal Judge Joseph H. Silbert 
i rudenį kandidatuoja į Court of 

Common Pleas terminui kuris pra
sidės Sausio 3, 1947. 

Frank R. Uible 

Kandidatas į teisėjus. 
Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, 

Cleveland Bar Ass'n. parinktas kan
didatas į Common Pleas Court tei
sėjus. Pradėjęs advokatauti 1927 
metais, buvęs. Ohio seimelio tiarys 
1933 - 1938 metais. Tinkamas žmo
gus į teisėjus. 

Judge Louis Petrą jit Judge Walther Kandida
tuoja vėl į Common 

Pleas Court 

Judge Joseph A. Art! 

Kandidatas i Common 
Pleas Teismą 

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 į 

teisėjas tapo paskirtas į Court of i 
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. 

Judge William McDermott 
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 todėl tinka to
kiam teismui kur bus globojamas 
augantis jaunimas. 11 Rinkimai Lap-
kričio-Nov. 5. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
£09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

JONAS G. 
POIiTEJR 

L i e t u v i | , 

Namų Maliavotojai^ \ 
Popieriuotojas ; 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East I23rd Si 
Telefoną* POtomac 6m 

(Minęs Sausio 31, 1893 m. Cleve
land, Ohio. Kandidatuoja j Muni
cipal Court teisėjus. Pirmą kartą 
išrinktas 1937 m., perrinktas 1943. 
Remiamas šiems rinkimams Cleve
land Bar Ass'n. ir eilės žymių or
ganizacijų ir draugijų. 

Judge Louis Petrash vėl kandida 
tuoja į Juvenile Court teisėjus, Mu 
nicipal Court. Jis yra visiškai tin 
karnas 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. Salfi&vimas 
bus Lapkričio 5 d. 

DABAR laikas išsirašyti sau 
Dirvą 1947 metui. 

Judge WaHfier tarnauja vtaxmte-
nei jau per 40 metų, per 16 metų 
tarnavo United States Commissioner 
ir per virš 25 metus teisėju Court 
of Common Pleas. Jo atsakantum% 
pripažino Ohio Gubernatorius, kurte 
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 1934 metais, o 1940 me
tais jam nebuvo nei jokios opozici
jos. Dabar jis kandidatuoja kitam 
terminui. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

IŠRINKIT . . . 

Matthew DeMore 
To 

CONGRESS 
22nd DISTRICT 

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

The May Co's 
BASEMENTE 

įvairių stilių kotai ftio 

terims ir merginoms 

CASUAL 

COATS 
'24 

žavinga kolekcija puikių žiemi
nių, kailiais neapsiutų, kotų ne
paprastai pigia kaina. Kotai 
su rayon ir satin pamušalais 
moterims ir visuomet populiarus 
Chesterfield ir boxy stiliai mer
ginoms. Visi kotai naujų spal
vų. 

PERKELTA IŠ MŪSŲ VIRŠUTINIO 
BATU DEPARTAMENTO! 

Motera Kid D'Orsays 
Batai ką pirmiau kaina

vo 4.50! 
[patingos vertės batai. Miokštt, 
lankstus, patogus, ožkos odos 
sliperiai; odiniai padai, odiniai 
užkulniai, odiniai apmušalai. 
Raudoni, juodi ar mėlyni, siauri 
ir vidutiniai; dyžių 5—9. Ne 
kiekviena spalva turi visus dy
džius. 

Moteriškų batų departamentu*. 

1 
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Frank J. Lausche. Ohio gubernatorius, dalyvauja pietuose su tautinių grupių laikraš-
čie leidėjais ir redaktoriais Clevelande. Gub. Lausche su tautinėmis grupėmis skaito
si. Jis pats yra ateivių darbininkų sunus, pats savo pastangomis pasiekęs mokslus. Jis 
vėl kandidatuoja į Ohio gubernatorius. Balsavimai antradienį, Lapkričio-Nov. 5. 

ATVAŽIAVO Iš EUROPOS 
Pas savo vyrą ir tėvą, Leoną 

Grinkevičių, atvyko i Clevelan
dą jo žmona, Magdalena Grin
kevičienė, taipgi jo duktė, Ju
zė Severinienė-Grinkevičiutė ir 
sunus Juozas Grinkevičius.' 

Jiems dokumentai buvo pa
daryti Dirvos Agentūroje. 

Poni Seferinienė yra dentis-
tė iš profesijos. Jos vyras, 
nors Amerikoje gimęs, dar li
ko Vokietijoje, nes jo piliety
bės dokumentai nesutvarkyti. 

Dainininkas Jonas Urbonas 
su žmona buvo nuvažiavę i 
New Yorką, kur atvyko iš Ško
tijos jo motina. Su motina jis 
atvažiavo i Clevelandą, čia ap
silankė pas pažystamus. Jis gy
vena Chicagoje, ten perkels ir 
savo motiną. 

Jonas Urbonas per vasarą 
darbavosi Tabor Farmoje. 

Jurgis Martinkus su žmona, 
France, išvyko žiemai į Flori
dą. Jie ten išsirašė ir savo 
Dirva. 

IŠVAŽIAVO I LOS ANGELES 
Dirvos redaktorius Karpius 

su žmona išvažiavo Į Kalifor
niją, svarbiausia aplankyti Los 
Angeles Lietuvius, Dirvos ir 
LVS reikalais. Karpius gryš Į 
Clevelandą apie vidurį Lapkri
čio, p. Karpienė ten pasiliks il
gesni laiką. 

Dirvą redaguoja p. Julius 
Smetona ir Inž. Martinas Lau
rinavičius, nesenai atvykęs iš 
Vokietijos, pabėgėlis iš Lietu
vos, kuris stoja darbuotis prie 
Dirvos redakcijos. 

Apie Lapkričio pabaigą Dir
va vėl pradės eiti 8 puslapių. 

LINKSMAS VAKARAS 
šv. Jurgio parapijoje šį sek

madienį, Lapk. 3, rengiamas 
smagus vakaras su vaidinimu 
'Apkalbos ir Meilė", ir šo
kiai. Pradžia 5 vai. vak. 

Prie to kalbės nesenai atvy
kus iš Vokietijos p. Julė Šal
kauskienė. Kviečia Kom. 

PADĖKA 
šiuomi išreiškiu viešą padė

ką Pertui J. Keršiui ir jo drau
gui Adv. R. Jordon, kurie at
stovavo mano bylą No. 550864 
Common Pleas Teisme. Bylą 
laimėjo mano puse su labai ge
romis pasekmėmis. Jie dirbo 
del manęs labai prieinamai ir 
sąžiningai. Patartina ir ki
tiems Lietuviams reikalui esant 
j juos kreiptis. A. Padegimas. 

GANSON KVIEČIA 
GARSŲ' CARNERA 

Jack Ganson ruošia nuosta
bumą profesionalių imtynių sri
tyje, užkviesdamas garsų Italą 
milžiną, buvusį kumštininką 
Primo Camera. Tas 266 sva
jų milžinas pargryžo į Ameri
ca ir stojo i imtynių profesiją. 
Jam imtynės rengiamos ketvir
tadienį, Lapkričio 21, Arenoj, 
Euclid ir E. 37th. 

Pirm to per mėnesį bus įvai
rių žymių imtikų rungtynės už 
pirmenybes, ir laimėtojas bus 
suporuotas su Primo Camera. 

PADĖKA 
Šiuomi širdingai dėkoju sa

vo vyrui, Petrui, dukterei He
len, sunui Juozui ir jo žmonai, 
ir sunui Albertui už surengi
mą man tikrai netikėto gimta
dienio paminėjimo. Spalių 26. 
Taipgi dėkoju visiems kitiems 
kurie prisidėjo prie darbo, val
gių gaminimo, ir svečiams už 
dovanas. 

Mrs. Barbora Dauperas, 
773 E. 91 street. 

Judge Frank S. Day 

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

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

I  

ECU RITO 

BROTHERS CAFE 
LIRTUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
KAZVS LEIMONAS, Sav. 

Telef. CEdar 9527 

Capt. William F. Santelmann, 
direktorius United States Ma
rine Band, kuris koncertuos 
Clevelande, Lapkričio 3, Public 
Hali, nuo 8:30 vai., sukėlimui 
p i n i g ų  T h e  C l e v e l a n d  P r e s s  
Christmas Fund. 

Šis benas važiuoja per visą 
šalį specialu Prezidento Tru
man leidimu. 

M I R I M A I  
KRISTOPA1T1S Ipolitas, nuo 

6302 Lexington ave., mirė 
Spalių 14 d., palaidotas Sp. 18, 
Kalvarijos kapinėse. 

Paėjo iš Vakagalių k., Ra
mygalos par. 

Velionis Amerikoje išgyveno 
40 metų, Clevelande 19 metų. 

Liko žmona, Boguslava, duk
tė Catherine Carr, taipgi anū
kai Robert. Vincent ir Albert. 

Chicagoje paliko jo du bro
liai, Mateušas ir Vincas. 

5 KAMBARIŲ BUTAS 
VIRŠUJE 

Karštas vanduo, šiluma, ga
ražas. Kreipkitės (46) 

7423 STAR AVE. 

PARSIDUODA PELNINGA 
Elektros Padargų krautuvė, 

ant Hayden Ave., pigia kaina. 
Smulkmenų klauskit telefonu 
GL. 3291, arba kreipkitės į 

4732 Broadway. 

JIEšKAU brolį Jurgį Vin-
ciuną, atvyko į U. S. prieš pra
eitą karą. Seniau gyveno Bos
tone. Jogaudžių k., Pabiržės v. 
Prašau atsišaukti. (46) 

PETER VENCUNAS 
Coleman, Alta. Canada 

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. 

M A I S T A S  '  
TIESIOG IŠ FARMOS 

Visoki švieži ūkio produktai 
reikalingi vestuvėms, poki-
liams ir namams galima 
gauti pas 

TADAS NEURA 
2047 Hamilton Ave. 

FEIGHAN FOR JUDGE 
I Š  R  1  N  K 1 T  

EDWARD F. 

FEIGHAN 
J U D G E  

A  

Common Pleas Court 

Energingas — Nepriklausomas — Atsakantis 

X I EDWARD F. FEIGHAN 
II Pasaulinio Karo Veteranas 

Geras žemklas del Ohio 
Išrinkit vėl Gubernatorium 

FRANK J. LAUSCHE 
DRĄSIAI VADOVYBEI IR TEISINGAI 

ADMINISTRACIJAI 
Balsuokit už Demokratų Sąrašą 

Šiame numeryje susirinko daug politiškų skelbimife 
iš abiejų partijų, už kurių- turinį Dirvos Redakcija t 
neima atsakomybės. ; 

Issued by Lausche for Governor Co mmittee, John E. Lokar, Sec'y. 

SVEIKAM LIBERALIZMUI 

Išrinkit til U. S. SENATOR 

VIENODAS TEISINGUMAS VISIEMS 

IŠRINKIT VĖL 

JUDSE 
FREDERICK P. 

W4LTHER 
Common Pleas Court 

VIRŠ 25 METŲ PATYRIMO, TEISINGAS, TINKAMAS 

X I FREDERICK P. WALTHER 

i  U.S. SENATOR t 
JAMES W. HUFFMAN 

JAMES W. HUFFMAN 
Gubernatoriaus Lausche Paskirtims 

Balsas už Senator Huffman yra Pasitikėjimo 
Balsas jusu draugui Gubernatoriui Lausche., 

BALSUOK UŽ DEMOKRATŲ TIKI ETĄ 

xl JAMES W. HUFFMAN 
Huffman for Senator Committee—Robt. Donahey, Chairman 

NEW LOW-COST 
DIRECT LOANS to 

AUTO BUYERS 
NEW-CAR RATf i  

$4 o year per $100. 

Jo Rekordas Užtarnauja Jusų Balso 

JUDGE Joll'IML SILBERT 
TO 

COMMON PLEAS COURT 
Užkirtas 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. 

D E D U C T E D  
I N  A D V A N C E  

BE A CASH BUYER 
WITH A 

BANK LOAN 

Cleveland 
J '  

Crust Company 

BEFORE YOU BUY ASK AT YOUR 

*  C L E V E L A N D  T R U S T  B A N K  •  

Išrinkit JUDGE Louis 

P E T R A S H  
{ Juvenile Court 

X I LOUIS PETRASH 

Wilkelis Funeral Home Į 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ i 

If PATARNAVIMAS j 
II —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
nil 11111111 i i i  111 imiiHimiim mi i ihhiihhhi mi»iiniu»i>miiiiinumiimniunii n 11 

| P J. KEJRSIS 
a 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
5 OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 
mm S 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- £ 
E kttSs Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 

E riuose apdraudos-insurance reikaluose. 5 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 

E garantuojama. Kreipkitės f mane telefonu arba asmeniškai. 3 
m nu mini 

ATLYGINKIT UŽ IŠTIKIMĄ TARNAVIMĄ 

IŠRINKIT VEL 

JUDGE 
FRANK S. 

D A Y  
Common Pleas Court 

i 
TEISINGAS — NEPRIKLAUSOMAS — TINKAMAS 

H FRANK S. DAY ? 

' £• X-
f  *  &  '  

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 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Dii*ėlftor£) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVgžfl. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis riemok&mai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdieott 1763 

Štai Jums Naujos 

Rudenines Skrybefis 
Jau gaunamos ir galimos pasirinkti — visose vSliatisiose 

spalvose ir styliuose 

Kaina po 2.95 3.45 7.95 
Vyrams ir Vaikinams SWEATERIAI 

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

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

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. M U L I O L I S 
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

I I ia-J1 
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