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THIS ISSUE IS 
JtN TWO SECTIONS 

SECTION ONE 

TREMTINIŲ GYVE
NIMO ŽINIOS 

NAUJA IRO VADOVYBĖ — 
KITOS KRYPTIES ŽMONĖS 

Rugsėjo 1 d. pradės eiti pa
reigas naujai paskirtas IRO di
rektorius Mr. Ryan'as. Iš pra
nešimo DP ^ spaudos konferen
cijoje paaiškėjo, kad senųjų 
IRO vadovų nebėra. 

Naujasis direktorius busiąs 
kitos krypties (ne probolševi-
kas!) Tremtiniai tuo labai 
džiaugiasi ir mano, kad IRO or
ganizacija užuot, kaip iki šiol, 
terorizavusi tremtinius, pradės 
pagaliau juos globoti ir ginti 
nuo bolševikų užmačių. Esą 
numatoma 140,000 DP perkelti 
iš Europos į užjurius . 

NEKANTRIAI LAUKIA EMI
GRACIJOS Į SUVIENYTAS 
VALSTIJAS 

Lietuviai tremtiniai nekan 
triai seka visus pranešimus 
apie DP emigraciją į Ameriką. 
Tačiau .tikrų žinių jie iki šiol 
dar neturi. Konsulatai nieko 
konkretaus negali pranešti. Ge
rai visus nuteikė BALF'o pirm. 
Kun. Dr. Končiaus informacija 
spaudoje. Spaudoje vedama ak
cija, kad tremtiniai gražiai elg
tųsi, butų sąžiningi, pildytų pa
žadus, kas liečia darbo sutar
tis. Visose stovyklose jaučia
mas didelis pasitenkinimas ir 
pagarba Amerikos Lietuviams. 
Savo susirinkimuose tremtiniai 
priima padėkos rezoliucijas. 

LIETUVIAI VYKSTA IR J 
AUSTRALIJĄ 

Tremtiniai daugiausia dėme
sio yra sukoncentravę j emigra
ciją. Važiuoja visur, kur tik 
juos veža. Tuo tarpu daugiau
sia vyksta į Australiją. Vien 
tik Liepos 29 d. iš vienos Kas-
selio stovyklos į Australiją iš
vyko 99 Lietuviai. Tačiau vyks
ta beveik išimtinai viengungiai 
ar bevaikiai, nes su šeimomis 
tremtinių kiti kraštai neima. 

PRASIDĖJO MOKSLAS 
Tremtinių mokyklose nuo 

Rugpj. 16 d. prasidėjo nauji 
mokslo metai. Mokinių skai
čius beveik nėra sumažėjęs. 

LIETUVIAI DĖKOJA Ut 
IMIGRACIJOS BILIŲ ' 

Muencheno Lietuviai apsi
lankė pas U.S.A. karinį guber
natorių Bavarijoje p, M. von 
Wagoner, padėkojo jo asmeny
je U.S.A. vyriausybei už Lie
tuvos pripažinimą de jure ir už 
1948 m. D.P. biliaus priėmimą. 
Ta proga įteikė jam kuklių do
vanėlių. Gubernatorius gražiai 
priėmė delegaciją. Po to Lietu
vių atstovai aplankė U.S.A. ka
rini atstovą. Pulk. Deckar. 
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Kiiiuimisliii Vokiečiai ližėm Berlyno Miesto Rotuše 
f? *> 

PRANCŪZAI GYVE-
NA BAIMĖJE 

LAIŠKAS IS LIETUVOS 
"Mintis" skelbia laišką iš 

Lietuvos: -
"Aš rašau tau, tačiau tu man 

dar nerašyk. Būtinai išpildyk 
tai. Kol kas dar vis negaunu iš 

-Renos pakvietimo pas save. 
(Rena 1941 m. išvežta į Sibi
rą). Galėsiu dar susitvarkyti 
savo reikalus. Ak, tikrai esame 
patenkinti. Dar kartą primenu, 
kad man nerašytum ir nieko 
nesiųstum." 

IŠEIS NAUJAS RELIGINIS 
ŽURNALAS 

Teko patirti, kad sustojus 
"Naujam Gyvenimui" — reli
ginio turinio žurnalui tremtyje, 
tremtiniai ruošiasi ^ išleisti kitą 

Iš Paryžiaus rašoma kad 
Prancūzija dreba kiekvie
nu atveju kai Berlyne so
vietai pasuka tvirčiau savo 
varžančius šriubus vakarų 
alijantams. 

Ta baime trukdo Pran
cūzams atsigaivęlioti ir at
sistatyti. 

Prancūzai bijo ne tiek 
Vokiečių iš anapus Reino, 
kurie pastarų 70 metų bė-
gyjetris kartus Prancūzi
ją užpuolė, jie bijo subolše-
vikintų Vokiečių, bijo kar* 
tu su anais Vokiečiais už-
ėjimo Rusų ir įvedimo ko
munizmo. 

Prancūzai kaltina Ame
riką ir jos militarinį guber
natorių Gen. Clay, už su
painiojimą Amerikos politi
kos Vokietijoje taip kad iš 
to puikiai pasinaudoja ko
munistai, savo klastingai ir 
suktai propagandai. 

Komunistų atkakliai pro
pagandai einant, nenuosta
bu kad Prancūzai kasdien 
laukia bolševizmo savo ša
lyje, ir iš jo baimės negali 
rimtai po karo atsistatyti. 

AMERIKOS KOMU-
NISTAI PASIRUOŠĘ 

TERORUI 

Maskva Pradeda Siekti Savo Užsimoji
mų Vokiečių Komunistų Rankomis 

Vakarų Atstovai dar 
Tupinėja apie Staliną 
Berlynas, Rugp. 26. — 

Vokiečiai komunistai, Mas
kvos paruošti ir pamokin
ti, surengė Berlyne demon
straciją, Rusų valdomoje 
dalyje, ir tūkstančiai šauk
dami ir rėkdami supuolė ir 
užėmė Berlyno miesto ro
tušę, organizuotu pasikėsi
nimu išversti nekomunisti
nę Berlyno miesto tarybą. 

Miesto rotušė stovi SU

LEIDŽIA NEŠIOTIS 
GINKLĄ 

Iš Washingtono praneša 
kad Atstovų Rumų komi
sijos nariams, kurie tardo 
komunistų agentų slaptą 
veiklą Amerikoje, leidžia
ma nešiotis ginklą, atsargai 
kad kiti komunistai nepa
sikėsintų prieš juos. 

Komisija toliau veda tar
dymus. ypač šiomis dieno-

LOOK WHO'S TALKING! B r  C O L L I E R  

mis plačiai tardo buvusį 
tartoje "neutrafėje™Berly- Sfate Departmento virsi 
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Apie 75,000 Amerikos ko
munistų yra pasiruošę gel
bėti Rusijai, atsitikime ka
ro tarp Amerikos ir Sovie
tų. 

Komunistai, Kremliaus 
paruošti, įkvėpti ir išmo
kyti, darys viską ką galės 
Amerikai kenkti, pląišinti 
ir trukdyti jeigu pasirody
tų karas tarp | Amerikos ir 
Rusijos prasideda. 

Amerikos valdžia ir ruo
šiasi komunistus sugaudy
ti, tam ir tariasi kaip vieną 
atsargos priemonę. 

Tik Amerikiečiai gali pa
vėluoti, nepriduodami vie
tos komunistams svarbos. 

Komunistai visose kitose 
šalyse neišvengiamai pra
vedė tai ką Maskva jiems 
įsakė, taigi Amerikiečiams 
nėra ko žiopsoti, turi gau
dyti ir uždarinėti komunis
tus dabar, iki ne pervėlu. > 

AMERIKOS pradi n ė s e 
mokyklose trūksta 150,000 
mokytojų, kaip praneša pa
ti mokytojų sąjunga. 

Šį rudenį mokyklos tiki
si sulaukti apie 500,000 mo
kinių daugiau, visoje šalyje 
bendrai sudėjus. Taigi mo
kytojų klausimas pasidaro 
visai opus. . / 

Japonijoje komunistų su
rengtą streiką filmų indus
trijoje turėjo išvaikyti U. 
S. kariuomenė. Streikeriai 
apšaukė taip vadinamą sė
dėjimo streiką ir ^užsidarę 
studijos vartus atsisakė įsi
leisti policiją. 

religinio turinio žurnalą, kurį 
redaguosiąs vienas kunigas. 

K. Pelėkis. 

no srityje, bet Sovietų zo
noje. 

Komunistams susirinkus 
prie rotušės, jie pareikala
vo sargybą atidaryti var
tus, kitaip jie išgriaus var
tus. Kada atidaryta vartai 
komunistų vadai subėgo į 
rotušę ir reikalavo kad bu
tų pašalinta visi žmonių iš
rinkta miesto valdybos na
riai. -• 

Vėliau dar daugiau de
monstrantų susivertė į ro
tušės kiemą, rotušė buvo 
paimta į riašininkų rankas 
ir jie ten įsteigę savo mies
to administraciją. 

Demonstracija buvo su
kurstyta Rusų miesto da
lyje leidžiamų Vokiečių ko
munistų laikraščių. Vokie
čiai sargai prie miesto ro
tušės sakė pažinę tris Ru
sus karininkus užpuolikų 
eilėse, kurie buvo be uni
formų. 

Per kelias pastaras die
nas Berlyne ėjo ivairųs su
sikirtimai, Amerikiečių pa
grobimai, Vokiečių polici
ninkų nužudymai ir kt. 

Amerikiečiai ir jų sąjun
gininkai Britai bei Prancū
zai pasijus kad Berlynas 
jau komunistų kontrolėje, c 
šie — Maskvos kontrolėje. 

Vakarų sąjungininkai iki 
šiol vis neišmokta: jie tiki 
kad Rusai ims juos iš^ Ber
lyno stumti. Visose šalyse 
kur tik Maskva užgrobė 
vietines valdžias, tą pada
rė vietinių komunistų na
gais. 

Komunistai Berlyną uz-
grobinėja tuo laiku kai Va
karų valstvbių atstovai tu
pinėja aplink Staliną ^ ir 
Molotovą Maskvoje, tikė
dami su jais rasti susita
rimą 

Iš Amerikos pusės vėl už
teks tik protesto Maskvai — 
ir tuo Berlyno istorija bufe 
baigta. 

Amerikos ir Prancūzijos 
inilitarinio štabo nariai iš
keliami iš Berlyno, pasek 
mėje nesusipratimų su so
vietais, tačiau kareiviai iš 
Berlyno nejudinami. 

Metropolitan Opera New 
Yorke, kuri dėl unijų auk 
štų algų ir kitų reikalavi 
mų, buvo nutarus neatsida
ryti šį sezoną, dabar gavo 
unijų nuolaidas ir rengiasi 

j pradėti J#48r49 sezoną. 
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ninką Alger Hiss, kuris už
sigina buvęs komunistas ir 
komunistų agentas. Jį iš
davė atsimetęs nuo komu
nistų W. Chambers, dabar
tinis Time žurnalo redak
torius. 

Susekimui ar Hiss buvo 
komunistų agentas, apklau
sinėjimui pakviestas ir L. 
Budenz, buvusį, komunistų 
organo Daily ̂ Worker re
daktorius, Rtirs taipgi atsi
metė nuo komunistų prieš 
du metu. 
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yOORE 
MATERIALIST/ 

KARO VADAI VĖL 
TARĖSI 

Iš Washingtono praneša 
apie Amerikos aukštų karo 
vadų įvykusį slapta nosėdį 
šiomis dienomis. Apkalbė
ta ivairus militariški apsi
gynimo klausimai. 

Dalvvavo specialiai atvy
kęs iš Berlyno U. S. Oro 
Jėgu vadas Gen. H. Van-
denberg. 

U. S. tariasi ir su Kana
da bendram apsigynimui. 

New York. — Jurų lai
vu darbininkams, apie 25,-
000. pakelta aleros, ir rytuo
se streikas baigtas. Bet va
karuose CIO iurininkai nu
tarė streikuoti Rugs. 2. 

Los Alamos, N. M. — Po 
savaitės laiko streiko, gri
žo dirbti virs 3000 atomo 
darbu darbininku, kurie su
streikavo protestui dėl pa-
samdymo 115 darbininkų iš 
kitų valstijų. 

PRANCŪZIJA nasirvžo 
netrukus Panaikinti maisto 
ir kitu reikmenn kontroles, 
sumažinimui infliacijos. 

ITALIJOJE komunistai 
kursto ukin darbininkus į 
streiką, reikalaujant dau
giau mokėti. 

1"Į!"!HĮP'I' 
GRAIKIJOJE valdžios 

kariuomenė pasekm i n e a i 
triuškina komunistu bandi
tu pasipriešinimą kalnuose. 
Graikų kariuomenei pata
rimus teikia Amerikos rai 
litariniai žinovai. 

Amerikos komunistai ir jų draugai kaltina Amerikiečius 
materialistais, kuomet pačioje Rusijoje net vergišku budu 
stengiamasi siekti materializmo. 

TARP U.S.A. IR SOVIETŲ NUTRAUK
TI KONSULARINIAI RYŠIAI 

Iš Europos parvežta jau 
50,000 Amarikos kariu la
vonu. tų kurių giminės to 
pareikalavo. 

Washington. — Sovietų 
gen. konsului New Yorke 
pravedus Rusės mokytojos 
pagrobimą ir įkalinimą, ir 
jos iššokimas pro langą iš
silaisvinimui, privedė Ame
riką ir Sovietus prie nu
traukimo kansularinių ry
šių. 

Sovietų gen. konsulo Lo-
makino žygis pavadinta ne
atitinkančiu Amerikos lai
svai tvarkai, ir U. S. State 
Departmentas pareikalavo 
kad Maskva Lomakiną at
šauktų į Rusiją. 

Maskva gi pasirodė išdi
di ir atsilyginimui už Lo-
makino nuneigimą, nutarė 
uždaryti Amerikos konsu-
laturas Rusijoje. Savu ke
liu prireikė uždaryti sovie
tų konsulatą San Francis
co mieste. 

Sovietų konsulą! pradėjo 
iš Amerikos grįžti, ir tuoj 
sugrįš Amerikos konsulai 
iš Rusijos. 

Mokytoja Kasenkina dar 
sunkiai serga, bet ji galėjo 
priimti- Amerikos spaudos 
atstovus ligoninėje, Rugp. 
25, kuriems pasakė kad ji 
šoko iš sovietų konsulatu-
ros iš trečio aukšto pro lan
gą ne nusižudymui, bet no
rėdama pabėgti iš sovietų 
nelaisvės. Ji buvo įsakyta 
grįžti į Rusiją, bet nenuvy
ko į laivą, o pasislėpė tarp 
"baltųjų" Rusų, kur ją Lo-
makin susekė ir pagrobęs 
be abejo norėjo išsiųsti va
ru į Rusiją. 

Kasenkina palengva svei
ksta, reikia tikėtis pagis. 

šios šalies gyventojų as
meninės ineigos šymet iki 
šiol pasirodo eina net apie 
$18 bilijonų dolarių dau
giau negu 3M7 metaia. 

150 U. S, BOMBERIŲ 
ANGLIJOJE 

Anglijoje šiuo laiku ran
dasi apie 3,000 gerų Ameri
kos lakūnų ir apie 150 pir
mos rūšies sunkių bombe-
rių ir kitokių lėktuvų, ku
rie atlieka įvairius manev
rus. Tai yra daroma paro
dymui Ria&ijai Amerikos 
muskulų. 

DULLES, Amerikos ba
žnyčių organizacijos pirmi
ninkas, dalyvaudamas Am
sterdame, Holandijoje, Pa
saulio Bažnyčių Tarybos 
suvažiavime, pareiškė per
sergėjimą prieš komunistų 
visuotinas ambicijas. 

KAINŲ brangumas šiuo 
laiku Amerikoje pasiekė 
aukščiausią laipsnį istorijo
je^ Šių metų vasarą reikia 
mokėti jau $21.68 už tiek 
maisto kiek buvo galįma 
pirkti už $10 1935-39 me
tais. 

AMERIKA atsakė leidi
mą čia įvažiuoti sukomuni-
stėjusiam Anglijos dvasiš
kiui Dr. Johnson, kuris no
rėjo atvažiuoti čia agituoti 
už draugingumą su sovie
tais. Mažai tas 73 metų se
nis jau ir išmano ką daro. 

DĖL TITO nesilaikymo 
Stalino linijos, kominfor-
mo agentai pradėjo varyti 
atkaklią agitaciją prieš Ti
to iš Rumanijos, kurstyda
mi Jugoslavijos komunis
tus išversti Tito ir užval
dyti tiems kurie nori buti 
pasivergę Maskvai. 

Anglija gal netrukus pa
naikins bulvių racionavimą. 
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VALDŽIA šymet jau pralei
do 16 milijonų dolarių paremi-
Inui kiaušinių kainų, kad kiau
liniai neatpigtų. Pernai visą 
metą kiaušinių kainų palaiky
mui išleido net $116 milijonų. 

Valdžia žiuri kad kiaušinių 
ūkininkai gautų po 35 centus 
tuzinui kiaušinių. Jeigu kiau
šiniai buna pigesni, valdžia da-
ttioka. Tačiau valdžia nekon
troliuoja kiaušinių pardavimo 
jtainos, jeigu mieste kiaušinių 
pirkėjai turi mokėti po dusyk 
35c ir daugiau tuzinui. Kam 
leidžiama ši nesąmonė? 

Bulvių aukštų kainų palui* 
kymui šymet iš valdžios iždo 
ūkininkams sumokėta jau apie 
|80 milijonų. 

Valdžia moka priedus kiau&t 
augintojams, pieno ūkininkams, 
bulvių, saldžių bulvių, kalaku
tų, vatos, kviečių, kornų, taba
ko, ryžių ir kitų ūkių produktų 
augintojams priedus, kad tą 
produktų kainos nenupigtų. 

Iš FEDERALĖS valdžios iždo 
algas ir atlyginimus gauna vie
nas asmuo iš kiekvienų šešių 
suaugusių šios šalies gyvento-
t o  j  . . .  . . .  .  

Kaip surinktos žinios paly
do, reguliariai atlyginimai ten
ka apie 15,830,900 piliečių. 

Didžiausia paskira grupė tų 
valdžios šelpiamųjų yra vete
ranai ir jų šeimos. Kita gru
pė seka valdžios įstaigų tar
nautojai, ginkluotų pajėgų na
riai, Federaliai pensininkai, So
cial Security gavėjai, ir ūkinin
kai, kuriems valdžia moka at
lyginimus, palaikymui aukštai 
ūkių produktų kainoms. 

šį fiskalj metą federaliai iš
mokėjimai pasieks apie $42 bi
lijonus. Tai yra virš 6 kartus 
daugiau negu valdžia išmokėjo 
1920 metais. 

Tas visas milžiniškas sumas 
turi sudėti patys taksų moky
tojai. 

• 

STATYBOS darbuose unijų 
darbininkai pasiekė aukščiau
sių algų. Apie 500,000 unijii-
tų dirbančių statybos darbuo-' 
se šią vasarą gauna vidutiniai 
po $2.10 valandai. 

Nors tas padaro statybos 

darbininkus linksmais, tas pa
rodo betgi kodėl gyvenami na
mai brangus. Mūrininkai sta
tybos darbuose gauna po $2.67 
valandai. 

BIZNIŲ yra visom i* pusg-
mis. tik reikia mokėti juos su
rasti. Omaha. Nebr., mieste 
vienas biznierius išgalvojo su
malti į smulkius miltus vištų 
kiaušinių lukštus ir juos par
duoda gyvulių maistui. Net ir 
ligoninės tuos miltus naudoja 
tam tikriems ligoniams maitin
ti. 

• 
AMERIKOS darbininkai už

dirba daugiau negu taip vadi
nami kapitalistai, kurių yra 
14 milijonų turinčių šėrus-ak-
cijas įvairiose korporacijose. 

14,000,000 šėrininkų už sa
vo investuotą kapitalą pernai 
dividendų gavo apie 7 bilijo
nus dolarių. Darbininkai al
gomis pernai gavo virš 100 bi
lijonų dolarių. 
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PITTSBURGHAS AUGA 
GYVENTOJAIS 

Pittsburgho didmiestis pašo
ko virš 5 nuošimčiais gyvento
jų skaičium nuo 1940 metų —. 
ir dar vis daugėja. 

Šio miesto ir priemiesčių gy
ventojų skaičius, įskaitant Al
legheny apskritį ir dalis Bea
ver, Westmoreland, Fayette ir 
Washington apskričių, 1940 m. 
buvo 1,9940,060. 

1947 metais, kaip statistikų 
biuras apskaičiuoja, šioje sri
tyje atsirado 106,000 daugiau 
žmonių, arba viso gyventojų 
skaičius pasiekė 2,100,092. 

Apie 62,000 asmenų atvyko 
čia apsigyventi iš kitų valsti
jų, kadangi čia yra daugiau 
progų gauti darbą. 

Pittsburgho augimas yra są
ryšyje su visos Pennsylvanijos 
gyventojų daugėjimu. Ši vals
tija užima penktą vietą tarpe 
kitų valstijų kurių gyventojų 
skaičius pastarais keliais me
tais padaugėjo. 

Detroit, Mich., Naujienos 
-# 

KLUBUS VERČIA LAIKYTI 
ATDARAS DURIS 

Pennsylvanijos Degtinės kon
trolės komisija pasiunčia apie 
300 savo agentų aplankyti vi
sus Pennsylvanijos klubus, vi
siems duoti įsakymus kad du
rys į juos butų atviros valsti
jos agentams, kad nebūtų už
barikaduotos. Tas turės buti 
padaryta bėgyje 30 dienų. 

Tuli klubai, užsidarę savo 
duris tandžiai, atlieka visokias 
gemblerystes.. 

Dabar klubai turės "sugrįž
ti į civilizaciją", pareiškė ko
misijos viršininkas. 

UNIJŲ TARYBA PRIEŠ 
KOMUNISTUS 

Pittsburgh® viena po kitos 
unijos, ir CIO narės ir kitos, 
priverčia savo viršininkus pa
daryti pareiškimus kad jie nė
ra komunistai, kaip to reika
lauja Taft-Hartley įstatymas. 

CIO vadovybė užsispyrus ne
pasirašyti affidavito jog nėra 
komunistai. To laikosi ir kai 
kurių ClO skyrių vadai, paski
rų Lokalų viršininkai. 

UE Lokalas 610, Union Sig
nal & Switch Co. dirbtuvėje, 
nutarė kad jų unijos viršinin
kai, kurie vis atsisako pasira
šyti affidavitą jog nėra komu
nistai, tą pasirašymą padary
tų. Unijistai nariai pasmerkė 
komunistų kišimąsi į UE lini
jos reikalus. į _ 

PIENAS UŽTVINO 
PENNSYL V ANIJĄ 

Pennsylvanijoje pasirodė di
deli kiekiai pieno, tai]) kad ei
na kalbos jog nustatytas pie
no kainos pakėlimas Spalių 
mėnesį gali neįvykti. 

Valstijos Pieno Kontrolės 
Komisija šią savaitė atvyko į 
Pittsburghą ir čia laikė savo 
konferenciją su pieno gamin
tojais ir pardavėjais, nustaty
ti pieno kainos pakėlimą. To 
pasekmėje ir šioje apylinkėje 
nustatė pieno pabrangintą kal
ną — 22 centu kvortai. 

Pieno pardavėjai rėkė kad 
valstijoje pieno pritruks jeigu 
pienas nebus pabrangintas. 

Priešingai gi, šiuo laiku vi
soje valstijoje pasirodė pieno 
perviršis — tiesiog pieno po-
tvinis. 

MIESTELIUI PALIKTA 
MILIJONAI 

Perryopolis miestelis, Fayet
te apskrityje, turįs tik 1500 
gyventojų, per apie 150 metų 
nuo savo įsikūrimo pasilikęs 
mažiuku, dabar likimo lėmimu 
virto milijonų dolarių turto 
paveldėtoju. 

Rugp. 6 New Yorke mirė 
turtuolė moteris, Mrs. Mary 
Frazer, kuri tame miestelyje 
buvo gimus, bet kurį matė tik 
vieną kartą per 60 metų, nes 
ji gyveno visur kitur. Ji pali
ko to miestelio viešiems reika
lams apie $10 milijonų turto. 

Ji pasirinko šio miestelio ka
pines ir savo amžinam poilsiui. 

Tie dešimt milijonų dolarių 
turės buti sunaudota miestelio 
įvairiems viešiems įrengimams, 
papuošimui ir tt. 

PAMIŠĖLIO DARBAS 
HASTY, Ark. — Pamišėlis 

farmeris netoli čia nušovė sa
vo nesveiką seserį. Po to kai jį 
apsupo policija, jis per 24 va
landas atsišaudė į 50 valstijos 
policijos vyrų, tris iš jų sužeis
damas. Paskui jis pats žuvo 
savo namo gaisre, kuris pakilo 
nuo šaudymų. 

PAKELIA VALSTIJOS 
PAŠALPAS 

Dėl gyvenimo pabrangimo, 
Pennsylvanijos Viešos Pagalbos 
Departmentas nutarė pakelti 
valstijos pašalpas gaunantiems 
asmenims jų gaunamas sumas. 

Dabar valstija moka senat
vės pašalpą po $48 mėnesiui, 
tačiau kaip tas departmentas 
apskaičiavo, tų pinigų neužten
ka seno žmogaus paprasčiau
siam pragyvenimui. 

Pakėlimas pensijų prasidės 
veikti nuo Spalių mėnesio. 

Dabar tų valstijos pašaipu 
išmokama po virš $8 milijonus 
kas mėnesį. 

WATERBURY, Ct 
LINKSMAS POBŪVIS 

Rugp. 8, ponia Julia Lazdau-
skienė, "su pagalba p. Mary Po-
džiunas, suruošė linksmą pobū
vį savo broliui Stasiui Bajoru-
nui ir jo šeimai, proga pp. Ba
jorūnų vienų metų sukakties 
atvykimo į Ameriką ir įkurtu-' 
ves į jų persikėlimo į nuosavą 
butą Waterbury. Pp. Bajorū
nai pirmiau gyveno Thomas-
tone. Pobūvis buvo skaitlin
gas, dalyvavo keliolika šeimų, 
ir pavienių, artimų jų draugų. 

Iš VIRŠAUS ŠILKAS— 
V I D U R Y J E  V I L K A S . . .  

Bloga tam žmogui kuris kaip 
tik suduria galą su galu, bet 
dar blogiau tokiam žmogeliui 
kurio kišenius protą praveikia. 
Pas mus randasi pora vyrukų 
turinčių geras pozicijas, turi 
susitaupę po kelis dolarius; iš 
viršaus rodos but neblogi žmo
nės, bet iš vidaus??? 

Jie visuomet trokšta neuž-
tarnutos garbės. Pav., vienas 
iš tų vyrukų draugijos valdy
bos rinkimuose pralaimėjo pir
mininko vietą. Kadangi ten 
buvo slaptai balsuojama, visi 
turėjo parašyti ant popieros u? 
ką jie balsavo. Šis rinkimus 
pralaimėjęs vyrukas, vėliau su
rinkęs visus balsavimo popie
riukus ir gerai juos išstudija
vęs, pradėjo savo draugus gau
dyti, ar juos sutikęs klube, ar 
smuklėje, ar dirbtuvėje, pra
dėjo kaišioti po nosia tuos po 
pieriukus, sakydamas: tu toks 
ir toks, aš tavo raštą gerai pa
žįstu, kodėl tu balsavai už aną. 
o ne už mane?! Aš tau patai
sysiu taip kad tu manęs nepa 
mirši kol tu busi gyvas, ir t.t. 

Žinoma, rimtesni žmonės tu
ri iš to daug juoko, bet kartu 
susidaro nereikalingų skanda 
lų. Grūmoti, atkeršyti žmogui 
vien tik už tai kad už jį ne
balsavo, yra tai Vilko pasiel
gimas. 

LVS PIKNIKAS 
Liet. Vaiduoti Sąjungos 9 

tas skyrius rengiasi prie pik
niko, kuris įvyks sekm. Rug
sėjo 26, Linden Parke. 

Pasižadėjo dalyvauti Genera
linio Konsulo Attache Aniceta? 

RAGINA KOVOTI PRIEŠ 
RAUDONUOSIUS . . . . 

Phi.ade.phUoie GeneSZ. t 
nas Černius, abu pasakys įdo
mias kalbas. Yra pasiųsta kvie
timas A.L.T. Centrui, tikima 
si kad ir jie neatsisakys atsi 

vaitę atsibuvo 
Amerikos Legijono suvažiavi 
mas, kuriame dalyvavo valsti 
jos gubernatorius Duff ir pa 
sakė kalba, ragindamas Ame- lankyti. Yra pakviesti mieste 

i 4.: vnmn. mayoras ir kiti valdininkai; n rikos žmones kovoti prie Komu- .. ;  

nizmą ir kitokius "izmus vi
somis savo pajėgomis, iškeliant 
viešumon jų visus darbus. 

Gub. Duff kaltino Rusiją tu
rint vieną tikslą — palaikyti 
pasaulį ir Ameriką sumišime. 

tikimasi šiaip daugelio žymii 
svečių. Dedamos pastangos su
ruošti radio pusvalandį, tiesiog 
iš pikniko. Pikniko dalyvian^ 
paskirta trys dovanos prie į 
žangos tikietų. žodžiu, pikni
ko rengimo komisija ruošiasi 
taip kad šis paskutinis sezom 

Legijonas taipgi priėmė re-1 pį^nikas turėtų buti įdomiau 
zoliuciją raginančią šios šalies sįas jr pasekmingiausias 
valdžią imtis stiprios akcijos 
prieš komunizmą. 

Patardamas visiems Ameri-
balsavimu, gubernatorius ragi
no piliečius uoliai dalyvauti at
einantį rudenį prezidento rin
kimuose. 

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

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kai tik jūsų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkite pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $3 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, išsiųsr * 
kite, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 
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Žurnalas 

NAUJIENOS 
Geriaus ias  

LIETUVIU 
Paveiksluotas J 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insieigfos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 4, I*. 
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SMULKIOS ŽINIOS 
Stasys Senkus minėjo savo 

vedybinio gyvenimo 40 meti; 
sukaktį; lankėsi jų sunus jūr
eivis Nav. Stanley Senkus su 
žmona, iš Newport News, Va. 
ir jų žentas Dr. Clarence Las-
koski, iš Providence, R. I. 

Pranas Vaičaitis minėjo 34 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį; jų pabrolis ir pamergė 
Petras ir Valerija Motejaičiai. 
juos sveikino, linkėdami vis< 
geriausio ateityje. 

Juozas Dabnis gražiai pra
leido savo 35 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktj. 

Anthony Puzinas, kuris tar
nauja U. S. laivyne, Glenview, 
111., parvažiavo porai savaičių 
atlankyti savo motiną ir sese
rį Marcella. 

Dr. Viktoras Jasaitis, tik 
ką atvykęs iš Europos su žmo
na ir dviem vaikais, apsistojo 
Waterburyje porai savaičių, iš 
čia žada važiuoti į Illinois val
stiją. Dr. Jasaitis atvežė vi
sokių naujienų ir daug linkėji
mų nuo tremtinių vietiniam 
Lietuviu "Care ir Relief Club", 
ir pažadėjo pasakyti kalbą gy-

ivu žodžiu Rugp. 29, šio klubo 
šeimyniškame piknike, Antho
ny Kishonis darže. 

Kaip žinoma, šis klubas yra 
pasiuntęs virš 1100 siuntinių, 
kuriais daugelis tremtinių pa
sinaudojo. Užtai Dr. Jasaitis 
nori tremtinių prašymą išpil
dyti, padėkoti to klubo nariams 
už parama maistu ir rūbais. 

Butų galima dar daugiau sa
vo brolius tremtinius sušelpti, 
bet mažai randasi tokių kas 
Juos kaip pridera atjaustų. 

Dr. M. J. Colney. 

HUOŠIAMAS LVS 6 SK. 
IŠVAŽIAVIMAS 

'Visiems yra malonu išvažiuo
ti į laukus, prie vandenų, gra
žioje draugystėje, o prie to dar 
gerą ir nuoširdų darbą atlikti. 

Šiais sumetimais sumanėme 
suręngti dar vftną LVS 6 sk. 
išvažiavimą, šį kartą vasarna
mį malonėjo pavesti musų ge
rieji tautiečiai p. Kriaučiunai. 
P. Kriaučiunų vasarnamis ran
dasi prie Cooley ežero ir jau di
džiumai musų Lietuvių yra ži
nomas. Išvažiavimas įvyks 
Rugsėjo 12 d., pradedant nuo 
ryto. 

Norintieji važiuoti prašomi 
pranešti rengimo komisijai: p. 
M. Greivienei, p. Malvinai 
Smailienei, p. Stephanijai Dou-
van, p. Matildai Maitienei, p. 
Juozui Kripui ir šių žodžių ra
šytojai. Rengimo komisija 
stengsis visiems, kaip ir praei
tyje, kuo maloniausiai patar
nauti. Išvažiavime bus skanių 
valgių, na ir t.t. 

KRIAUČIUNŲ SVEČIAI 
Porą savaičių pas p. Kriau-

čiunus viešėjo jų giminaičiai iš 
Newark, N. J., Remeikai. Tai 
jauni, energingi Lietuviai, p. 
Remeikienė aukštesniosios mo
kyklos mokytoja ir p. Remeika 
dirba draudimo agentūroje. Iš 
čia svečiai buvo Kriaučiunų au-
tomobilium nuvykę į Chicagą 
irgi giminių aplankyti. 

Kartu su p. Remeikais buvo 
parVykęs ir Kriaučiunų sunus 
Algirdas, kuris studijuoja che
miją Cambridge universitete. 
Paviešėjęs pas tėvelius ir pasi
kaitinęs saulės atokaitoje prie 
tėvelių vasarnamio ežero, Al
girdas jau išvyko atgal studi
juoti. 

•GRĮŽO Iš NB5W YORK O 
Veikėjas Jubzas Ambrose 

buvo nuvykęs į New Yorką pa
sisvečiuoti. Grįžo pilnas įspū
džių ir gerokai pailsėjęs. 

HELEN RAUBY BUVO IŠ
VYKUS l LAIDOTUVES 

Musų miela veikėja Helena 
Raubienė netikėtai gavo žinia, 
kad Chicagoj mirė jos vyro, 
Antano Raubkv brolio žmona. 
Helena buvo nuvykus į laido
tuves. Palaidojus savo mielą 
giminę, nusiminus grįžo. 

PRAMOGĖLĖ P. S. DAM
BRAUSKIENEI SUTIKTI 
Pereitą šeštadienį iš Vokieti

jos Britų zonos, kaip piliečio 
žmona, atvyko agronomo Tomo 
Dambrausko žmona Sofija. Jos 
čia laukė išsiilgę vyras ir sū
nelis Vincas. 

Dambrauskų pažįstami ry
tojaus dieną pavadino viešnią 
pasivažinėti, o kai nuvažiavo
me į Kriaučiunų vasarnamį, tai 
radome vaišes ir sutikimą. Va
sarnamyje buvo ir daugiau sve
čių, tai Magdalenos Greivienės 
sunus iš Wisconsin. Svečias 
džiaugėsi, kad jo dukrelė šie
met baigė dantistės mokslą. 

Svečių radosi apie 30. Malo
nios šeimininkės visi buvo pa
sveikinti su toastu ir skaniai 
pavaišinti. P. Sofija Dambraus
kienė yra maloni ir kukli asme
nybė. 

Prie elero ger«i pasimaudė-
me. Svečių tarpe buvo ir De
troito veikėjas veteranas Juo
zas Smailys su žmona, dukrele 
Birute ir sunum Vytautu. 

Linkime poniai Dambraus
kienei švelnaus ir malonaus gy
venimo tarp savųjų, naujoje 
šalyje. M. Sims. 

Detroite bus Renkama 
"Miss Lithuania" 

of Detroit 1948 
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Kas bus "Miss Lithuania of 
Detroit" 1948 metams ? 

Tą Detroito Lietuviai galės 
padėti išrinkti dalyvaudami A-
merikos Lietuvių Balso radio 
programos piknike. 

Piknikas rengiamas sukaktu
vinis, sekmadienį, Rugsėjo 26. 
Apie pikniką bus plačiau pra
nešta vėliau. 

Šį penktadienį, Rugp. 27 d., 
8 vai. vakare, International In
stitute patalpose atsibuvo Lie
tuvių Balso radio klubo visuo
tinis susirinkimas. 

fkEEDOM TRAIN 

Amerikos miestus dabar ap
lanko taip vadinamas "Train 
of Freedom", kuris Detroite 
buvo atvažiavęs Rugp. 22 d., 
ir išbuvo čia tris dienas. Per 
tas tris dienas suvirs 30,000 
žmonių gavo pamatyti kas ta
me traukinyje randasi. 

Jame yra specialiai išstaty
ta parodymui Amerikos Nepri
klausomybės Deklaracija ir vi
sa daugybė kitų istorinių doku
mentų, įvairių įvykių ką prisi
dėjo prie padarymo šios šalies 
tokia kokia ji dabar yra. 

Ne visi kad ir norėję gavo \ 
tą traukinį įlipti ir pažiūrėti tų 
išstatytų dokumentų, nes trys 
dienos yra trumpas laikas. 

Tas traukinys aplanko dar 
kitus septynis Michigan mies
tus. 

Tas . traukinys mums daug 
ką reiškia. Mes kurie turėjo
me progą anksčiau į Ameriką 
atvažiuoti, jau gal pamiršome 
ką reiškia laisvame traukiny
je važiuoti. Milijonai žmonių 
kitose šalyse laukia kada galė
tų Laisvės Traukinyje važiuo
ti. šiuo laiku tik Amerikoje 
galima laisvai traukiniais va
žinėti. Visas pasaulis neturi 
tų progų, galimybių ir laisvių 
ką mes čia naudojamės, bet ki
ti jas ir pamiršome, manydami 
kad taip ir reikia. 

Vyt. Markuzas. 

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. 

"C 
•Javings wi l l  q lways 

be important  to the 

man who wants to 

look into the future 

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

securi ty  and personal  

independence!"  

Savers always welcome 

Member Federal Deposit Insurance  Corp. 

CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 
0 

Charles Stapanauckas, -Licensed Embalmer 

Detroit 21, Mich. 
Namų: HOgart 8100 

7321 Puritan 
Telef. University 4-4§¥f 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

THCftAfRYMEN'S OHIO FARMERS 
MILK CO. 

i 

ORchard 2300 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

KATZ AUTO WRECKING 
COMPANY 

• • • 

7902 BESSEMER AVENUE Diamond 8010 

Greetings and Best Wishes to All Our Friends 

- B. OF L. E. AUDITORIUM 
Corner of St. Clair & Ontario St. 

Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Sound 
Effect. — Seating capacity 1,200—800 on first floor and 
400 in the balcony. Convenient transportation facilities. 

Frank W. Chopp, Mgr. Phone: CH 0733 

GREETINGS AND BEST WISHES 

TO ALL OUR FRIENDS AND PATRONS 

COTTON CLUB BEVERAGES 
6411 CENTRAL AVE. 

-HEnderson 8030 

CLEVELAND 

Greetings and Best Wishes to All OUr Friends 
I; 

NOTTINGHAM STEEL CO. 
CLEVELAND, OHIO 

* • * 

Atlantic 51M 

Greetings and Best Wishes 

JOSAM M AN U F ACTU RING 
COMPANY 

EMPIRE BLDG. 1783 EAST 11th STREET 

Greetings and Best Wishes to My Many Friends 

E D W A R D  B A N V I L L E  
CARPENTER CONTRACTOR 

Local Union No. 105 

4127 E. 130th STREET BR 6427 

GREETINGS TO ALL OUR LITHUANIAN FRIENDS 

69 - SUPERIOR RECREATION 
LIQUOB ~ BEER — WINE 

6 Alleys Open Bowling until Sept. lit. 

GREETINGS TO QU* FRIENDS AND PATRONS 

KINGSBURY DRY CLEANERS 
t 

COMPLETE DRt CLEANING 

We Own and Operate our own Plftnt 

f#608 MORELAND BLVD. Washington 0500 

•HMNaWfl 

?.Vc: 
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Tegfn! me!!! lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  
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Laisvę pažintis Tauta — 
Jungo Nevilks! 

Už Spygliuotu Vielų 
lašo KAZYS ŠKIRPA. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Deja, kur lemia aistros, ten logika nieko 
nebereiškia. Rechenberg'o padėtis buvo tragiška, 
nes su savo tokiomis idėjomis liko vienas. Pran
cūzai tada buvo pamiršę, jog Prancūzija yra Eu
ropoje ir kad, Vokietijai subirėjus, ne kam ki
tam kaip Prancūzijai tektų perimti vadovaujan
čią rolę šiame kontinente. 

Bet jie to nenorėjo suprasti: jiems niekas 
kitas neberūpėjo, kaip nukelti Prancūzijos sieną 
iki Reino. Klausantis p. Rechberg'o "diplomati
jos" su buvusiais jo priešais, bet tapusiais jo 

• draugais už spygliuotų vielų, priėjau išvados, 
jog kokios nors didesnės ir konstruktyviškos 
idėjos Europai gelbėti laukti iš Prancūzų neten
ka. Šis spėliojimas pasitvirtino, kada patyrėme, 
jog Gen. De Gaulle sudarė su Maskva 1944 m. 
Gruodžio 10 d. sąjungą ir savitarpinės pagalbos 
paktą. Tai reiškė naujosios Prancūzijos formalų 
susidėjimą su bolševizmu, vieton pasistatymo 
prieš šį pavojų. Kada, be to, kiek vėliau nugirdo
me, jog Churchill'is ir Roosevelt'as pasirašė su 
Stalinu ir Jaltos susitarimą (1945 m. Vasario 12 
d.), diskusija su Prancūzais apie Europos gelbė
jimą nuo bolševizmo neteko savo objekto — Eu
ropa jau skaitėsi pusiau užleista bolševizmo eks-

.pansijai. 
Sąryšyje Ml tokia padėtimi, Atlanto Čarte-

rio skambus pažadai apie tautų išlaisvinimą vir
to .tuščiomis frazėmis ir Lietuvos gelbėjimas nuo 
Bolševizmo darėsi nebeįvykdomu sapnu. Beliko 
vien rūpintis savimi ir savo šeimos likimu, kad 
ji nepatektų bolševikams į nagus, kada Rusų 
raudonoji armija artėjo prie Berlyno. Rašiau 
žmonai laišką po laiško, kad neatidėliojant pa
sitrauktų su vaiku kur nors į pietus, gal net į 

•Godesbergą, arčiau manęs. Tačiau iš jos nebesu
laukiau atsakymo, nes pakriko paštas, tur but ir 
gestapiniai kontrolės organai, per kurių rankas 
vyko mano susirašinėjimas su žmona, kaip inter
nuoto. Rašiau ir pačiam Gestapui, būtent, Dr. 
Wolff, kad pagelbėtų mano žmonai su vaiku, jei 
jau nenori manęs paleisti, kad galėčiau jais pasi
rūpinti asmeniškai. Bet visa tai buvo bergždžia 
ir liko be atsakymo. Greičiausia Dr. Wolff įstai
ga tada jau jieškojo, kur jai pačiai iš Berlyno 
pasprukti. Tačiau, internuotieji stovyklose tebe
buvo laikomi, kaip prieš tai, po stipria apsauga 
ir kietu režimu. 

Artėjant frontui prie Reino, tikėjomės, kad 
gal busime palikti "Hotel Dreesen" ir tuo budu 
neužilgo busime Amerikiečių ar Anglų išlaisvin
ti. Bet ši iliuzija subirėjo, kai Vasario 28 d. 
(1945 m.) staigiai buvome perkelti į dešinę Rei
no pusę. Po stipria apsauga, susidėjusią iš maž
daug tiek pat S.S. kareivių, kiek buvo musų pa
čių — internuotųjų, buvome nugabenti ir laiki
nai patalpinti "Berghotel Petersberg", apie ku
rį jau minėjau šio rašinio pradžioje, šiame vieš
butyje, kaip sakiau, 1938 m. buvo patalpinta 
Britų delegacija su Premjeru Chamberlain'u 
priešakyje. Tada, manau, jis skendo liuksuse ir 
naudojosi visais patogumais, kokius tik galima 
sau įsivaizduoti. Tačiau mes, internuotieji, ra
dome jame plikas sienas ir neapšildytus kamba
rius. Buvo jau dveji metai, kai niekas juose ne
bebuvo gyvenęs, šalome, kaip kokioje nekūrento
je daržinėje. Vienintelis išsigelbėjimas tebuvo 
lova. Ji buvo patogi: su gerais matracais, pūki
nėmis pagalvėmis, kaip liuksusinio viešbučio, 
bet tik antklodės perplonos, nors ir iš puikiau
sios, taikos meto, vilnos. Kad nepastipus nuo šal-

' čio, prisėjo antklodės šilumą "sustiprinti" sa
vomis priemonėmis: paltu ant viršaus, mėgsta 
liemene su storomis sportinėmis kelnėmis ant 
kuno ir šiltomis kojinėmis. Neabejoju, kad p. 
Chamberlain'ui panašus "liuksusas" nebuvo pri
sisapnavęs. Dienas praleisdavome valgomajame 
pavilione, kuris buvo kiek apšildomas, arba ban
dėme užsibovyti ant viešbučio terasų, kurios tam 
tikslui buvo aptvertos S.S. sargybinių "tvota", 
nesant spygliuotų vielų tvoros. 

> Nors "Berghotel Petersberg" buvo nuošaliai 
nuo miesto, taigi izoliuotas nuo bent kokio judė
jimo, bet jame mums tikrai nebuvo nuobodu. 
Mat, jis stovėjo ant kalno, kuris dominavo visą 
apylinkę,.ypač kairiąją Reino pusę ir visus pri
ėjimus prie šios upės iš pietų pusės. Iš jo, kaip iš 
kregždės lizdo, mes galėjome matyti po kojomis 
visą Godesbergą su musų buvusiąja "Hotel Dree
sen" buda, o užvis svarbiau — stebėti savo pa
prastomis akimis, bet suprantančiomis kariškus 
dalykus, kas tada dėjosi fronte ties mumis. 

Ypač buvo puikus vaizdai naktimis, kada 
gaudančių pabūklų ugnies liežuviai atsispindėda
vo debesyse, gaisrų liepsnos apšviesdavo apylin
kę, patį* dangų nudažydavo raudonai ir kada 
įvairių spalvų raketos, iš vienos ir iš kitos pusės, 

1 šokdavo naktimis, kaip lygsvaros netekusios ka
bareto šokikės, saVo fantastiškus kadrilius ant 
viso horizonto.. Buvo įdomu matyti, lyg kokia
me teatre, kaip visas tas ugnies žaidimas artė

jo link Reino ir link musų stebėjimo punkto. Die
nomis, kad ugnių nebuvo matyti, būdavo sun
kiau orientuotis, bet fronto priartėjimą ir kau
tynių eigą atskleisdavo mums kanuolių kalbos 
ir sviedinių sproginėjimo garsai, prie kurių mu
sų ausys, jau iš seniau buvo pripratusios, kad iš 
tų garsų suprastume, ką visa tai reiškė. Mes taip 
pat supratome ir tai, kad naujas musų lizdas yra 
dar mažiau saugus, kaip "Hotel Dreesen" rūsys 
nuo aviacijos bombų. Buvo aišku, kad Amerikie-
čia ir Britai musų naują lizdą neblogiau galėjo 
matyti iš tolo, kaip mes matėme juos. Jei taip, 
tai jie, kaip neblogesni karo specialistai už mus, 
galėjo turėti gyvo intereso "Berghotel Peters
berg" "apakinti", paleidžiant į jį didžiųjų kanuo
lių ugnį arba prisiunčiant mums keletą lėktuvų 
su šiltomis dovanomis — taikliomis bombomis į 
ryškų taikinį, kokį "Berghotel Petersberg" fak-
tinai sudarė. 

Kaip kariškis, galiu pasakyti, jog jis tikrai 
buvo tokių dovanų vertas, nes čia pat prie jo Vo
kiečiai buvo įtaisę savo observacijos punktą. Pa
tekę į "Berghotel Petersberg" visai atsitiktinai, 
mes tegalėjome raminti save, kad gal Anglai-
Amerikiečiai pasigailės šio pastato, kaip istori
nės relikvijos, pagerbdami Chamberlain'o kelių 
dienų sapnus tame viešbutyje apie Europos tai
kos išgelbėjimą. Tačiau patys jautėme, kad šis 
argumentas buvo persilpnas, kad butų buvę ga
lima ramintis, jog nebusime Anglų-Amerikiečių 
palaidoti po rrB. Petersberg" griuvėsiais pirma, 
negu sulauksime jų pagalbos išsilaisvinti iš na
cių internavimo. , 

Dažnas iš musų statydavome sau klausimą 
ar naciai tyčia neperkėlė musų į "Berghotel Pe
tersberg", kad palaidojus mus Amerikiečių ar 
Britų rankomis ir tuo budu išsprendus vienos 
internuotųjų stovyklos likimą. Mat, tada mus 
buvo pasiekusi žinia, kad Himmler'is davęs in
strukcijas koncentracijos stovyklų komendan
tams stovyklas, priartėjus frontui, evakuoti ir 
kalinių jokiu budu priešui gyvų neperleisti. Mu
sų staigus evakuavimas iš "Hotel Dreesen" bu
vo tam neabejotinas įrodymas. Tačiau, ramino
me save tuo, kad pavojus buti "Berghotel Pe
tersberg grėsė ne mums vieniems internuotiems, 
bet ir visai musų apsaugos S.S. komandai, su pa
čiu komendantu Rautenbergu priešakyje ir su 
jo gestapiniais pagelbininkais. Jie visi buvo pa
talpinti čia pat prie viešbučio, t. y. viename iš jo 
pastatų. Tai teikė pagrindo manyti, kad buvome 
"Berghotel Petersberg" patalpinti tik laikinai 
ir tik todėl, kad musų "globotojams" nepavyko 
ant greitųjų surasti kitos patalpos, ši prielaida 
netrukus pasitvirtino. XJž kelių dienų dalis musų, 
būtent 80 asmenų, buvo paimta ir kažkur išga
benta. Likome tik 50, jų-tarpe ir aš. Tačiau irgi 
nebeilgam: 8 Kovo ankstį rytą gavome ir mes 
įsakymą pasiruošti tolesnei kelionei. .Bet kelios 
dienos, kurias dar prireikė išbūti, "Berghotel 
Petersberg" buvo itin šiurpulingos. Mat, buvome 
atsidūrę pačiame fronte. Trumpai prieš tai, 
Anglų ir Amerikiečių lėktuvai kelis kartus bom
bardavo Vokiečių persikėlimo priemones per 
Reiną. Jos gi buvo paruoštos kaip tik ties mumis 
žemai prie upės krantų, kurių vienas buvo pri
dengtas mažo miškelio ir kitas — vieno kaimo 
trobesiais, žiūrint nuo kalno žemyn, atrodė, kad 
sakytos persikėlimo priemonės buvo laikomos 
musų panosėje. Užtat, kai ant jų pabirdavo bom
bos, kas kartą suvirpėdavo musų viešbutis. Bom
bų skeveldros atlėkdavo iki pat viešbučio,^ o jo 
stiklai išbirėjo nuo ©f© spaudimo bei stiprių oro 
vibracijų. 

Stiklų išbirėjimas tebuvo tik įžanga. Dar 
daugiau turėjome baimės, kai prasidėjo Vokiečių 
atsitraukimas per Reiną. Jam pridengti Vokie
čiai pastatė savo artileriją šiapus upės, keletą 
baterijų visai arti musų. Jos dieną ir naktį šau
dė, trukdydamos Amerikiečių kariuomenės dali
niams prisiartinti prie upės. Iš kitos pusės, Ame
rikiečių artilerija siuntė savo sunkiųjų pabūklų 
sviedinius Vokiečiams. Mes atsidūrėme lyg ir 
tarp dviejų ugnių. Sviediniai lėkdavo kaukdami 
iš vienos į kitą pusę ir priešingai, per musų gal
vas Vienas-kitas Amerikiečių sviedinys, pritru
kęs jėgos pasiekti Vokiečių baterijas, nutupe 
prie pat musų viešbučio, laimė, kad ne ant musų 
galvų. Paprastas viešbučio rūsys, į kurį mes bū
davome suvaromi, jokios apsaugos mums nebūtų 
suteikęs, nes iš Amerikiečių pusės veikė sunkio
ji artilerija. Didelio kalibro sviediniams musų 
viešbučio sienos tebūtų reiškusios tik tokią kliū
tį, kokią sudaro kartoninis popierius šautuvo 
kulkai. 

/ (Bus daugiau) 

Gelbekim Lietuvius 
Tremtinius 

Suaugusieji ir Vaikai Kertami Džiovos — Ištieskite 
Jiems Savo Ranką — Aukokit BALLF'ui 
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S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.50 

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne, 

užsakymu siųskit pinigus. 

' Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohie 
!' ' , 1 '** ' * >'. » . v I , , , * 
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Musų brolių ir seserų Lietu
vių, apie 60,000 asmenų, dar te
bėra tremtyje; jų dauguma, 
apie 50,000, skursta Vokieti
jos stovyklose. Kai kurie jų 
tremtyje išbuvo jau per 7 me
tus (nuo 1940m.); visi kiti jau 
ketverti metai (nuo 1944 m.). 
Jų nepakenčiamas gyvenimas 
kas kartas sunkesnis. Tremti
nių dalis jau džiovos parblokš
ta — dėl blogo maisto. Virš 
dešimties tūkstančių Lietuvių 
vaikučių yra tokiame blogame 
stovyje, kad jiems gręsia džio
vos ir kitų ligų pavojus. Gel
bėkime juos! 

Ačiu Dievui, Amerikos Kon
gresas priėmė įstatymą, įsileis
ti per dvejis metus 205,000 
tremtinių. Pagal jį Lietuvių f 
šią šalį galės atvykti apie 20,-
000 tūkstančių žmonių; tiki 
mes, kad nuo šių metų Lapkri
čio mėnesio jau pradės atvykti 
kas mėnesį po apie 1,000 Lietu
vių. Būtinai reikės juos sutikti 
prie laivo, suteikti jiems pirmą 
pagalbą ir nugabenti į numaty
tą apsigyventi vietą. 

Neatidėliojant mums reikės 
siųsti į Europą du ar tris įga
liotinius, kurie teiktų Lietu
viams pagalbą, visiems forma
lumams atlikti į U. S. išvykti. 
Imigracijos ir šalpos reikalais 
BALF'as jau sudarė sutartį su 
IRO organizacijos omteu Že
nevoje, Šveicarijoje. . 

Be to, BALF'as su Amerikos 
valdžios atitinkamomis įstaigo
mis susitarė tuos planus vyk
dyti. BALF'o centro raštinė 
yra apversta šalpos ir imigra
cijos darbais, ypač teikiant in
formacijas, pildant blankus ir 
įvairiai padedant giminėms bei 
pažįstamiems pagelbėti tremti
niams. * 

Tokiu budu, BALF'o darbas 
yra žymiai padidėjęs. Lietuvių 
tremtinių vaikučiams, sene
liams, ligoniams, našlaičiams ir 
jaunuomenei paremti ir sušelp
ti, naujiems emigrantams pa
dėti atvažiuoti ir įsikurti yra 
reikalingos didelės t finansinės 
sumos. 

BALF'as savo ižde dabar te
turi tik keletą tūkstančių dola-
rių. American Overseas Aid — 
United Nations Appeal for 
Children vajus nepasisekė ir 
todėl BALF'as, kaip ir kitos 
šalpos organizacijos, iš A. O 
A. dar nieko negavome ir labai 
mažai ką tegausime. Todėl jie 
mums patarė, neatidėliojant, 
savo jėgomis, pradėti vajų sa
vųjų ir prietelių tarpe . 

Atsižvelgiant į visa tai, nuo
širdžiai kreipiamės, kenčian
čių tremtinių vardu, į Jus, se
sės ir broliai, Amerikos lietu
viai, prašydami ištiesti gaile
stingumo ranką saviesiems gel
bėti. Kitos tautos, o ypač žy
dai, labai duosniai remia sa
vuosius. Ir mes nuo kitų tautų 
neatsilikime. Bukime gailestin
gi ir duosnųs. Už tai Dievas 
laimins ir šimteriopai atlygins. 

BALF'o valdybai ir Direkto
riai nutarė vieningai pradėti 
naują BALF'o vajų šių metų 
Rugsėjo 1 d. Visi BALF o sky
riai, dvasiškiai, spauda, radi
jas, parapijų ir kitos draugijos, 
klubai, visuomenės vadai ir 
kiekvienas geros valios ir šir-

A. S. Trečioką* 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas^ 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, J. 

dies Lietuvis ir Lietuvė malo
nėkite savo darbu ir aukomis 
prisidėti šiam kilniam ir svar
biam vajui sėkmingai pravesti. 

Visais vajaus reikalais 'pra
šome kreiptis į BALF'o centrą: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., 105 Grand St. 

Brooklyn 11, N. Y. 

Su gilia pagarba 

BALF'o VALDYBA 
Pfrm. Kun. Dr. J. Končius. 
Vicepirm. Vera J. Količius. 

Antanas A. Olid, 
Joseph Bole, 
Nadas Rastenis, 

Ižd. A. S. Trečiokas. 
Sekr. Nora M. Gugis. 
Fin sekr. Anthony Žilinskas 

DIREKTORIAI: 
Kun. Tg. Albavičius, Fortū

natas J. Bagocius, Stiney Ge
gužis, B. Kėblaitis, Anthony F. 
Kneizys, Thomas Matas, M. 
Michelson, P. Pivaronas. Leo
nardas Simutis, Dr. S. T. Tho
mas, John Tuinila, Charles P. 
V^niškis, Matas Zujus. 

Announsing the Opening of the 
F A L L  T E R M  

i 
Instruction from 17 teachers, members of the Cleveland Orchestra 
and on the faculties of the Cleveland Institute of Music, the Cleve-. 

land Sebool Settlement, Western Reserve University ami tile 
Cleveland Public Schools. 

VOICE CLARINET OBOE FTAKO 
VIOLIN FLUTE BASSOON DRUM MAJORING 
VIOLA FRENCH HORN PERCUSSION 

School of Mutie 
3100 Mayfield Road at Lee 

FA. 7478 LO. 7IS5 
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Greetings and Best Wishes 

FRANCES P. BOLTON 

C O N G R E S S M A N  

22nd DISTRICT 

KARO liekany pardavimas ir 
dabar tęsiasi. Karo liekanų ad
ministracijai buvo pavesta iš
pardavimas, išnuomavimas ar
ba išdalinimas $23 bilijonų ver
tės liekanų. Dabar dar tu lie

kanų turima pardavimai už $5 
bilijonus. 

KVORTOJE pieno randasi 3 
gramai druskos. Tik tiek drus
kos žmogaus kunui per dieną 
ir tereikia. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 
Grįžtantiems į Mokyklą 

IŠPARDAVIMAS! 
3000 Nereguliarių Vaikams 

1'ir.Eiici n; mm 

4. 

Paštu ir Telefonu Užsakymai PildMai— 

iftUkit CHerry 3000 

Air Sonditioned Basement 

Boy's Wear Deparment 

Jaunimai Būtinai Reikalingi 

Languoti Lietsargiai 
2 - 7 9  Linksmose Spalvose 

Skaidriose 

2-95 to 3,5° If Perfects 
Sanforizuoti* plačios medžiagos marškiniai, geros rū
šies vienodų spalvų, taipgi ir spausdintų marginių. Re
guliariai nesiglamžomi kalnieriai, smailais atlapus ir 
nukirstais kampais kalnieriai. Hieros 6 ki 14%, 

Sport marškiniai iš poplino, geros rūšies broadcloth ir 
flannelette medžiagų, vienodų spalvų ir gražių bryžių 
marginių. Nekurie yra dviejų-tom; kiti yra šiaip gra
žiai išdirbti. Mieros 4 iki 20. 

•Nesusitrauks daugiau kaip 1% 

Padaryti Ilgam Nešiojimui.. 

Berniukams Batukai 
fgto spalvingi languoti lietsargiai yra taip 
geri kad privalote turėti viena atsargai. 
Tvirto darbo ir gražių stilių, taip kad jau 
nuolės džiaugsis turėdamos jį einant mo
kyklą. 

Paštu ir Telefonu Užsakymai Pildomi 
Šaukit CHerry 300Q 

Air Conditioned Basement 
Accessories Department 

5 - 4 5  

Tvirto darbo oxfords rudos gražios odos 
su ilgai dėvėjančiais padais. Visas odos 
viršus ir Goodyear welts. Blucher ir Bal 
moccasins su odos diržukais, medallion 
jaukais. Mieros IVz iki 6; pločio C ir D. 

fiaštu ir Telefonu Užsakymai Pildomi 
šaukit CHerry 3000 | 
Shoes Department i 

Air Conditioned Basemaat I 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

Legenda apie Kruvinęjį Juozą 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Socializmas Anglijoje 
Varu Vykdomas 

P\IRV0JE, pradedant šiuo numeriu, patiekiame skai-
ty to jams ilgesnį rasini, "Stalinas Kruvinasis Valdo

vas". Čia patiekiame gautą iš musų Europos korespon
dento legendą apie tą kruvinąjį Rusijos diktatorių. Kei
sti yra Amerikiečiai, kurie vis pasitikėjo tam apgavikui, 
ko pasekmėje šiądien pasaulis neturi taikos ir ramybės. 
Vytautas Lokys rašo: 

Laiks nuo laiko Vakarų spaudoje pasirodo gandų 
kad Juozas Stalinas yra neblogas senukas, kurį tik jo 
priešai jilodai piešia. Net Prezidentas Truman po vie
nos savo priešrinkiminės kalbos reporteriams pareiškė 
kad "Old Joe" yra gerų norų, tik, deja, jis yra politbiuro 
belaisvis! Tą nuomonę tyčia skleidžia sovietų propa
ganda, lygiai taip pat kaip Goebbels platino Hitlerio fo
tografijas su vaikučiais. Tos fotografijos nekliudė Adol
fui per krematoriumų kaminus pasiųsti pas Abraomą 
milijonus Žydų, o ir paskalos apie Senį Juozą nesustabdo 
masinių žmonių žudynių ir kankynių Sovietų Sąjungoje. 

Žmonės kurie gerai pažįsta Kremliaus užkulisius, 
tvirtina kad tų visų pasakų apie Stalino gerumą auto
rius yra tikrai gabus sovietų žurnalistas Žydas Karolis 
Radekas, pats vėliau patekęs į Stalino nemalonę. 

Iki 1930 metų Stalinas nepriimdavo nei vieno užsie
niečio. Ypatingai jis vengdavo žurnalistų. 1930 metais 
Radekas, kuris tuo laiku buvo viena iš vadovaujančių 
sovietų propagandos galvų, turėjo su Stalinu sekantį pa
sikalbėjimą : 

Stalinas: Kam man reikia priimti tą Amerikiečių 
žurnalistą? Jis meluos ir aš meluosiu. Kas per prasmė 
visos tos komedijos? 

Radekas: Teisingai, jus abudu meluosite. Bet Jus 
žinosite kad jis meluoja, tuo tarpu jis iš savo padorumo 
įsivaizdins kad Jus sakote teisybę. Antra vertus, jei jis 
ir žinos kad Jųs meluojate, tačiau kaip žurnalistas turės 
perduoti Jusų pasikalbėjimą kaip tikrą teisybę, ir masės 
Jums tikės! 

Tas taip patiko Stalinui kad jis ir toliau mielai pri
ima pasikalbėjimui Anglus ir Amerikiečius, nors Rade
kas jau atsisėdo į kalėjimą. Nuo to laiko, kaip tik tarp
tautinė padėtis pasidaro nepakenčiama, kreipiamasi į 
Staliną. ^ Tas nusišypso, paploja kokiam nors žurnalis
tui ar diplomatui per petį, patvirtina savo gerus norus 
....ir visas pasaulis vėl patenkintas, nežiūrint kad bol
ševikai kokie buvo tokie ir pasilieka. 

Tas yra juo tragiškiau kad prieš dešimt metų pa
saulis jau turėjo progos įsitikinti prie ko tikėjimas žo
džiais, nepatvirtintais darbais, priveda. Visai teisingai 
Šveicarų "Journal de Geneve" rašė: 

. "Atrodo kad vėl grįžome j tuos laikus kada kiek
vienas Hitlerio kaktos suraukimas sukeldavo siaubą, 
• mažiausias to diktatoriaus šyptelėjimas sukeldavo 
filtis jį palenkti taikos politikai. Tačiau tuo buvo pa
siekta tik tai kad jis pradėjo galvoti jog jam viskas 
leistina." 

D I R V A  

centų. Rūkymui žmonės išlei
do apie $740,000,000. 

# / # 

Europos Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio Dekla

racija 

Anglijos darfeiečių socialistų 
valdžia vykdo savo nacionali
zacijos programą tokiu įtem
pimu kad tuo socialistai biuro
kratai beveik kasdien šalyje 
sudaro naują krizę. 

Britanijoje dabar, pusryčius 
gali valgyti po vienokiais įsta
tymais, o iki vakaro atsiranda 
eilė naujų įstatymų, kuriuos 
žmonės jau' turi buti pasiruošę 
pildyti nuo sekančio ryto. At
sikėlus kitą rytą jau taip sa
kant randi naują tvarką. 

Socialistų valdžia paskelbė 
šių metų .pirmo pusmečio su
virs 40 milijonų Britų salų gy
ventojų išlaidas, kurios siekė 
$7,492,000,000. 

Pirmą šių metų pusmetį pa
sirodė šalies gyventojams gy
venamų butų nuomos pabran
gintos, ir už nuomas, elektrą, 
gasą, vandenį ir kurą išmokė
ta net $68,000,000 daugiau ne
gu pirmą pusmetį 1947 metais. 

Maistui šymet išleista apie 
$4,000,000 mažiau; alui ir ki
tiems svaiginantiems gėrimams 
išleista $60 milijonų mažiau. 

Tas parodo kad nuomas ap-
taksavus brangiau, žmonės ki
tiems reikalams mažiau pinigų 
teturi. Cigaretai dabar taip 
aukštai aptaksuota kad pakelis 
paprastų cigaretų kaštuoja 70 

Šiame Dirvos numeryje, ki
toje dalyje, telpa Europos Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio Dekla
racija, priimta visuotiname Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio suva
žiavime, įvykusiame trisdešim
tų Nepriklausomybės Akto pa
skelbimo ir ketvirtų tremties 
metų, Birž. 12.-13, Garmisch-
Partenkirchene, Vokietijoje. 

Amerikos Lietuviams tauti
ninkams patartina šią deklara
ciją rimtai pastudijuoti. 

Veteranams Išmoka 
Virš $6 Bilijonus 

Metuose 

Veteranų išlaikymo kaštai 
paima Amerikai dideles sumas 
pinigų. 

Sulyg Prez. Trumano pasta
ro pareiškimo, Federalė val
džia išmoka veteranų išlaiky
mui ir mokymui bei jų šeimų 
paramai po $6,800,000,000 me
tuose. 

1947 metais veteranų reika
lams buvo išleista aukščiausia 
suma. Dabar palengva tos iš
laidos mažės. 

Valdžia vienokiu ar kitokiu 
budu šelpia apie 18,760,000 gy
vų veteranų ir 603,286 vetera
nų našlių, jų tėvų ir jauname-
čių vaikų tų veteranų kurie 
yra mirę. 

Tarp Tremtinių, 
Atvyko T rys Lietu-
tu via i Profesoriai 

Ir dabar Maskvoje Stalinas vėl veidmainiškai plojo 
Amerikiečių ambasadoriui BedelJ Smith'ui per petį ir 
sakė: 

"Nesivaržykit. Jei tik jums atrodys reikalinga — 
ateikit pas mane". 

O tuo tarpu jo klapčiukas Višinskis paskutiniais*žo
džiais kolioja tariamą Amerikiečių imperializmą Duno
jaus konferencijoje.... 

Šiądien Vakaruose dar džiaugiamasi kad bent iki 
Rugp jučio pradžios sovietų valdomuose Rytų Europos 
kraštuose nepastebėtas joks didesnis kariuomenės judė
jimas ir kad sovietai turi pakankamai rūpesčių betvar
kydami užimtus kraštus, tai kartu duoda lyg ir pagrin
do patikėti Stalino tikram ar tariamam gerumui, tačiau 
kartu nevertėtų pamiršti kad ta legenda yra tyčia pose-
lėjama tam kad Stalinas galėtų veikti netikėtai — kaip 
vagis naktį — evangelijos žodžiais tariant. 

Stalinas yra įsitikinęs karo neišvengiamumu, o le
genda apie jo gerumą turi tik jam padėti paslėpti savo 
tikruosius kėslus ir leisti jam pačiam pasirinkti pradžios 
laiką. 

KOMUNLZMO LIGA 
^menkoje .susekus pačius Amerikiečius parsidavusius 

komunizmui ir pasiryžusius tarnauti Sovietams, sa
vo šalie* L4davimo darbe, su rūpino daugelį rimtai galvo
jančių Aimenkos žmonių kodėl tai viskuo patenkintas 
Amerikieti* pasirinko savo šalies išdaviko rolę. 

Tz&rp d&t&r tyrinėjamų komunistų ir jų pataikūnų, 
kuriuo* B.kėle rsežumon irgi buvus išdavikė, tikra Ame
rikietė Elizabeth B^ntley, nekurie yra Žydai ir Rusijo
je gimę Riisai Bet dauguma jų yra tikri Amerikiečiai, 

pažįsta tų kraugerių kurie ją valdo. Jie tiems musu iš
sigimėliams liko lyg dievukai. 

Daugelis Lietuvių Amęrikoje, turėdami net didelius 
turtus, puikiuose automobiliuose važinėdami, gražiuose 
namuose gyvendami, dirba čia, sulyg savo menkų išga
lių, už komunizmo įvedimą, nejausdami nabagai kad ko
munistai viską tą jiems atimtų, nes pas komunistus nei 
vienas kas turi savo namus, pinigų banke, automobiliu 
važinėja, nėra darbininkas, o liaudies priešas, ir turi bu
ti apiplėštas ir sunaikintas. 

Lietuviai, kaimo berneliai, anais laikais bemoksliai 
į Ameriką atvykę, bolševikų Rusijoje įsigyvavimo dieno
mis, komunistų agentų suagituoti," taip sakant prileido 
savo tuščias galvas komunizmo vandeniu. Laikai bėgo, 
tie Lietuviški darbininkai prasigyveno, pralobo, bet jų 
galvose prileistas vanduo sušvinko, nebuvo jis pakeistas 
kitu, švaresniu, blaivesniu. Jie ir pasiliko komunistais 
ar jų garbintojais, nors jau virto buržujais. 

m 

KAŽIN?.. .  
Kažin ar motina mane dar pamatys 
Pareinant lauko, keliuku nuo Avietyno? 
Ar plaks dar džiaugsmo nerimu širdis 
Paspaudus ranką nuoširdaus kaimyno? 
Kažin ar pasitiks mane savi veidai 
Tėvų sodyboje prie šimtamečio klevo? 
Gal jie man pasakys: "Tu viską praradai, 
"Ir  ką  matai  — š iandieną  jau  ne tavo. .  
Gyvenimas toks liūdnas, neramus, 
Senai mane nuo tėviškės atplėšė. 
Tiktai sapne matau gimtus .namus, 
Ir dieną-naktį mintys juose vieši. 
Kažin? kažin?.... — vis klausiu nuolatos. 
Bet nieks į klausimus tuos neatsako. 
Toli nuo vargstančios tėvynės prarastos 
Širdis vien ilgesiu susopus plaka. 

Juozas Mikštas. 

nepuri 
taip sau, iš įsitikėjimo, stojo į komunistų eiles arba ne
tapę komunistų partijos nariais, ėmėsi slaptai tarnauti 
Rusijos kraugeriams, nepaisydami kad ištiks su jų gim
tuoju kraštu Amerika. 

Turime ir Lietuvių komunistų ir komunistuojančių 

net už ją iki ašarų verkti, nors jos nematė, nežino ir ne-

ČIA IR TEN 
Čia kalnai milžinai, 
puošia juos amžinai * 
šiurpus nuometai—didus ledai. 

virš aukštų debesų, 
nuostabiausių varsų, 
žėri jų deimantiniai žiedai. 

Ten 7... ti. šalį žinai, 
kalvos — musų kalnai, 
gimtosios kalvos gimtajam lauke. 

Jų viršūnių žiedai — 
mus smutkelių veidai 
rugiagėlių melsvam vainike. 

Kastytis Gliauda. 
Corbeyrier, Šveicarija. 

Rugpjūčio 18 d. laivu MARI
NE SWALLOW atvyko 15 Lie
tuvių tremtinių iš Vokietijos, 
kurių tarpe trys profesoriai. 
Katalikų "War Relief Serv
ices" yra gavusi 24 tremti
niams profesoriams kontrak
tus U.S.A. universitetuose bei 
kolegijose, šiuo laivu atvyko 
pirmieji penki profesoriai: Lie
tuviai — Dr. A. Gylys, Dr. V. 
Jasaitis ir Kun. Dr. A. Sidara
vičius; Latvis Dr. P. Krumin 
ir Jugoslavijos pabėgėlis Rusas 
Dr. N. Kowalewski. Sekančiais 
laivais atvyks jau kontraktus 
turį dar 19 profesorių, o vėliau 
gal kiek didesnis skaičius pro
fesorių, kuriems bus gauti 
Amerikos universitetų bei ko
legijų kontraktai. 

New Yorko laikraščių repor
teriai atvykusius profesorius 
smulkiai "egzaminavo", rezul
tate New York Times įdėtas il
gas, specialiai su Lietuviais 
profesoriais, pasikalbėjimas. 

Visi profesoriai kalba neblo
gai Angliškai, kurių iškalbin
giausias reporteriams pasirodė 
Kun. Dr. Antanas Sideravičius. 
Tarp kitko jis papasakojęs, kad 
Hanau stovykloje pasireiškęs 
didelis maisto ir reikalingiau
sių gyvenimo priemonių truku
mas. Lyg juokaudamas jis iš
sireiškęs, kad tą problemą butų 
galima išspręsti "repatrijuo
jant visus IRO pareigunus". 

Kaip N. Y. Times rep. rašo, 
Kun. Sideravičius pasakęs, jog 
išvengimui Tarptautinės Trem
tinių Organizacijos ekstrava
gancijos, administracini perso
nalą butų galima sudaryti iš 
pačių tremtinių, išleidžiant tik 
vieną penkioliktąją dalį to, kas 
dabar išleidžiama. 

Visi atvykusieji vienaip ar 
kitaip yra nukentėję nuo Lie
tuvos okupantų, o viena U.S.A. 
pilietė, Anielė Baltrenienė, ne
teko vyro jų šeimai esant Ame
rikiečių kariuomenės globoje. 
Anot p. Baltrėnienės, 1945 m. 
Amerikiečių kariška mašina 
sunkiai sužeidė jos vyrą, kuris 
nuvežtas į ligoninę mirė. Jo
kios kompensacijos ji iš niekur 
negavusi, nes tuolaikiniai UN-
RRA'os valdininkai griežtai pa
tarę jai apie tai tylėti. Ji, ži
noma ir tylėjusi, nes beteisiui 
tremtiniui, ypatingai Anglų 
kalbos gerai nemokant, kitos 
išeities nebuvę. Dabar ji norė
tų pradėti kompensacijos bylą, 
bet tam neturi pinigų, o Ameri
kos Lietuvių tarpe nėra orga 
nizacijos, kuri panašiais atve
jais teiktų teisinę pagalbą ne
mokamai. Jos du maži vaiku
čiai — penkių ir trijų metų, li
ko pas vyro tėvus Vokietijoje, 
nes visi kartu keliauti negalė
jo, o visiems pasilikti stovyklo
je reikštų beviltišką badavimą. 

Atvykusieji išvažinėjo pas 
gimines bei draugus: 

Antanas Baleišis apsistojo 
Chicago j e, 111. 

Anielė Baltrenienė, U.S.A. 
pilietė, apsistojo Brooklyne. 

Janina DabušienS apsistojo 
Wheaton; 111. 

Prof. Dr. Antanas Gylys su 
žmona Marija ir sunumi Juliu 
išvyko į Chicago, 111. 

Prof. Dr. Viktoras Jasaitis 
su žmona Elena, dukterimi Jur
gita ir sunumi Eduardu apsi
stojo Quincy, 111. 

Valerija Savičienė su sunumi 
Leonu ir dukra Viktorija apsi
stojo pas žinomą kurortų sa
vininką Juozą Bačiuną, Tabor 
Farm, Sodus, Mich. Ten dirba 
jau anksčiau atvykęs jos vy
ras. 

Kun. Dr. Antanus Sideravi
čius pasisvečiavęs kelias die
nas New Yorke pas Aušros 
Vartų parapijos kleboną kun. 
Gurinską išvyko į Sioux City, 
Iowa. 

Pranciškonas vienuolis Kun. 
Petras Svambaris apsistojo pas 
Lietuvos Pranciškonus Kenne-
bunk, Me. 

My Sincere Greetings to All My Friends 

EDWARD VERNIElt 

WADE HEATING & SUPPLY CO. 
RAndolph 5695 — G Arfield 9010 

New Gas Furnaces—Conversion Burners & Oil Furnaces 
Immediate Delivery 

Greetings and Best Wishes to All 'Our Friends 

CHRYSLER PORRIS COMPANY 
DIRECT FACTORY DODGE & PLYMOUTH DEALERS 

— DODGE TRUCKS — 

Complete line of used cars 

9216 SUPERIOR AVE. RA 8252 

Greetings to Our Friends and Patrons 

S O L O N  D R U G  S T O R E  
— Two Stores — 

21051 EUCLID AT CHARDON ROAD 

* 21860 LAKE SHORE BOULEVARD 

Greetings and Best Wishes to All Our Friends 

CLEVELAND CELERY MARKET 

2633 EAST 40tK STREET ENdicott 2416 

| GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

L. CORNEZ SHEET METAL 
FURNACE CO. 

7723 DECKER AVE. HEnderson 9881 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

THE UNIVERSAL CLEANING 
& DYEING CO. 

UNIVERSAL Brings You Unhurried Quality 
Cleveland's Finest Cleaners since 1883 

HEnderson 8100 Plant — 1218-30 E. 71st St. 

GREETINCrS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS j 

K R O N H E I M S 
Fpr 

FINE FURNITURE 
2043 EAST 55th STREET 

\ 

* 

Greetings and Best Wishes 

BOSTON FACTORY SHOE REPAIR 
STORES 
* • * 

ALL OVER GREATER CLEVELAND 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

HAROLD FURNITURE 
780 JEAST 185th STREET 

Telephone: KEnmore 6840 

Greetings and Best Wishes 

THE EMPIRE PLATING CO. 
8800 EVARS ROAD , CEdar 1067 

- 'iL 
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TREMTINIŲ SKAU-
TŲ TAUTINĖ STO

VYKLA 

Rugpjučio 2-14 d.d. Lietuviai 
skautai švenčia savo 30 metų 
gyvavimo sukaktį, šia proga 
Bavarijos Alpėse stovyklauja 
per 1,000 Lietuvių skautų ir 
skaučių. Apie kita tiek — prie 
Baltijos juros. Drauge su jais, 
pftgerbdami Lietuvius, stovyk
lauja Ukrainiečių, Latvių, Vo
kiečių ir Vengrų skautų aatsto-
vai. Skautai 2 savaites gyvena 
lauke ir pasigamina visa, kas 
31ems reikalinga. Juos aplankė 
visa eilė aukštų svečių, jų tar
pe Mr. Monnet, tarptautinio 
skautų biuro Londone atstovas. 

Vengrų generolas, buvęs va
dovaujantis asmuo Vengrijos 
skautų judėjime, Oskar von 

Selkey, pareiškė kad Dievo 
dovana yraT jam buti Lietuvių 
skautų tarpe. Įteikdamas vie
nam Liet. skautų vadų Vengrų 
skautų garbės lazdą, jis pasa
kė: "Tegul ši lazda palydi jus 
visus į jųsų gražią ir laisvą tė
vynę." 

Stovyklautojai leidžia savo 
laikraštį, kuris išeina kiekvie
ną dieną. Iš viso, stovykla da
ro labai gražų įspūdį ir rodo 
didelius Lietuvių skautų laimė
jimus per 30 metų. 

VIENAS didelis klevo me
dis šiltą vasaros dieną išga
ruoja nuo savo lapų net iki 50 
bačkų vandens, kaip tyrinėto
jai patyrė. 

NEKURIOS paukščių veislės 
gali skraidyti labai smarkiai— 
pasiekia net iki 200 mylių į va
landą greitį. 

KAIP AUKŠTAI ĮVERTINATE 
SAVO J. A. V. PILIETYBE 

? 
Milijonai svetimšalių ati
duoti viską ką turi, bi tik 
galėtų atvykti į Ameriką 
ir pradėti išnaujo. 

Bet J. A. V. pilietybės 
negalima nupirkti, nes jos 
vertybė remiasi asmeniniu 
pasitenkinimu, laisvėmis ir 
privilegijomis, kurių visų 
neįmanoma čia išvardinti. 
Kaipo Amerikonas gerai 
žinote jas visas. Jųs net 
galite jomis pasitikėti. 

Bet tos privilegijos ir 
laisvės yra pavojuje. 

Apdairifa, stiprus, sąmo
ningi kovojanti vyrai gali 
pagelbėt sulaikyt tą pavo
ju kol pasaulio tarpusavis 
susipratimas yra vystomas. 
Priešai žino, ką ir mes ži
nome, kad stipri Amerika 
bus taikinga Amerika, nes 
niekas nedrįs pradėti už
puolimą prieš mus. 

Patirkite ar jųs tinkate 
Armijos ir Oro Jėgose tar
nybai atsilankydami į sau 
artimiausią Rekrut a v im o 
Stotį. 

U. 8. ARMY AND U. S. AIR FORCE 

RECRUITING SERVICE 

Room 109, Old P. O. Bldg. 

C A R E E R S  W I T H  A  F U T U R E  

U. S. Army and 
U. S. Air Force 

Cleveland 14, Ohio 

\ 
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FURNAŠAS ŠALTAS? Laikas Įtaisyti 

VIDUJINĘ ORO KONTROLĘ! 

Dabar laikas, kol jusų furnasas ne
naudojamas, paruošt jį patogumui 
ir ekonomijai su "Indoor Weather 
Control" šiai užeinančiai žiemai. 

'"Indoor Weather Control" duos 
jums automatišką temperatūros kontrolę su ther-
mostatu .. .švarų, drėgną orą ... vienodą šilumą .. 
laisvę nuo furnaso priežiūros ir 4arbo • • .pigesnius 
kuro kaštus ir daug kitų patogumų. 

Pasiteiraukit pas šildymo ir ventiliąvlfllo kon-
tl^ktorių apie tai. Jis apžiūrės jusų furnasą, pasa
kys jums kas reikia, ir duos kaštų apskaičiavimą. 
Aalikit tai dabar, ir turėsit pakankamai laiko įve
dimui pakeitimo pirm negu užeis žiemos oras. 

Rugsėjo 8 • Lietuvos Tautinė Švente 
Kiekvienam Lietuviu, kur 

tik jis bebūtų, dabartinėje, bai
sioje Lietuvos padėtyje, aštun
toji Rugsėjo sukelia neišpasa
kytai daug jausmų. Kažkur at
sidūręs Lietuvis, toli nuo savo 
žemės, tą dieną gyvena ypatin
goje, Lietuviškoje nuotaikoje 
ir jokie atstumo varžtai nesu
laiko jo minčių nuo savo žemės 
prisirišimo ir meilės. 

Aštuntoji Rugsėjo Lietuvos 
istorijoje yra žymi diena. Prieš 
kelis šimtus metų Lietuvos Di
dysis Kunigaikštis Vytautas, 
pasiekęs nepaprastos savo tau
tos galybės (Lietuvos žemės 
siekė nuo Juodųjų iki Baltijos 
jurų), turėjo buti apvainikuo
tas karališku vainiku. Tųo bu-
du visa Lietuva iš kunigaikš
tystės butų tapusi karalyste ir 
susilyginusi su visomis to me
to galingiausiomis Europos 
valstybėmis, ši diena buvo ne
paprastai svarbi senajai Lietu
vos valstybei, o- jos minėjimai 
kiekvienais metais buvo virtęs 
tautine švente, įtikindamas 
kiekvieną Lietuvį, kad Lietuvių 
tauta per nuolatinius karus ir 
sunkius pavergimo metus, nė
ra nustojusi savo dvasios didy
bės. 

Mažas, jaunas ir senas, stu
dentai, moksleiviai, ūkininkai, 
darbininkai, valdininkai ir įvai-

Lietuva pasipuošdavo tautinė 
mis vėliavomis, žygiuodavo dai
nuodama Lietuvos kariuomenė, 
jaunuomenė ir moksleivija or
ganizuotai pagerbdavo Lietu
vos praeitą kelią, žadėdama 
tarnauti visomis jėgomis sa
vo kraštui, o Laisvės Varpas 
skelbdavo Lietuviams jų lais
vą ir laimingą gyvenimą. 

Tokie tat vaizdai kyla mums 

nepaprastai gražią ir turtingą jungia j kui iu i i«k"jw  
istoriją. Jos nueitas kelias yra bendrą kovą, į kovą kulturo 
nuolatirilų kovų, vargų, bet ir prieg barbariškumą. 
lnimniimu IroUoc! fiifn T iot-iivns ;•» /laliiirtinė: 

VYTAUTAS DIDYSIS 

Ją kovoja visi bolševizmo 
riaušių profesijų žmonės, tiek prispausti Lietuviai, su tuo re-
miestuose, tiek kaimuose šven- žimu nesutinką, Sibiro tremti-
tė tą iškilmingą dieną. Visa kaliniai, partizanai, kovo

si tie "vargšai" ruošiasi atvyk
ti į Ameriką.. 

ją prieš savo pavergėjus, moks
leiviai ir studentai, nepripažįs
tą Stalino konstitucijos, ūkinin
kai neiną į kolchozus. Ją kovo
ja ir visi Lietuviai tremtiniai, 
protestuodami prieš bolševizmą 
ir skelbdami pasauliui jo netei-j 

sybes. Didžiame savo krašto ii-j 
gesyje ir nepaprastame varge, j 
Lietuviai tremtiniai keliauja j 

iOKie tai viuz-uai per tautas> neužmiršdami savo1 

prisimenant aštuntą Rugsėjo, kuituros> o Lietuviškoji kul-
Lietuvos nepriklausomybės lai- įura^ parodoma per Lietuviškas | 
kais. Su tais vaizdais yra ne- mokyklas, Pabaltės Universite-
atskiriama tvirtas ir nenugali- ^ per Lietuvišką meną, dai-
mas prisirišimas prie savo nag^ muz^ paveikslus, tauto-
krašto. Tėvynės meilė yra vie- dail^ per Lietuvišką sportą, 
nas gražiausių ir stipriausių pagai}au per Lietuviško budo 
jausmų žmonijos gyvenime. gerąsias ypatybes, skelbia pa-

Paprastai yra laikomas ne- kad Lietuvių tauta ne-, 
vertingu tas žmogus, kuriam —1; v. gali žuti. 
tėvynė pasidaro ten, kur yra pagafiau Lietuvos Nepri-
geresnis gyvenimas. Juk save klausomyBės kovą kovoja Lie-
kraštas negyvena vien tos pa- tuviai išeiviai, ryškiausiai Su-
čios dienos gyvenimu, juk kiek- vienyįose Amerikos Valstijose, 
viena tauta yra gyvenusi labai Senojj Lietuvos išeivija, dauge-
ilgą gyvenimą šimtų ir tuks- j. me^u gyvenusi be savo kraš-
tančių metų ir visas jos nuei- ^ geriausiai įrodo, kad nėra 
tas kelias yra tuo pačiu ir kiek- |eįgva nuo saVo krašto atitruk-
vieno tos tautos nario nueitas- ^ad kur bebūdamas Lie

tuvis gali likti tikru Lietuviu, 
utos aturuivu. ^ rpa didžioji Lietuvybės kova 
Lietuvių tauta yra turėju? prie§ boi§eviZmą pamažu įsi-

„va*io ir turtinea jungįa į kultūringojo pasaulio 

A L W A Y 8  A T  Y O U R  Ę  S E R V I C E  

KLAUSYKIT 'TEN OCLOCK TUNES* 
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDfiS 

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
Rytais nuo 10KWICA ir WGAR • Vakarais nuo 10—WHK 

laimėjimų kelias, šitą Lietuvos 
istorijos kelią nešiojame mes 
visi Lietuviško kraujo žmonės. 
Argi tat įmanoma musų tautai 
žuti? 

Todėl negalini# #alvottį kad 
Lietuvos nebėra. Lietuvos ne
būtų tiktai tada, jeigu nebebū
tų tikėjimo pačiuose Lietuviuo
se jos busimąja Nepriklauso
mybe, arba jeigu Lietuviuose 
glūdėtų labai lengvas savo 
krašto atsižadėjimas. Ak, nebė
ra ir nereikia.. 

Tačiau taip nėra. Dabartinė, 
ypatingai sunki Lietuvių padė
tis, užgrudino juos lygiai taip, 
kaip ir senosios Lietuvos vals
tybės gyventojus. Argi tat 
įmanoma mums Lietuviams žu-
ti? 

Dar niekada Lietuva nėra 
buvusi tokiame dideliame pavo
juje ir varge, tat ir Lietuviai 
patys dar niekada neprivalėjo 
turėti tiek daug jėgos ir iš
tvermės šitą Lietuvos vargą 
nugalėti. O jėgos ir ištvermės 
jie turi ir dabar, nepaprastai 
sunkiose sąlygose, šita jėga pa
sireiškia nenuilstamoje kovoje 
už Lietuvos Laisvę, ir Nepri
klausomybę. * 

Tat ir dabartinėse sąlygose 
aštuntoji Rugsėjo nėra vien 
tiktai šviesių Nepriklausomy
bės prisiminimų ir dabartinio 
liūdesio šventė. Ne, ji yra tai]) 
pat ir vieningos Lietuvių kovos 
ir-tikros vilties šventė. A* N-

Amerikiečiai Iškratė 
Žydų Stovyklą 

Amerikiečių karinė p&tfcfftt. 
vadovaujama Pulk. Wood, nese
niai iškratė žydų D.P. Zeilshei-
mo stovyklą netoli Frankfurto. 
Kratos metu konfiskuota 10 
autovežimių, apie 8,000 dole
rių, 46 rašomosios mašinėlės, 
daug cigarečių ir kavos, viena 
degtinės varykla, didelis kiekis 
suklastotų dolerių notų, spaus
tuvėlė, daug deimantų, vienas 
sunkvežimis su 110 maišų 
Amerikoniškų miltų. 11 asme
nų (žydų) suimta. 

Iš šios žinutės skaitytojai te
pasidaro išvadą, kas yra tie žy
dai DP. Jie varo milžinišką pre
kybą "juodoje biržoje". Ame;|i-
kos ir viso pasaulio žydai re
mia juos s^vo kapttąte. Ir yi-

GERI šaltiniai vitamino A 
yra kepenyse, saldžiose bulvė
se, morkose, spinakuose, žalio
se daržovėse, tomatėse ir žir
niuose. 

SEND, Inc. 
304 West 63rd Streel 

CHICAGO 21, 11:1. 
Tel. ENOLEWOOD 502# 

SENI) PRti .MA 
MAISTO SIUNTINIUŽSAKY 
MUS. 4 VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS. ZONrAS ANGLIJĄ. 
PRANCli?!J'Ą. ITALJJĄ. OI,AN -
DIJA, BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ, 
LENKIJĄ. 4CEKOSLOVAKIJA, 

JUGOSLAVIJĄ. 
ĮVIaisto siuntinelisu APDKAl ;NTI 
draudimo firmose,- /.pristatymas 
GARANTUO JĄtyAS! Nesuradus 
adrfesgtto-—pinigai . gūžinami. Pa 
kely /dingęs ,siuntinys pakeičia
mas kitu. " 

PRISTATYMO LAIKAS: K 21 
DIENOS t į visys KRAŠTUS: . 
Geriausi eksportiniai produktą C 
Pristatymas .Vykdomas iš sande

lių Europwje. 

Siunčiant , nionęy.order, čeki ar 
kt. mok. priemonę, tiksliai nuio 

. dykite gavėjo 'adresą ir u/.sako 
iriu siuntinėlių tipo numerius. 
Galima užsakyti kelr pakietėliui 
tam pačiam gavėjui.. 

2 sv. taukų, kiaulinių. 
No. 1 2 sv.bekono 

Art 2 sv. salami dešros 
''o -  Z sv. kęnuutos jautienos 

1 sv. pieno miltelių. 

' 2 sv. bekono 
2 sv. kenuolos jautieno-

No. Z 2 sv. pietų Afrik- apeis. 
££ marmelado 
" . 1 sV. cukraus 

1 sv. kavos pupelių s' 
1 sv. šokolado, blocks^ 

2 sv. kiaulinių taukų 
No. 3 2 sv. bekono > 

50 2 sv  cukra«s  

, ^  2 S\\ aukše. rieb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 
$2-95 9 SVARAI CUKRAUS 

No. f> 
S^.98 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
$4-°® 4,5- sv. kavos pupqliu 

No. 7 200 Chest»>rfield eigarivių 
$2 •O® (Išskiriant Vok. ir Itali ją1 

No. 8 16 sv. sūdytų iilkių stati-
.95 iiėlė (Tik į Vokietijų'' 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
$2-85 4 une. kepimo nuliclių 

EXTRA RIEBALV t> SV.!!: 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 2 sv. bekono 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv šokolado, blocks 
1 sv.cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

cia nurodytose kainose iškaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to'; išlaidos. 

Al ski'"ai tari.niM's su draneuo-
niis, komitetais ir jravicuiai'v 
meilinus del didesnių u/~;»Uvuui 

Nedelsdami šiandien pasiuskit* 
savo ffimioems, draugam-s -nui 
<ineliu: r 

i-cV" "s i 2 i'i£, •' ' *'"2» 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

THE F. W. ROBERTS CO. 
OFFICE SUPPLIES FILING EQUIPMENT LOOSR 

LEAF SYSTEMS PENDAFLEX FILING 

642 SUPERIOR AVE., N. W. MAin 1910 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

SABIN ROBBINS PAPER COMPANY 
7800 BESSEMER AVENUE 

Michigan 8554 

BEST WISHES TO OUR MANY PATRONS 

PARKVIEW FLORISTS 
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS 

9320 KINSMAN RD. 

J. J. Stare, Prop. 

Michigan 2469 

GREETINGS AND BEST WISHES 

THE SWEET CLEAN LAUNDRY 

DRY CLEANING CO. 
COMPLETE LAUNDBK SERVICE 

Call . . . EXpress 6100 

Greetings and Best Wishes to tfoe Lithuanian People 

K A Y S  M E N S  S T O R E  
10525 EUCLID AVENUE 

RAndolph 9307 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

VINOCUR CITY DAIRY CO. 
QUALITY DAIRY PRODUCTS 

9000 WOODLAND AVS* GArfield 8340 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

B R O W N S  C O T T A G E  
We Cater to Weddings and Showers 

Privatiniai Valgomi kambariai. Telefonuokit sutarimui 

1706 EUCLID AVE. CHerry 7873 

Greetings to Our Friends and Patrons 

H O W A R D  J O H N S O N S  
RESTAURANT and ICE CREAM SHOPPE 

Skanys Namų Darbo Pyragaičiai ir Pyragai 
Donald Strang, Operator 

22350 LAKE SHORE BLVD. 8905 LAKE AVE. 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

LAKEWOOD RAPID TRANSIT CO. 

?013 ATKINSON AVENUB BO 3823 

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Customers 

WHITE TOOL AND SUPPLY CO. 

12S5 WEST 6th STREET MAin 0235 

«j* 

•rt* > ,  , 
. . " iv t. 
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GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

CHAS. E. RUSSELL, INC. 
— Flowers for All Occasions — 

SHAi&ft SQUARE Phone: SKyKifc 0100 

Greetings to Our Friends and Patrons 
» 

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
S T O R E  

SHOES and FURNISHINGS 

18607 ST. CLAIR AVE. 

GREETINGS AND BEST WISHES 
1 

KOEHLER RUBBER fir SUPPLY CO. 
3865 CARNEGIE AVENUE 

Greeting and Best Wishes to the Lithuanian People 

RICHARD H. EBNER 
411 CITIZENS 1(1.IK,. MAin 1986 

East 9th & Euclid Avenue 

Dispensing Opticians for over SO years 

My Sincere Greetings to All My Friends 

HENRY C. LAVINE 

WILLIAMSON BLDG. 

Greetings and Best Wishes to All Our Friends 

HILDEBRANDT PROVISION CO. 

3619 WALTON MElrose 3700 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

UNION PAPER & TWINE CO. 
1614 EAST 40th STREET 

Telephone: EXpress 5700 

Greetings to. Our Friends and Patrons 

L .  G O T T L I E B  
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS 

8105 PREBLE AVE. VU 3-0075 

Greetings to Our Friends and Patrons 

BOULEVARD REALTY CO. 
E. MARSHALL — H. T. MARSHALL 

10128 SUPERIOR AVE. RA. 6353-55 

Greeting and Best Wishes to the Lithuanian People 

N E W M A N  P  O  N  T  I  A  C  
COMPLETE GARAGE SERVICE 

11628 EUCLID AVE. RAndolph 9493 

GREETINGS TO MY MANY FRIENDS 

E M M E T T  M E A D E  
SLATE ROOFING CONTRACTOR 

3288 EAST 130th STREET .. SK 8139 

MAŽOJOJ Azijoj kalnų pa
šonėse dar vis auga laukiniai 
kviečiai; šiaurės Afrikoje au
ga laukinės avižos, panašiai 

kaip Kalifornijoje. Pietų Ame
rikoje vakarų krašte gausiai 
auga laukinės bulves ir laiki
nės tomates. 

Greetings and Beat Wishes to All Our Friends 

THE ATLAS PAPER BOX CO. 
J. H. Hass, Vice President and • Treasurer 

į 1849 EAST 65th STREET UTah 1-1191 

Greetings to Our Friends and Patrons 
j 

DEPENDABLE SPRAY PAINTING 
COMPANY 

1440 EAST 41st STREET 

HEnderson 4540 

HIPODROME 

Two Guys From Texas 
Warner Bros, graži nauja Techni-

c.olor muzikalė filma, "Two Guys 
From Texas", kurioje vadovaujamas 
roles turi Dennis Morgan ir Jack 
Carson, pradedama rodyti Hippo
drome Theatre trečiadienį, Rugsė
jo 1. 

Veikalas yra gražus, BU daug dai
nų, su 50 gražuolių ant arklių, ir 
labai linksmas ir malonus akiai. 

Dorothy Malone ir Penny Ed-
wards- vaidina vadovaujamas mote
riškas roles. 

Veikalas vaizduoja Texas gyveni
mo įvykį tolimuose vakaruose ir ap
ima daug keistų ir jBokingų prieti
kių. * 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

STONEMAN COMPfNY 
EVERYTHING IN HARDWARE 

7110 SUPERIOR AVE. HEnderson 1759 \ 

JIEšKOMI Jurgio Bagdona
vičiaus, mirusio Clevelande, gi
minės. Paėjo iš Nendrinių k., 
Griškabūdžio valsč. Jieško S. 
Vodopolienė-Bagdonavičiutė. 

Laiškas randasi Dirvos red. 

R.K.O. KEITH'S 105TH 
THEATRE 

šiame - teatre matysit sekan
čias įdomias filmas: 

Aug. 25-28: Walt Disney's 
"Melody Time". 

Aug. 29-31: • "Deep Water", 
Dana Andrews ir Jean Peters. 

Muzikos Pamokos Jaunimui 

MUSICAL INSTRUCTION 
on CLARINET and SAXOPHONE 

POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL 

Also Orchestra available for dances, weddings, etc. 

Call EDDIE PLATT HE 2996 or 
HE 9494 
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= Smagi Lietuviška Užeiga E 

Į UPTOWN GrRIliIi 
= 10626 St. Clair Avenue 
I VYNAS — ALUS — DEGTINfi Ui* ŠILTI" VALGIAI 
ĮE Geras Patarnavimas 
E Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarai® 
E A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) E 
5iiMmnimimimiiŲinmMnmnniiinmnnnnninmnmmiinnmimmiiiunnniič 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

LASN1K CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AYE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

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

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- a 
kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

rminiHiimimiiiiiimiiiuiiiuiiimuiimiiiiutimnimiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiniiiiiHiniiia 

I. J. S AMAS - JEWELER | 
E Persikėlė j naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

| 7007 Superior Ave. Urėta Ezella Theatre | 
5 S = Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- s 
i rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. s 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllilllllllllliiiliiiililiililliillillllllllllllli 
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| Wilkelis Funeral Home 
( PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
| PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VA&GONM PER SERMENH&- | 

I 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

^llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll? 

Specialus 
SWEATHERIAI 

MOTERIMS grynos vilnos 
cardigans .. 97c iki $2.89 

VAIKAMS grynos vilnos 
užsimaunami 49c iki $1.19 

Daug kitų gražių megtinukų 
visai šeimai. 

Stone Knit Sales 
INC. 

7500 Stanton Av«. 
S blokai šiaurėn nuo Woodland Ave. 

Netoli East 79th Street 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OtTR FRIENDS 

B .  L .  M A R B L E  C O .  
O F F I C E  C H A I R S  

TELEPHONE BEDFORD U BEDFORD, O. 

BEST WISHES TO OUR MANY PATRONS 

S C H E L L Y  S  C A F E  
Finest Choice Wines, Beer and Liquors 

7019 SUPERIOR AVE. ENdicott 9043 

Greetings and Best Wishes 

to All Our Friends 

Leonard Electric 
s Mfg. Co. 

i t t 

3907 Parkins Avenue 

HEnderson 8738 

GREETINGS TO ALL MY LITHUANIAN FRIENDS 

LESSLIE G. CAMPBELL 

STATE REPRESENTATIVE 

Greetings and Best Wishes 

AMALGAMATED ASS N. OF ST. & E. 
RY. 

NO SUPERIOR AVENUE, W. 
Harry Lang, Sec'y. 

Greetings to Our Friends and Patrons 

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL CO. 
Ralph J. Jones - Manager 

1321 MARQUETTE HEnderson 5080 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

EAST CLEVELAND SCHOOL 
OF BUSINESS 

14065 Euclid Ave. <&. 8893 Thomas P. Scully, Pres. 

Greetings to Our Friends 
and Customers 

D A M O N ' S  
C A N D Y  
K I T C H E N  

2976 Mayfield Road 

ER. 0906 

Greetings to My Friendg 
and Patrons 

SHAKER HEIGHTS 
AUTO HOSPITAL 

Inc. 
3474 LEE ROAD 

WA. 4455 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian Peoplt 

THE LAKESIDE STEEL 
IMPROVEMENT CO. 

5418 LAKESIDE AVE. 

HEnderson 9100 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 
»-

KLUG ELECTRIC SUPPLY INC. 
ELEKTROS ŠVIESOS — IR VISOKĮ REIKMENYS 

9209 HOUGH AVE. CEdar 4226 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

BROWN BROTHERS COAL CO. 
9533 WOODLAND AVE. 1173 I VAN HOE RD. 

9104 MADISON AVB*. 
MUlberry 2800 CE 2800 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

BALLONOFF METAL PRODUCTS 

* • * 

Greetings and Best Wishes 

HERMAN C. EPPLE CAFE 
ALUS — LIKERIAI — VYNAS 

4817 Lorain Avenue 
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GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

ROY RIGĖL GROCERIES 
GERI GROSERIAI, ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS IR VAISIAI 

2207 TAYLOR ROAD 

Mes atvežam į namus. Phone: GLenville 6745 

Greetings and Best Wishes to All Our Friends 

THE SIMON SIGN COMPANY 
Gyvuoja jau virš 75 metų 

DIRBĖJAI IR PIEŠĖJAI IšKABŲ-SIGNS 

1113 ST. CLAIR AVE. PRospect 1816 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

J. F. SANSON & SONS 
COMMISSION MERCHANTS UNIT 13—15 

4000 ORANGfc AVE. HBftderson 8560 

My Sincere Greetings to All My Friends 

THOMAS J. UNIK INSURANCE CO. 
IT'S. MY BUSINESS TO DO, YOUR WORRYING 

UNION COMMERCE BLDG. CHerry 7789. 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

ST. CLAIR COAL & SUPPLY CO. 
BUILDERS SUPPLIES - BRICK - CEMENT - LIME 

20300 ST. CLAIR AVE. KEnmore 6000 

KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOS RYTŲ 

VOKIETIJOJE 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

LAKE CITY SCRAP & SALVAGE CO. 
3219 ORANGE AVE. CHerry 5140 

I. Abrams 

Greetings to Our Friends and Patrons 

DY DEE WASH INC. 
• • • 

3630 LEE ROAD LOngacre 6161 

Greetings and Best Wishes to All Our Friends 

THE H. J. SHERWOOD CO. 
Prescriptions accurately compounded of the purest drugs 

and reasonably priced. — Sickroom Supplies 

2064 EAST 9th - ROSE BLDG. CHerry 3280 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

THE H. BLONDER CO. 
WALLPAPER AND PAINTS 

PROSPECT AVE. & EAST 40th ST. 

HEnderson 3560 

Greetings and Best Wishes: to All Our Friends -

S. WILKOFF fr SONS CO. 
APEX STEEL & SUPPLY DIV. 

GENERAL BRASS & COPPER DIV. 

2700 EAST 47th STREET EXpress 6600 

Slapta pabėgę iš Rusų oku
pacinės zonos Vokietijoje pa
sakoja, kad bolševikai ten įruo-
šę priverčiamojo darbo stovyk
lų jau daugiau, kaip kad jų bu
vo nacių valdymo laikais, žino
mosios koncentracijos stovyk
los Buchenwalde, Sachsenhau-
sene, Fuenterchene, turinčios 
daugiau kalinių, kaip jų turėjo 
Hitlerio laikais. Be to, Rusai čia 
įsteigę visą eilę naujų stovyk
lų: Jemlitze (netoli Frankfurt 
a. d. Oder), Torgaue, Muelber, 
Altenburg, Altenheim, Hohen-
schoenhausene, Schwerine, Un-
terwellenburge, Doebine, Ket-
schendorfe ir kit. Kiekvienoje 
mažesnėje stovykloje esą 8-10,-
000 vyrų ir moterų suimtųjų, o 
didesnėse po 15,000 ar 25,000. 
Bendras kalinių skaičius sie
kiąs apie 300,000. Mažesnėse 
stovyklose, kaip sakysim Doeb-
bine, kur yra 8,000 kalinių, 
per dieną miršta 15 suimtųjų, 
arba 66'a per metus. Manoma 
tad, kad per metus visose R. 
Vokietijos koncentracijos sto
vyklose išmiršta apie 200,000 
nelaimingųjų. 

Maisto normos šiose stovyk
lose yra dar mažesnės kaip na
cių laikais. Negeresnė ir sani
tarinė būklė. Tačiau, kas liečia 
elgesį su kaliniais, jie nebesą 
kankinami. Visos šios stovyk
los esančios MVD žinioje. Sar
gybinių tarpe esą daug buvusių 
nacių, kurie užima tuos pačius 
postus, kaip ir Hitlerio laikais. 

Šių stovyklų buvimas Vokie
tijos gyventojams nėra paslap
tis, tačiau kas kalba apie jas 
baudžiamas pagal SSSR įsta
tymus 3 metams priverčiamųjų 
darbų. (k.pl.) 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47"< 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 

aHaMMiMiiaaaMBMaaMtaaiaaaaaii* 

Greetings ar*d Best Wishes to My Many Friends 
. \ 

AUGUSTUS G. PARKER 
COUNCILMAN 

WARD 11 

Greetings and Beet Wishes 

CHECEL JEWELRY CO. 
Hi EUCLID AVENUE 

į *•* 

Main 1429 

Automatis šildymas 
reiškia "Metai Pirmyn" šildymo Patogume 

GAS • OIL * COAL 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O ,  M E D I N A ,  O  

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3 

inNiHNiiimiiiiiiiiiHii 

AUTOMOBILE SPECIALISTS 
Carburetor - Windshield Wipers - Ignition - Speedometer 

Brakes - Whęel Aligning and Balancing 

HINKEL'S SERVICE 
9321 Wade Park AveĮ GA 39ftt Cleveland 6, Ohio 

Adding Machines Typewriters 
Check Writers 

ftt lowest prices 

NEHER TYPEWRITER CO. 
Repairs Rentals Sales 

All Work Guaranteed 
5713 EUCLID AVENUE UT 1-2190 

•HfiMaiimiiiiiiiHaaN.\ 

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

C L E V E L A N D O 

MAISTO 
I R  N A M Ų  

PARODA 
$10,000 Įvairių Prizų 

PUBLIC HALL 
RUGSĖJO 9 iki< 17 
Kasdien 1-11 Vakare 

įžanga 50c. Uždara Sekmad. 

Susitik savo senus draugus 

"BILL" GREEN 

pis 

VIC'S CASIS 
Wade Park at 71st Street 

GERIAUSIAS MAISTAS MIESTE 
Vieta Air Conditioned Geras Patarnavimas 

GREETINGS AND BEST WISHES TO THE 
LITHUANIAN PEOPLE 

Judge 
JOSEPH H. SILBERT 

Municipal Court 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

U. S. ELECTRIC MOTOR 
AND SERVICE 

1755 EAST 33rd STREET ENdicott 2383 

MĮMIM 

,. Mw*-' s J# ki w 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

A, 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. * 
Cleveland, Ohio 

' 'J > / 

••••••••••••••••••••.a,.,,,,,,,,. 

Greetings and Best Wishes 

BRYANT - HEATER CO. 
AUTOMATIC GAS WATER HEATERS 
UNDER-FIRED FULLY INSULATED 

5-Year Guarantee 

Conveniently purchased on your irratrthty Gas pil 
through your local plumber 

or telephone BRYANT-HEATER CO. MAin 5788 

• • • 

2036 EAST 22nd STREET 

> .... , 

CLEVELAND 

Greetings and Best Wished to th# Lithuanian Feople 

> Judge 

GEORGE P. BAER 

Common Pleas Court 

GREETINGS AND BEST WISHES TO ALL 

Judge 

DAVID C.  MECK 

Municipal Court 

Greetings and Best Wishes to My Many Friends 

JUDGE ANDREW M. KOVACHY 

• • 

M U N I C I P A L  C O U R T  

MY SINCERE GREETINGS TO THE 

LITHUANIAN PEOPLE 

JOHN J. BUSHER 
• 

CHIEF JUSTICE MUNICIPAL COURT 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

TO MY MANY FRIENDS 

A L B E R T  S .  P O R T E R  

C O U N T Y  E N G I N E E R  

GREETINGS AND BEST WISHES TO ALL 

MY LITHUANIAN FRIENDS 

MRS, MARGARET McCAFFERY 
COUNCILMAN 

of the 

22nd WARD 

Greetings and Best Wishes to My Many Friends 

WILLIAM B. SAUNDERS 

• » 
/  S T A T E  R E P R E S E N T A T I V E  

Greetings and Best Wishes to My Many Friends 

COUNCILMAN 

IDWARD P. STAPLETON 

1st WARD 

Sn.Mumminim 

MY SINCERE GREETINGS TO MY 

MANY FRIENDS 

WILBUR C. WALKER 

COUNCILMAN 4th WARD 
4 4 • 'vjsSs 
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D I R V A  

I CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

A. A. PROF. JONAS VILČINSKAS 
Laimingai Išlikęs iš visų Karo Pavojų, Sutiko Mirtį Dar

be, Neišgyvenęs Amerikoje nei Keturių Mėnesių 

Rugp jučio 21 d. darbo metu 
tragiškai žuvęs statybos me
džiagų imonėje. a. a. Prof. 
Jonas Vilčinskas gimė Lietu
voje, Linažerių kaime, Alytaus 
ap., 1897 m. Birželio 19 d. 

Jis buvo gavęs darbą Daugh-
erty Lumber Co., 4141 B, 116 
Street, Clevelande. 

Jaunystėj jis augo savo tevų 
ūkyje, paūgėjęs buvo leidžia
mas i mokslą. Pirmas pasauli
nis karas nubloškė jį j Rusiją, 
kur jis baigė Voroneže a. a. 
Martyno Yčo Įkurtą Lietu
viams pabėgėliams gimnaziją. 
Užbaigęs gimnaziją jis išlaikė 
konkursinius egzaminus ir įsto
jo į Charkovo Technologijos 
Institutą. 

Bolševikams užvaldžius Ru
siją a. a. Jonas Vilčinskas nu
traukė savo mokslą ir kartu su 
dim gybe kitų pabėgėlių grįžo 
Lietuvon. 

Sugrįžęs į Lietuvą, velionis 
įstojo į žemės Ūkio Ministeri
jos Miškų Departamentą ir čia 
ištarnavo 18 metų. su pertrau
ka baigti miškininkystės moks
lą Dotnuvos žemės Ūkio Aka
demijoje. Užbaigęs aukštąjį 
mokslą, velionis buvo pakeltas 
j miškų inspektorius. 

1940 m. Kovo mėn 1 d. Jonas 
Vilčinskas Valstybės Preziden
to aktu buvo paskirtas Aukšto
sios Miškų Mokyklos profeso
riumi, kur jis miškų mokslą 
studentams dėstė Dotnuvoje, 
vėliau Vilniuje iki 1943 m. Ko
vo mėn 18 d., tai yra, kai Vo
kiečiai uždarė visas Lietuvos 
aukštasias mokyklas. 

Po Miškų Mokyklos uždary
mo a. a. Prof. J. Vilčinskas, iki 
savo pasitraukimo iš gimtojo 
krašto, gilino savo mokslo ži
nias, tikėdamasis, kad jos bus 
jam reikalingos atsistaeitrs Lie
tuvos Aukštajai Miškų''Mokyk
lai. 

Greta savo tiesioginio darbo, 
kaip valstybės tarnautojas ir 
profesorius, a. a. J. Vilčinskas 
buvo kartu ir veiklus visuome
nės ir (kulturos darbuotojas ir 
politikos veikėjas. 

žemės Ūkio Ministerijoje jis 
suorganizavo pavyzdinę Lietu
vos šaulių kuopą, okupavus 
Lietuvą priešams dirbo pogrin
džio spaudoje, savo politiniu 
nusistatymu priklausė viduri
nei tautinei srovei. 

Už nuopelnus visuomenės ir 
valstybės darbe buvo apdova
notas Lietuvos valstybės Gedi
mino ordinu ir Lietuvos Šaulių 
žvaigžde. 

1928 m. velionis sukurė šei
mą, vesdamas p. Jonę Prižgin-
taitę iš Gudiškių dvaro, Telšių 
a p. 

Užėjęs antras pasaulinis ka
ras ir artėjanti antra bolševi
kinė Lietuvos okupacija ir a. a. 
Prof. J. Vilčinską, kaip daugelį 
kitu Lietuvių, privertė su šei
ma apleisti savo gimtąjį kraš
tą ir pasitraukti toliau į vaka
rus. 

Vokietijoje velionis, kaip ir 
kiti Lietuviai pabėgėliai, buvo 
priverstas dirbti įvairius dar
bus, kad kaip nors su šeima iš
silaikyti. Velioniui su šeima te
ko pergyventi baisą Dresdeno 
miesto bombardavimą, tačiau 
pasisekė tame pragare išlikti 
gyviems ir sveikiems. 

Karui pasibaigus, velionis 
apsigyveno U.S. zonoje, pra
džioje NeufiVne, vėliau Schw. 
Gmuendo Lietuvių stovykloje. 
Gyvendamas Vokietijoje velio-

A. a. Prof. Jonas Vilčinskas 

nis buvo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Vyriausios Revizijos 
komisijoje. 

Padedamas savo giminių 
Amerikoje, p. Jono ir Dėlios 
Vilčinskų, velionis su šeima 
šių metų 29 Balandžio pasiekė 
New Yorką ir atvyko pas savo 
gimines, minėtus p. Vilčinskus, 
i Clevelandą ir čia apsigyveno. 
Velionis greitai gavo darbą mi
nėtoje medžio apdirbimo įmo
nėje. o velionies žmona susira
do darbo vienoje siuvykloje. 

Atvykęs į Clevelandą, velio
nis stengėsi įsijungti į senosios 
tėvynės naudai vietos Lietuvių 
dirbamą darbą, kartu stengda
masis supažindinti Clevelando 
Lietuvių koloniją su vargais ir 
kančiomis anapus geležinės už
dangos esančių Lietuvių. Vie
noje iš savo laikytų prakalbų 
Clevelande, kurioje jis parodė 
klausytojams Lietuvos vargus 
ir baisias kančias, jis palygi
nęs savo dabartinę būklę su 
kenčiančių Lietuvių padėtimi: 

"Man dabar čia gera, turiu 
darbo, esu pavalgęs ir apsiren
gęs ir nieko nereikia bijoti. 
Esu ramus. Darbas, maistas ir 
ramumas dideli žmogaus tur
tai ir palaimintas tas kraštas, 
kuris tai duoda žmogui." 

Tačiau žmogus yra likimo 
rankose. Ir Prof. J. Vilčinsko 
gyvybės siūlas nutruko svetin
goje Amerikos žemėje. . 

Tragingai mirusio a. a. Prof. 
J. Vilčinsko asmenyje mes ma
tome ir juntame tą didelę tra
gediją, kurioje yra atsidurusi 
šiandien musų Amerikos Lietu
vių senoji tėvynė. Velionis, vos 
tik sulaukęs 51 m. amžiaus jau 
du kartu buvo išblokštas karo 
audrų iš savo gimtojo kraš
to. Kas gali įkainuoti ir supras
ti nuostolius ir kančias palie
kant viską, kas per ilgus metus 
prigyventa, su kuo per ištisus 
dešimtmečius susigyventa. Kas 
gali buti sunkiau, kaip palikus 
viską bėgti į tolimus, nežino
mus kraštus, dažnai jau nebe
jauname amžiuje kurti naują 
gyvenimą. Tą tragediją ir ve
lionis pergyveno su šeima. Bet 
jo šeimą ištiko dar nepaprastai 
sunkus smūgis — svetimame, 
tolimame krašte netekti dar, 
palyginti, jauno amžiaus globė
jo ir maitintojo, vyro ir tėvo. 
Tikrai sunkus smūgis likusiai 
jo žmonai p. Jonei Vilčinskie-
nei ir jų 15 metų sunui Rimvy-
džiui. 

Didelis smūgis ir Clevelndo 
Lietuviu kolonijai, nes ji ne
teko veiklaus, išmokslinto ir di
delio Lietuvio patrioto. Didelis 
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| Joseph Portaro PRESENTS | 

"THE NEW LOOK" I 
IN HAIRCUTTING & PERMANENT WAVING 1 

Edna Behrens (Manicurist) Helen Willis (Receptionist) | 
Mm. Aclone . Sophia Mudrak Esther Mackay I 
Geo. Rudo Laverne Pope Lauretta Gerwin § 
Grace Rudo Lee Hoinig: Judy Bly I 

ME. JOSEPH PORTARO — MR. & MRS. FRANK PORTARO | 
Our experienced staff ready to serve you: - | 

FRANK PORTARO BEAUTY SALON I 
13502 Euclid Avenue LI 7174 LI 91*1 § 
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A. A. 

Prof.' Jonui Vilčinskui tra
giškai mirus, jo žmonai, 
sunui ir giminėms nuošir
džią užuojautą reiškia Lie
tuviai tremtiniai. 

L. T. D. Clevelande 
Valdyba. 

smūgis ir Lietuvai, nes jai at-
sistačius miškų žinovas a. a. 
Prof. Jonas Vilčinskas negalės 
beskaityti Lietuviams studen
tams savo moksliškų paskaitų. 
Viena paguoda, kad to tauraus 
Lietuvio gyvenimas buvo na
šus, nors nebuvo ilgas ir mums 
g y vesiems tebūnie jis pavyz
džiu. S. N. 

Gražiai Palaidotas 
Velionis Prof. Jonas Vilčin

skas buvo pašarvotas Wilkelis 
Funeral Home. Kaip tik paty
rė apie jo nelaimingą mirtį, į 
šermenis atsilankė daug vietos 
Lietuvių, kurie jo visai ir ne
pažinojo. 

Laidotuvių pamaldos atsibu
vo naujoje parapijoje, trečia
dienį, Rugp. 25. Palydėti su
sirinko didelis buris Clevelan-
diečių, naujų velionies ir jo 
šeimos draugų, ir jo likimo 
draugu tremtiniu. 

Gedulos pamaldas laikė kle
bonas Kun. Angelaitis; pamal
doms pasibaigus, gražu, trem
tinio gyvenimui pritaikintą pa
mokslą pasakė Kun. Dr. K. šir
vaitis, kuris yra taip pat Lie
tuvos tremtinys, negalėjęs su
grįžti į Lietuvą prasidėjus II 
pasauliniam karui. 

Abu kunigai palyd§jo velionį 
į kapines; palydėjime dalyva
vo apie 15 automobilių. Kapi
nėse prie grabo paskutinį atsi
sveikinimo žodį pasakė Cleve
lando Lietuvių Tremtinių Dr-
jos pirmininkas S. Nasvytis. 

Ši yra antra tragedija Cle
velande Lietuvos tremtinių ei
lėse : pirmutinė buvo kai čia 
nelaimingai mirė Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetona 1944 
metų Sausio pradžioje. 

MIRĖ JONAS KAZ-
LAUCKAS 

JONAS KAZLAUCKAS, 12724 
Kadel avenue, mirė Rugpju-

čio 25 d. Tik metas ir 1 diena 
atgal mirė jo žmona. 

Laidojamas Kalvarijos kapi
nėse šeštadienį, Rugp. 28, pa
maldos šv. Jurgio bažnyčioje. 

Paėjo iš Naujalaukio kaimo, 
K?,<)snos par., Amerikon atvyko 
1902 metais, Clevelande išgyve
no visą laiką. 

Velionis paliko tris dukteris, 
Mrs. Anna Mozei, Mrs. Floren
ce Godor, Mrs. Mildred Loes-
cher, ir sunu Dr. Antaną J. 

Velionis buvo geras, rimtas 
Lietuvis. Pastaru laiku nesvei-
kavo. 

Laidojime pasitarnavo Wil
kelis Funeral Home. 

S 

KATEDRA BAIGTA 
šv. Jono R.-K. katedra, prie 

Superior ir E. 9th St., vidur-
miestyje, jau visai kaip baigta 
įrengti. Vyskupija užima savo 
kanceliarijai vietas naujai iš
statytose patalpose, o pats ka
tedros pašventinimas bus cere-
monialiai atliktas Vysk. Hoba-
no, pirmadienį, Rugsėjo 6. Va
kare prieš tai atsibus iškilmin
ga procesija įnešimui relikvijų 
ir šventųjų stovylų į atnaujin
tą katedrą. 

Katedros perstatymas truko 
apie du metu, visas tas projek
tas kaštavo apie $2,500,000. 

GELBĖKIT SAVIEMS gimi-
minėms greičiau atvykt į Ame
riką, ateikit į Dirvos adminis
traciją išpildyti Laiškų užtik
rinančių jiems gyvenamą butą 
ir raskit kas pažadės duoti at
vykusiam šeimos galvai darbą. 

PARSIDUODA NAMAI 
E. 114-Superior—$8,900, pui

kus pavienis 6 kambarių na
mas, su vonia apačioj, akmens 
ugniakuris, Venetian blinds, su 
modernine virtuve. GA 0354 
E. 89-Wade Park—dviejų šei

mų, po 4-4 kamb., su por-
čiais, gatavas užėmimui. 

GA 0354 

R e o p e n i n g  
THE NEWLY AND LAVISHLY APPOINTED 6 REDECORATED 

Playhouse Restaurant 
and Lounge Bar 

1415 EUCLID AVE. at 14th STREET 

FEATURING BUSINESS MEN'S LUNCHEONS 
CONI'LETE DINNERS and FINE LIQUORS 

Luncheons - Dinners - Suppers 
11:00 A. M. to 1:00 A. M. 

GEORGE FILLEY, JOE SHULMAN — Proprietors 

Greetings to Our Many Friends 

and Patrons 

HICKORY GRILL 

92« CHESTER AVENUE PRospect 9374 

Greetings and Best Wishes to All Our Friends 

FARMERS PRIDE 
CUT-UP POULTRY STORES 

The store where you buy poultry the way you like it. 
You can buy pieces of poultry; i.e., Breasts, Legs, Wings, 
Backs and Necks, Liver or Gizzards. Also a large select 
tion of whole, fresh dressed and drawn, ready for the pan. 
Fryerl, Roasters, Broilers, Turkeys and Ducks. 

This Is excellent, yet economical, for your dinner par
ties or banquets. Your family and guests will enjoy hav
ing their choice pieces of poultry. 

AH poultry and eggs come from our own farms direct 
to you. 

Come in and see Cleveland's largest display downtown. 

1270 Euclid Avenue 
Phone PRospect 5390 

Russ Meyer, Manager 

GREETINGS AND BEST WISHES 
TO OUR FRIENDS AND CUSTOMERS 

LANESE BROTHERS 
COMBINATION STORM WINDOWS 

AND STORM DOORS 

8135 EffCLI'D AVENUE 

GArfield 7156 — 7108 

Greetings to Our Friends and Patrons 

AVENUE BEAUTY SHOPPE 
PERMANENTS for $5.50 ; 

Complete Beauty Service — Closed Wednesdays 

8803 SUPERIOR AVE. RA. 2181 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

JOSEPH R.  NUTT,  JR.  

State Senator 

MEKSIKA įveda didesnes 
pabaudas""" motoristams už ne
atsargų važinėjimą ir sužeidi
mą ar užmušimą pėksčiųjų. 

AIRIJOJE, pastaro kiaušinių 
bado metu, kiaušiniai juodojoje 
rinkoje parsidavė po 20 centij 
vienas. 

Reikmenų Išpardavimas Reikmenų Išpardavimas 

Dutch Boy's 
BLENDED PAINT 

namų dažymui iš lauko 
Klauskite apie kainas ir 

- lengvo išsimokėjimo są
lygas. 

Linoleum 
PATIESALAI 9x12 pėdų 
Naujų pavidalų viešam 
kambariui, vąlgomam ir 
miegamiems. 

$5.95 

Dutch Boy's 
BLENDED PAINT 

namų dažymui iš lauko 
Klauskite apie kainas ir 

- lengvo išsimokėjimo są
lygas. 

SIENOMS 
POPIERIUS 

1948 metų piešiniai 
Daug tūkstančių rutu

lių kainos sezono pabai
gos proga labai sumažin
tos. 

Linoleum 
MĖLYNA RAUDONA 

ŽALIA PILKA 
Marmuro pavidalų 
Sq. Yd. po 49c 

SIENOMS 
POPIERIUS 

1948 metų piešiniai 
Daug tūkstančių rutu

lių kainos sezono pabai
gos proga labai sumažin
tos. 

Linoleum 
INLAID — Likučiai 

Nuo 2 iki 11 Sq. Yds. 
Turim šimtus šmotų už 
visai žemas kainas. 

Importuoti 
MAŽI PATIESALAI 

24x44 $3.39 
Karidoriams patiesalai" , 

8 pėdų ilgio ' 
Originalių pavidalų 7.69 

U. S. WALLPAPER & PAI1T MPAIII 
6001 EUCLID AVE. Phone HE. 6944 
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BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

THE CLEVELAND OPTICAL CO. 

750 PROSPECT AVENUE MAin 6217 

GREETINGS AND BEST WISHES 

NEW YORK BAKERY 

9117 ST. CLAIR AVE. GL. 4660 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

TAFT WOOD PRODUCTS CO. 
Wood Turning of all Kinds — Industrial Wood Work 

Lacquer — Paint and other Finishes 

6520 CARNEGIE AVE. EXpress 2579 

Greetings to Our Friends and Patrons 

S T O N E  G R I L L  I N C .  

13927 ST. CLAIR AVENUE 

BEST WISHES TO OUIį LITHUANIAN FRIENDS 

STEEL FABRICATORS CO. 
CENTER and SPRIGS 

TO 1-3643 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

GEO. H. PORTER STEEL 
TREATING CO. 

1265 EAST 55th STREET HEnderson 6601 

Greetings and Best Wishes 

j BUCKEYE COOPERAGE CO. 
I Wholesale Dealers in Whiskey Barrels and Kegs for Wine 

I ^ r -
| 3800 ORANGE AVENUB 
i i 

EXpress 3743 



THIS ISSUE IS 
IN TWO SECTIONS 

SECTION TWO 

JAUNU VYRŲ DRAF-
TO DIENOS 

Prezidento proklamacija, 
jaunų vyrų registravimosi 
laikotarpis nustatytas: 

Vyrai gimę 1922 metais 
po Rugp. 30 — registruosis 
Rugp. 30. 

Gimę 1923 metais — ue-
gistruosis Rugp. 31 ir Rug
sėjo l. . 

Gimę 1924 p. —> Ėugsejo 
2 ir 3 d. 

Gimę 1925 m. —• Rugsėjo 
4 ar 7 d. 

Gimę 1926 M* — Rugsė
jo 8-9. 

Gimę 1927 m. — Rugsė
jo 10-11. 

Gimę 1928 m. — Rugsė
jo 13-14. 

Gimę 1929 m. — Rugsė
jo 15-16. 

Gimę 1930 m. prieš Rug
sėjo 19, registruosis Rug
sėjo 17-18. 

Gimusieji Rugsėjo 19 ir 
po tos dienos, 1930 metų — 
bus registruojami kai jiems 
sueis 18 metų amžiaus. 

Registruotis turės visi— 
piliečiai ir ne-piliečiai, gy
veną *USA ir jos teritori
jose. 

U. S. Armijos vadovybė 
praneša kad į militarinę 
tarnybą bus draftuojami ir 
komunistai jaunuoliai, bet 
labai atsargiai apsirūpinta 
kad komunistai nepatektų 
i slaptus militarinius dar
bus ir pareigas. 

AMERIKA BUS PASI
RUOŠUS APSIGYNI
MUI 1949 METAIS 

DIRVA THE FIELD 

V.„ 

LITHUANIAN WEEKLY 
Published every Friday in Cleveland ftp 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave Cleveland 3, Olflt 

Subscription per year in advance 
ill the United States w.nr 
tp Canada -- $4.00 Elsewhere __ |4J|0 

only LHfhuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland. 
Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffk* 

under the act of March 3, 1879. 

No. 34 Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO AUGUST-RUGP. 27, 1948 (33-ti metai :: 33rd Year) 

Kur Etna 
Pasaulis...? 

H a š o 
Dr. J. AudrūnM 

Gyvenimas su Kaukėmis 

U. S. militariniai vadai 
J£ Washingtono praneša 
kad ši šalis, eidama dabar 
numatyta pasiruošimo pro
grama, bus pusėtinai gerai 
pasiruošus apsigynimui se
kančiais, 1949 metais. 

Kongresas laiku paskyrė 
pinigus ir davė visas gali
mybes užstatyti pasiruoši
mo mašiną. 

SOVIETAI mažina savo 
pasiuntinių skaičių Ameri
koje 30 nuošimčių. Tuo pa
čiu įvedė griežtus suvaržy
mus Amerikos atstovams 
esantiems Maskvoje! 

Greetings and Best Wishes 

from 

NIAGARA 
GAS — COAL ~*,{>IL 

FURNACES 

THE FOREST CITY 
FOUNDRIES CO. 

2*00 W. Jfth STRESS? 

# # # 

CHerry 2480 

Nei Žingsnio hm 
Kaukes 

ŽINIOS apie gyvenimą So
vietų Sąjungoje yra tiek su
maišytos ir taip prieštaraujan
čios jog reikia gero supratimo 
apie visas komunistų pažiūras 
kad galėtum atskirti kur yra 
teisybė ir kur melas. Knygų 
apie Sovietų Sąjungą kiekvie
ną dieną pasirodo tiek daug 
kad gali paskęsti jų puslapiuo
se, net nesužinojęs kaip ten iš-
tikro yra. Skaitai komunizmui 
palankią knygą, randi' gražiau
sių atsiliepimų apie Sovietus; 
randi gražiausį komunistinės 
santvarkos veidą, matai laimin
giausius žmones ir gali gėrėtis 
viskuo kas dedasi Sovietų Są
jungoje. Per komunist in i u s 
akinius žiūrint, ten nėra jokių 
šešėlių: amžinai ir visur švie
čia "Stalino saulė", nešdama 
kiekvienai šeimai ir kiekvie
nam žmogui laimę, džiaugsmą 
fr visuotiną pasitenkinimą.... 

Skaitai komunizmui nepalan
kią knygą, randi bjauriausius 
vaizdus iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo; matai tik kalėjimus, 
koncentracijos stovyklas, žudy
nes, vergiją, vargą, badą ir šal
tį .. Ir jei nori susidaryti 
sau teisingą nuomonę apie So
vietų Sąjungą, turi j ieškoti j g 
ne vienoje knygoje, o kelioli
koje, ir jieškoti labai smulkiai 
ir rūpestingai. 

Turime daug žmonių' kurie 
"savo akimis" Sovietų Sąjungą 
yra matę, joje gyvenę ir pažį
sta gerai jos žmones ir gyve
nimo sąlygas. Ir vis dėl to to
kiems žmonėms nėra lengva 
pasakyti kaip ištikro gyvena
ma Sovietų Sąjungoje. O tai 
nėra lengva dėl to kad visas 
bolševikų darbas, visi jų žo
džiai, visa jų politika yra pri
dengta kaukėmis, iš kurių nie
ko neišskaitysi, kaip atrodo ti
krasis bolševikų veidas. 

Kaip tarptautinėje politiko
je, taip ir savo vidaus gyveni
me bolševikai neina nei vieno 
žingsnio be kaukės, kuri išank-
sto gerai apgalvota ir taip pa
ruošta kad niekas negalėtų su
prasti ką ji dengia ir ką ji pa
rodo. 

Nesenai Amerikos nudistai 
savo metiniame kongrese New 
Jersey valstijoje priėmė tokią 
rezoliuciją s . 

"Nudizmį#. "yra vienintelis 
kelias užtikrinti pastovią pa
saulio taiką, nes jei įvairios ka
riuomenės nedėvėtų rubų, butų 
neįmanoma atskirti priešų nuo 
draugų ir tuo budu pasidarytų 
karas neįmanomas". 

Rezoliucija keista, juokinga 
Ir savotiška. Tačiau teisinga 

ir teisinga todėl kad ji pa 
neigia melą kurs tarptautiniuo
se santikiuose taip įsivyravo 
jog pasidarė nebegalimas joks 
susipratimas. Kai žmonės "ne 
kalba atvirai, kai jie viena sa 
ko, o kita galvoja, kai jie pasi

žada daryti viena, o padaro vi
siškai kita — tada negali buti 
tarp jų pasitikėjimo ir bendra
darbiavimo. Reikia buti visiš
kai "nuogam" ir jokiomis už
dangomis neslėpti savo tikrųjų 
minčių, kad galėtum įsigyti ki
tų pasitikėjimą, kad galėtum 
pilnai pasitikėti kitais ir tuo 
budu galėtum bendrai dirbti ir 
bendrai gyventi taikoje. Kol 
pasaulis vaikščios su kaukėmis, 
kol diplomataf apgaudinės vie
nas kitą, kol valstybių vadai, 
partijos ir net spauda meluos 
ir sukčiaus, tol visos pastangos 
taikai sukurti bus tuščios. 

Virve Pakaruoklių 
Namuose 

DIPLOMATAMS bejieškant 
tikrojo bolševikų veido, padėtis 
taip susimaišė jog prireikė vi
siems maskuotis ir visiems vie
na sakyti, o kita daryti. Mes 
patekome į melagių namus, į 
didelį politikos "kaukių balių", 
į keistą maskaradą, kur pa
grindinis ginklas ir vyriausia 
visų žaidimų korta yra melas. 

Butų aiškiai neteisinga jei 
tikėtume kad bolševikų priešai 
visur ir visada atvirai rodo sa
vo veidus. Po trijų metų kal
bos su "kaukėtais Maskvos 
žmonėmis*' pasidarė visiems ne
be nuodėmė meluoti ir apgau
dinėti. Ir jei Amerikos žmo
gus dar nėra nepagydomai už
krėstas tos baisios melo baci
los, tai Europos gyventojas jau 
pasidarė beveik nepagydomas. 
Jis platų ir bendrą "tarptauti
nį melą" persodino į visus sa
vo privatinio gyvenimo reika
lus, į savo šeimą, į savo darbo
vietę, į įstaigas, į savo amatą 
ir į savo smulkiausius santi-
kius su kaimynais, giminėmis 
ir valdžia.... Užtai nėra ir 
nesimato kad greit galės buti 
tvarka. 

Visi kaltina vienas kitą, vi
si urzgia, pyksta ir keikiasi 
kad trūksta garbės, teisybės, 
geros valios ir gerų darbų. Ir 
nesimato galo tokiam visuoti
nam Europos "pamišimui", to
kiai keistai pasaulio naujųjų 
laiku ligai. Melas pasidarė'po
litikoje ir gyvenime tokiu daž
nu daiktu kad jis lengvai galė
tų pakeisti virvą pakaruoklių 
namuose.... 

Greit jau "baigsis trys mene-
siai kai U. S. A. su savo "Har-
shallo planu" žada daug gerų 
dalykų Europai. Atvirai sa
kant, iki šiol Europos gyvento
jai yra tik daug girdėję apie 
gerus daiktus, bet paragauti jų 
jiems teko dar labai mažai. 

Slaunųs vardai, komisijos, 
posėdžiai, planai ir dar kartą 
planai — visa tai jau beveik 
apkurtino Europietį. Jis kan
triai laukia kada po tų "plačių 
kalbų" seks geri darbai...., 
seks nauja geresnė ir didesnių 
vilčių teikianti padėtis. 

Tuo tarpu tas "Marshallo 

planas" dar n<feP*didino Euro
piečiui nei vieil>c gramo svies 
to, bet jis gerokai sustiprino 
saugumo jausmą. Juk gerai ži
noma kad milijonai dolarių vi
sokiausių prekių pavidaluose 
tirpsta EuropoS ^valstybių ka
ro biudžetuos^/ Visa tai ką 
Marshallo plain's turėjo duoti 
atskirai šeimai ir atskiram 
žmogui, dabar išgaruoja ginklų 
fabrikuose ir bendro ginklavi
mosi tikslams. 

Ūkinė Europos kraštų padė
tis dar nėra pajutus Marshallo 
plano naudos. *į Tiesa, jei to 
plano nebūtų tai reikalas gink
luotis ir saugotis nuo Sovietų 
užpuolimų butų jau taip suvar
ginęs Europos valstybes jog 
jos, gal but, butų jau praradu
sios ir norą gintis nuo Sovietų 
politikos. Taigi, Marshallo pla
nas yra atnešęs naudą, bet ji 
nematoma ir • neapčiuopiama. 

Jau girdėtis nemažų ginčų 
tarp tų kurie naudojasi Mar
shallo planu. Vieniems atrodo 
kad jie gauna permažai, ki
tiems — kad gauna ne to ko 
jie nori Pagaliau siauri 
savanaudiškumo jausmai ima 
griauti tą didžiąją Europos vie
nybės mintį, kurią norėjo pa
sėti Marshallo planas.... pa
grįstas Amerikos interesais, o 
po to ir kitų laisvę mylinčių 
tautų reikalais. , 

Europoje jau ^niekas nebeti
ki į tas giesmes kurios skelbia 
kad Amerika rubinasi tik ki
tais. Ir visi galfoja kad nebė
ra nei vieno pasaulyje žmogaus 
kurs tiek pat mylėtų kitus kaip 
save, o ką bekalbėti apie tokį 
kurs daugiau mylėtų kitus ne
gu save. To ir Dievo evangeli
ja nereikalauja 

ANKA!* 

RIVADM 

VIDURINIAI RYTAI — Mažoji Azija — su Viduržemio jura, 
Turkija, Syrija, Persija ir Saudi Arabija, kur numatoma ties
ti aliejaus leidimo linijos, kas Sovietams, šiaurėje, nepatinka. 

KARO NUOSTOLIAI 
78 MILIJONAI 

GYVASČIŲ 

nori pakeisti Europos veidą. 
Ir vienas ir antras dirba ir 
pluša suprakaitavę. Rezultatų 
jau turime: nei viena Europos 
valstybė nebėra savarankiška. 
Arba ji per Kominformą turė
jo pasiduoti Stalino ir ždanovo 
valiai, arba ji per "Marshallo 
planą" turėjo nusilenkti Ame
rikos kapitalizmui. 

Mes daugiau ar mažiau daly
vaujame aršioje ir tuo tarpu 
"šaltoje" kovoje, kur bolševiz
mas viską daro kad išplėštų iš 
kapitalizm o nagų į juos per 
Marshallo planą patekusias val
stybes, ir kur kapitalizmas nie
ko nesigaili kad tik galėtų at
stumti komunizmą ir patrauk
ti savo pusėn abejojančias val
stybes. 

Tos kovos vaisiai jau mato
mi Anglijoje. Ji pirmutinė bu
vo išstatyta bolševizmo ir ka-

. „ .vipitalizmo ugniai, ir ji bus pir-
Ir kai Europiečiai gir i 18 

muįjng kuri turės išmėginti 
Amerikos balsą jog jie save 
skriaudžia kad tik vargšams 
Europos gyventojams padėtų, 
jie dar stipriau ima kaltinti 
Sovietus jog šie savo nuolati
niais melais užkrėtę pasauli. 
Vadinasi, jieškoti melo pasau
lyje šiuo metu yra tas pats 
kaip jieškoti virvės pakaruok
lių namuose: nieko daugiau ir 
nerasi kaip tik melo. 

Kada ir Kur Bus 
Galas? 

BET ILGAI GYVENTI to
kiame melų ir apgavysčių mi
šinyje juk negalima. Turi at
eiti diena ir valanda kada rei
kės atsiskaityti visiems už me
lą ir už teisybę. Sovietų Są
jungos vadai pranašauja kad 
ta diena bus galas kapitalisti
niam pasauliui ir pradžia nau
jam komunistiniam "aukso am
žiui". Toms pranašystėms ga
lima tikėti, bet galima ir neti
kėti: nuo to niekas nepasikeis. 

Belaukiant jų išsipild y m o , 
prieš musų akis vyksta didelis 
ir labai reikšmingas pasikeiti
mas: Europa kasdien vis dau
giau praranda savo seno veido 
tikruosius bruožus. Iš vienos 
pusės ją spaudžia bolševizmas, 
varomas ir palaikomas Sovietų 
Sąjungos; iš antros pusės 
ją traukia į savo nasrus kapi
talizmas, ginamas ir maitina
mas Amerikos Suvienytų Val
stijų. 

Bolševizmas per Kominformą 
skaldo, dalina ir likviduoja vi
sa tai ką Europa išlaikė ir įsi
gijo šimtmečių eigoje. Kapita
lizmas per "Marshallo planą" 
amerikonina Europą ir jos tau
tas, siekdamas jas suvilioti 
nauja Ir turtingesnio gyvenimo 
ateitimi. Ir vienas ir antras 

"ant savo kailio" naujo am
žiaus smugius. 

Įvykiai Burmoje ir Malezi-
joje, Palestinoje ir Indijoje ir 
pagaliau pačioje Anglijoje aiš
kiai rodo kad Didžioji Britani
ja turi kovoti dviejuose fron
tuose. * 

Indijos ir Palestinos neteki
mas, komunistiniai sukilimai 
Malezijoje ir Burmoje, socia
listiniai judėjimai pačioje An
glijoje — visa tai yra graži 
pamoka kaip iš išdidaus Ang
lijos liūto gali pasidaryti kukli 
pelė.... 

Kaip kitos tautos Europoje, 
taip ir Anglija jaučiasi giliai 
pažeista, jaučiasi ligonis, ir jų 
socialistinės valdžios yra pate
kusios į klėščius. Jų vaidmuo 
yra sunkiai beatstatomas. Ir 
jei kada jis atsistatys, tai tik 
po galutinos kapitalizmo-komu-
nizmo kovos (jei išviso dar iš
liks Europoje savarankišku val
stybių) . 

Europos galas anksčiau ar 
vėliau ateis. Europiečiai ypa
tingai bijosi to galo. Bijosi pa
našiai kaip ligonis bijo vėžio 
operacijos. Bet jei nenori mir
ti anksčiau negu operacija pa
sidarys beprasmiška, tai turi 
ją sutikti drąsiai ir su pasiti
kėjimu. 

Pastari pasikalbėjimai Mas
k v o j e  n e p a r o d ė  p a k a n  k a r n a i  
drąsos iš didžiųjų Europos val
stybių pusės. Jos blaškosi kaip 
jaunos mergaitės. Ir nieko 
nuostabaus jeigu joms teks 
skaudžiai nusivilti. Tada bus 
galas ir socializmui ir politinei 
laisvei, ir žmogaus teisėjas ir 
visoms kitoms dorybėms. 

Kad Europa galėtų išlikti ^ su 
savo veidu, jai reikia daugiau 
valios ir drąsos. Ji neturi bu 
ti arklys kuriiio komunizmas 

ir kapitalizmas jodinėja, o ji 
turi skubiai pasidaryti jojiku 
kurs pats valdytų savo žirgą. 

Deja, Europos valdžios yra 
molinės.... Vienos jų sulip
dytos iš krūvos partijų, kitos— 
su tokiomis programomis ku
rios pačios kerta šaką ant ku
rios jos sėdi. O kai valdžia 
molinė tai iš jos kiekvienas ga
li minkyti ir lipdyti tai kas 
jam patinka. 

Kai valdžia molinė tai ir to 
krašto reikalai moliniai: juos 
lanksto ir trupina kiti pagal 
savo norus ir net užgaidas. 

IS ŪKIŲ šioje šalyje per 25 
pastarų metų pradingo suvirs 
13 milijonų arklių ir mulų, ku
rie seniau naudota žemei dirbti. 
Dabar jų vietas užima motorai. 

Iš Genevos, Šveicarijos, pra
neša kad šio karo metu žmoni
ja turėjo 78 milijonus karo ai|-
kų. Tos skaitlinės skirstoma 
šitaip: 

32 milijonai vyrų žuvo karo 
laukuose; 

26 milijonai vyrų, moterų ir 
Vftikų nužudyta koncentracijos 
Stovyklose; 

20 milijoną vyrų, motsrę ir 
vaikų užmušta oro bombarda
vimais. 

(Ant vienos tik Europos bu
vo numesta 2,429,475 tonai 
bombų.) , 

Prie šio skaičiaus reikia da-
dėti karo aukų vėlesnes mirtib, 
nes įvairiai nukentėjusieji d*» 
bar miršta nuo žaizdų, nuo ba
do ir nuo karo metu įgautų li
gų. 

Tarp tų 26 milijonų nužudy
tų stovyklose įskaitoma Stali
no išžudytų 750,000 įvairių so
vietų piliečių, kuriuos Ameri
kos armija Vokietijoje grąžino 
Rusams pradžioje 1947 metų. 
Visi tie grąžintieji buvo tuojau 
nužudyti kaip tik pateko į So
vietų Sąjungą. 

SYRIJA, Palestinos kaimy
ne, iki šiol visą cukrų impor
tuodavo. Dabar ten statom® 
cukraus fabrikai ir pradedami! 
auginti cukrinius runkelius pa
sigaminti savo cukrų. 
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LINKĖJIMAI 

HIGBEE (S-, 

Public Square CHerry 4600 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

HUMPHREY CO. 

EUCLID BEACH PARK 



t D I R V A  

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

Lakeside Biscuit Co. 

8830 East 91st Strwrt Diamond 1811 

L. J. COZZENS, M&nagar 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

Cleveland Mulance Service, Inc. 
Remember the Maroon and Cream Colored 

Cars with the Men in White 

* * * 

Called and Recommended by Cleveland'e Leading 

Physicians and Surgeons 

ENdicott 0770 

f Greetings and Best Wishes ** 

N. C. & SONS 
RESIDENTIAL & INDUSTRIAL 

. CONTRACTORS 

/ CEMENT & WATERPROOFING 

T Master Plate and Stone Hard Floors. 
Re-surfacing of Wood and Stone Hard Floors 

/ Bulldozer and Air Compressor Service 

MElrose 0773 T \ 3197 WEST 32nd STREET 

GREETINGS & BEST WISHES 10 ALL OUfi FRIENDS 

Carpenters District 

Council 

Carl J. Schwarzer, President 

George Shewring, Secretary 

AMERIKOS LIETU-
VIU DARBAS BUS 
PER AMŽIUS DĖ
KINGAI MINIMAS 

Amerikos Lietuvį Taryba 
gavo iš Schweinfurte, Vokieti
joje, esamos Lietuvių stovyk
los tokio turinio sveikinimą; 

"Schweinfurto Lietuvių sto
vyklos Vokietijoje 1500 žmo
nių vardu 1948 m. Liepos 20 
dienos visuotinis susirinkimas, 
ypatingai įvertindamas ir bran 
gindamas JAV Lietuvių ir jų 
garbingų organizacijų pasiau
kojančias ir nenuilstančias pa
stangas kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą ir vykdant nesiliau
jantį tremtinių šalpos darbą, o 
taip pat labai sėkmingą akciją 
už Pabaltiečiams DP palankaus 
JAV imigracijos biliaus pri
ėmimą, siunčia per Amerikos 

Lietuvių Tarybą savo gilią se
serišką ir brolišką padėką ir 
nuoširdžiausius sveikinimus. 

"Amerikos Lietuvių, ypač 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
kitų jų garbingų organizacijų 
darbas atskleidžia vieną įspū
dingiausių lapų Lietuvos isto
rijoje, ir per amžius bus dėkin
gai minimas išsilaisvinančios 
Lietuvių tautos. Mes busime 
laimingi pranedti apie Jusų di
džias pastangai nuo bolševiki
nio jungo išlaisvintai Tėvynei. 

"Tegyvuoja sesės ir broliai, 
Amerikos Lieti'viai!" 

Susirinkimo /Įgalioti 
(seya parašai). 

PRANCŪZIJA, v iki prieš 10 
metų atgal, pristatė Amerikos 
cigaretų gamintojams visą ci-
garetų popierį, kurį dirbo iš li
ninių skarmalų 'surenkamų vi
soje Europoje. Dabar Ameri
ka pasidaro cigaretams popie
rį iš savo pačių auginamų linų. 

PIETŲ Afrikoje, Johannes
burg© namų pardavimo agentai 
pasiskelbė jog stengsis apsau
goti ten atvykstančius apsigy
venti imigrantūs nuo apgavys
čių namais/ ' 

Greetings and Best Wishes t® My Many Friends 

* • * 

PAUL C. SHAFER 

PORTAGE COUNTY ENGINEER 

Greetings to Our Friends and Patrons 

A P Food Stores 
S U P E R  M A R K E T S  

• • • 

The Great Atlantic & Pacific Tea Co 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL 0*JR FRIENDS 

Union Oil Company 
AND 

Fleet Wing Dealers 

JURŲ paukščiai-žuvėdros iš-
sklenda toli ir į sausžemį, ir 
jie yra naudingi tuo kad su
gaudo daugybes kenksmingų 
vabalų. 

Greetings and Best Wishes 
to the Lithuanian people 

FOOD TERMINAL 
RESTAURANT 

Sam Lox • Crop. 

4000 ORANGE AVE. 
(Cor. E. 40th St.) 

Greetings and Best Wishes 

DUEL'S SINCLAIR 
SERVICE STATION 

An Old Friend of tile 
Lithuanian People 

Allen Duel - Mgr. 

11445 SUPERIOR AVE* 

CETdar 9377 

Greetings to My Friends 

and Patrons 

SUPERIOR 
BEAUTY SHOPPE 

7013 SUPERIOR AVE. 

HEnderson 4825 

Greetings and Best Wishes' 

from 

J. & L WEISS FURS 
Inc. 

Prospect & East 4th BMg. 

2077 East 4th St. 

PRospect 1866 

Greetings and Best Wishes' 
from 

- GOODMAN'S 
FOOD STORE 

1154 EAST 123rd STREET 

GLenville 7730 

Greetings to Our Frirnda 
and Patrons 

KINSMAN 
Furnace & Sheet Metal 

14615 KINSMAN ROAD 

LO. 7644 

MMtHM 
v£sg£; 

GREETINGS 

CLAttK AVE. 
CHILI BOWL 

4810 CLARK AVE. 

My Sincere Greetings to All My Friends 

Glen C. Sponseller 

DEMOCRATIC 

CANDIDATE 

FOR 

coutfnr 
COMMISSIONER 

OF 

STARK COUNTY 

Will serve to best of my ability 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

Greetings to all My Friends 

DICK FRANCE 
Sheriff of Stark County 

GREETINGS AND BEST WISHES 

C. FRANK SHERRARK 
i 

CLERK OF COURTS — STARK COUNTY 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

LUTHER K. ZERBE 

County Engineer 

STARK COUNTY 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

M c C R O R Y ' S  

5c ir 10c iki $1 

227 MARKET if. CANTON, OHIO 

Greetings and Best Wishes f© AH Our Friends 

O R B A N ' S  F L O W E R S  
PRODUCERS and RETAILERS 

11520 BUCKEYE RD. Cleveland RA. 1500 

Greenhouses — Medina, Ohio 

Greetings ana Best Wishes jfco All Our Friends 

ANTI-TUBERCULOSIS LEAGUE 

19*0 BW€Ln» AVE. PR. 5710 



Eur. Liet. Tautinio Sąjūdžio Deklaracija 
LIETUVIŲ Tautinis Sąjūdis, 

tęsdamas viltininkų, pažangie
čių ir tautininkų idėjas, skel
bia šias pagrindines savo veik
los gaires, siekiančias suburti 
j vieningą darbą visus tautinės 
minties Lietuvius. 
i 
I. 

L i e tuvių Tautinio Sąjūdžio 
tikslai yra tautiškai ir valsty
biškai subrendus vieninga Lie
tuvių tauta, laisva ir nepriklau
soma Lietuvos valstybe, tvar
koma demokratiniais pagrin
dais, sava Lietuviška kultura, 
laisvas ir kūrybingas žmogus, 
krikščioniškąja morale grin-
džiamM visuomeninis - gyveni
mas. 

Artimiausi Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio uždaviniai yra atkur
ti nepriklausomos Lietuvos val
stybės funkcijonavimą, sujung
ti visas Lietuviškas žemes, grą
žinti normalų valstybinį gyve
nimą. 

Pagrindiniai Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio veiklos pažymiai 
yra asmens laisvė ir pareiga, 
teisingumas, solidarumas, tole
rancija ir garbė. 

II. 
Demokratinė valstybė yra 

tobuliausia visuomeninio gyve
nimo teisinė institucija. Val
stybė siekia dvasinės ir me
džiaginės piliečių gerovės. Ji 
saugo ir laiduoja pagrindines 
žmogaus ir piliečio laisves ir 
teises. 

Įstatymų leidėjo ir adminis
tracijos veiksmų teisėtumą pri
žiūri konstitucinis ir admini
stracinis teismai. 

Lietuvos valstybė vykdo sa
vo tarptautinius įsipareigoji
mus ir remia tarptautinį ben
dradarbiavimą. 

nr. 
žmogus yra didžiausia visuo

meninė vertybė, todėl valstybė 
jį visapusiškai globoja ir su
daro sąlygas jam gyventi ir jo 
asmenybei tarpti. Kiekvienas 
žmogus ir pilietis yra lygus 
prieš įstatymus, žmogus ger
bia teisę ir teisingumą, savo 
darbą skiria šeimos, bendruo
menės ir valstybės labui, šei
ma ir motina yra ypatingoje 
valstybės globoje. 

IV. 
Visų tautos SUHfflį vienybė 

tegali kurti tautos ir valstybės 
gerovę. 

Valstybė rūpinasi sudaryti 
tinkamas sąlygas tautinei Lie
tuvių kulturai ir tautinėms tra
dicijoms tarpti. 

Tautos nariai ir jų junginiai 
gerbia ir gina Lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės teises ir 
interesus, aukojasi tautos bei 
valstybės labui. 

Valstybė didelę reikšmę ski
ria dvasinei ir fizinei kulturai, 
organizuoja ir remia instituci
jas, reikalingas kulturinėms 
vertybėms ir tautos pajėgumui 
ugdyti. 

V. 
Valstybės suverenitetas pri

klauso tautai. Tauta savo vj^-
lią išreiškia laisvais demokra
tiniais balsavimais. Tautos va
lia nustato valstybes uždavi
nius. 

Įstatymų leidėjo, vykdomo
sios valdžios ir teismo institu
cijos viena nuo kitos nepriklau
so. Jų kompetencija paskirs
toma taip kad nei viena jų ne
taptų vieninteliu suvereniteto 
reiškėju. 

Ypatingais atsitikimai® tie
sioginiai atsiklausiama tautos. 

i Greetings, and Best Wishes 

A D O L P H  U  N  G  E  R  
FOR 
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COURT~OF COMMON PLEAS 

Stark County 
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VI. 

Religijos ir pasaulėžva 1 g o s 
srityje laiduojama įsitikinimų 
laisvė. Valstybė yra lygiai tei
singa visoms konfesijoms. Baž
nyčia pripažįstama viešosios 
teisės institucija. 

Šeimos teisinės padėties ir 
metrikacijos aktai yra valsty
bės kompetencijoje. Valstybė 
pripažįsta ir religinių instituci
jų sudarytus šios rūšies aktus. 

vn. 
Valstybė siekia didžiausios 

ūkinės naudos tautai ir geriau
sių gyvenimo sąlygų kiekvie
nam žmogui. Ūkinė krašto ge
rovė priklauso nuo jo gamybi
nio pajėgumo, o Lietuvos sąly-
gohis ypatingai nuo žemės na
šumo ir pramonės pažangumo, 
todėl valstybė remia žemės ukį 
ir skatina pramonę. 

Valstybė rūpinasi išvystyti 
ūkinę veiklą sveikos konkuren 
cijos ir laisvų kainų pagrin 
dais, skatindama privatinę ir 
kooperacinę iniciatyvą, bendra
darbiaudama su privatiniu ukiu 
bei jį kontroliuodama ir kai ku
riose srityse pati ūkininkauda
ma. 

Privatinė nuosavybė pripažį
stama ir saugoma, tačiau ji yra 
sociališkai įpareigota. 

VIII. 
DarbftB yra svarbiausias tau

tos pajamų šaltinis, jis yra 
gerbiamas ir teisingai atlygi
namas. Teisė į darbą ir poilsį 
yra valstybės pripažįstama. 

Visuotinės tautos ge r o v ė s 
sumetimais valstybė kuria ir 
išlaiko socialines institucijas, 
siekiančias visiems laiduoti tin
kamas gyvenimo sąlygas. 

Profesiniams reikalams ginti 
yra nepolitinės profesinės or
ganizacijos. 

Tautos ūkio pajamos skirs
tomos remiantis socialiniu tei
singumu. 

IX. 
Auklėjimo ir švietimo tikslas 

yra visapusiškai vystyti dvasi
nį ir fizinį žmogaus pajėgumą, 
išaklėti dorą žmogų ir gerą pi
lietį. Vaikų auklėjimas yra 
aukščiausi! tftvų pareiga ir 
teisė. 

Auklėjimui ir švietimui va
dovauja valstybė. Auklėjimo 
kryptis yra tautinė, krikščio
niška. Valstybė pripažįsta šio
je srityje tais pačiais princi
pais pagrįątą privatinę inicia
tyvą. 

Mokymasis Ir mokslas yra 
visiems lygiai prieinamas. Pra
džios mokslas privalomas ir ne
mokamas. Specialinis mokyma
sis yra ypač skatinamas. 

Religija mokyklose yra pri
valomas dalykas. Religinių pa
reigų vykdymas priklauso nuo 
tėvų ar globėjų valios. 

X. 
Svarbiausias mokri© uždavi

nys yra j ieškoti tiesos, o me
no — pažinti ir skleisti grožį. 
Mokslas ir menas yra laisvi. 

Valstybė remia mokslą ir 
meną, organizuoja reikalingą 
apsaugą. Ji derina kulturos 
darbą ir siekia sudaryti sąly
gas visiems naudotis mokslo ir 
meno laimėjimais. 

Greetings and Best Wishes 

The Edelweiss Cafe 

CHOICE LIQUORS »- WINES 

CHOPS AND STEAKS 
' * . v . 

2335 StOTItlfoR Am 

CHerry 8739 

Nick Saroukos - Mgr. 
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D I R V A  

LIETUVOS SAVANORIUI 

Ten niekas neateis prie tavo kapo — 
Gėlių tau neatneš naktis. 
Nejaus širdis vijoklių kvapo, 
Kur pinsis gonkose aplink durjs. 

Tu niekad, niekad jau negrįši, 
Ir mylimos neglausi prie širdies. 
Nepuoš jurginai tavo kryžių — 
Dilgėm išraut nieks rankos neišties. 
Tu palikai prie miško liūnų. 
Ant tavo Šalmo paukščiai tik tupčs. 
Ten neatveš vienturtį sunų 
Žmona prie įdubusios duobės. 

t 

Su ginkhi išėjai, kur daugel ėjo, 
Ir gimtą žemę gynei tu. 
Tada žmonės juk visaip kalbėjo 
O laisvė prašė jų aukų 
Kaip pasaga diena sugrįš namoliai — 

Kvepės vel tėviškėj žiedai. 
Naujas vagas vers tavo broliai, 
Tik tu negrįši iš^tenai 

Jonas Nevardauskas. 

Greetings and Best Wishes to My Many Frien< 

• • • 

JACK WILLIAMS 

Candidate For 

CLERK OF COURTS 

ON THE REPUBLICAN TICKET 

STARK COUNTY 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

Efficient — Qualified — Capable 
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Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

C. C. LINERODE 
FOR 

County Commissioner 

STARK COUNTY 

ON THE REPUBLICAN TICKET 

My Sincere Greetings to All My Friends 

HENDERSON H. CARSON 

•tv 

C O N G R E S S M A N  

16th District 

GERIAUSI LINKĖJIMAI MUSŲ PRIETELIAMS LIETUVIAMS 

ifoni-Flusb 
Fof 

Toikt 

•""J#" Visi Moderniniai 
Patogumai 

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis 
toks moderninis kaip ši minuta. 

SANI-FLUSH išvalys jusų toileto italpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes. už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalinu viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms, 
minkštame ar kietame vandenyje. 

Veikia 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL'O CLEANER ir van-
dans iiiinkštytoją, tinka voniai* virtuvei ir skalbyklai. 

The Hygienic Products Co. 

fieCO 
CLEANER 

WATER SOFTENER 

. OCANIN6 USMEM 
DIUOiVH OI«T 

CUTS CMASC 

. S-V 1 
v i 
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"T1 D I R V A  

GREETINGS AND BEST WISHES 

TO OUR MANY PATRONS 

THE FARMERS NATIONAL PANK 

& TRUST COMPANY 

Stalinas, Kruvinasis Valdovas 
Galvažudis kuris Plėšė Bankus, mažo išauklėjimo Garbgodus Vyras, kuris Pa
greitino Lenino Mirtį kuris Neišsiteko dėl Trockio* ir jį net Meksikoje Nužudė 

Ashtabula, Ohio 

Greetings and Best Wishes to All Our Friends 

Chairman Ashtabula County 

Republican Central and Executive 

Committees 

JOHN A. COLIN 

DAN W HAINES 
Candidate For 

S H E R I F F  

On the Republican Ticket 

ASHTABULA COUNTY 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

Greetings and Best Wishes to My Many Friends 

ROBERT L. SHELDON 
Candidate For 

CLERK OF COURTS 

On the Republican Ticket 

ASHTABULA COUNTY 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

Greetings and Best Wishes to My Many Friends 

Lietuvos ir eilės ^itų valsty
bių suktas pavergėjas ir pačios 
Rusijos žmonių skerdikas, Sta
linas, sekančiai atvaizduojamas 
vieno Amerikiečio rašytojo ku
ris per 14 metų gyveno Rusijo
je ir Staliną matė daug kartų: 

STALINO KILMĖ 
Koks jis per žmogus? 
Stalinas j j matantiems žiflo-

nėms daro įspūdį mažo žmogiu
ko. Jis yra penkių pėdų, pen
kių colių aukščio, nudribusiais 
pečiais ir trumpu kaklu. Kai-
rėji jo ranka yra gerokai trum
pesnė už dešinę. Senėjant jis 
gerokai pastorėjo, tačiau vis 
dar lengvai pajuda. 

Per 14 metų gyvenimo So
vietų Rusijoje, aš mačiau Sta
liną daug kartų. Mano geriau
sia proga jį pastudijuoti buvo 
kuomet jis davė šešių ir pusės 
valandų pasimatymą Amerikos 
profesorių ir darbo vadų gru
pei. Visą tą laiką jis neišėjo 
iš kambario, ten nebuvo tele
fono, niekas jį neatėjo užkal
binti, ir jis jokio pareiškimo 
tuo laikotarpiu iš kambario ne
išsiuntė. Jis tiksliai atsisky
rė nuo visų ir visko, kad gale-

Į tų pilnai pasivesti save savo 
[lankytojams. Toks susikoncen
travimas yra Stalino pobūdis. 

Mums atėjus jis kiekvienam 
gerai ranką paspaudė. Jis dė
vėjo civilinius rubus, kelnės 
buvo įmautos į batus ir veik 
iki kelių nusmukusios. Stalino 
kakta yra žema; jo veidas tu
ri daug didelių rauplių žymių. 
Jo ūsai buvo dideli ir juodi. 
Dabar jie apšiapę ir pražilę. 
Kai jis šypsojosi matėsi trum
pi jo dantys, kurių dauguma 
buvo pajuodę arba auksuoti. Jo 
nosis yra didelė ir ilga. 

Jo akyse matėsi nuolat ne
pasitikėjimas ir lyg laukimas 
kokių pavojų, arba priešų. Jo 
Šypsą nėra šilta. 

Stalinas negali pamoti ma
giška lazdele kitų žmonių dė
mesio patraukimui j save, arba 

j jų sužavėjimui. Jis nėra nei 
Į sugabus nei magnetiškas. 
| tačiau atkreipia į save dėmesį 
; ilgais pasikalbėjimais, ir todėl 
: gal jis leido tokį ilgą pasima-
| tymą. Jis matyt nenori palei-
1 sti lankytojo iki nepadaro j jį 
I savo nustatytos įtakos. 

Stalinui mųsų klausimus iš
aiškino Rusas vertėjas, kadan
gi Stalinas nesupranta jokios 
svetimos kalbos. Jo atsakymai 
yra paprasti, pėksti. Jis netu
ri gabumų gražiai kalbai ir fi
gūriniams išsireiškimams. 

Stalino didelis turtas yra jo 
sugebėjimas permatyti žmones 
ir įvykius. Jis neturi jokio gi
laus išsilavinimo ir žinojimo, 

j Jis tik išmoko kas kiekvienam 
į politiškam bosui reikalinga — 

ADOLf 

ATSIMENAT tas dienas kada Stalinas gtt Hitleriu susikabinę 
bučiavosi? 

sintetiškus aliejaus išdirbystes 
musų teritorijoje, bet mes ne
turim galimybių jas pradėti 
operuoti. Ar negalėtų kuris 
mano ekspertų nuvykti pas jus 
ir pasimokinti kaip darbą va
ryti ?" 

Eisenhower: "šiur, atsiųsk 
juos. Mes parodysim kaip rei
kia dirbti." 

žukov (nustebusiu balsu): 
"Argi tai jums nereikia pasi
klausti savo vyriausybės ?" 

Aukštųjų įSovietų vadų tar
pe susikirtimų įvyksta. Kar
tais tai pakursto pats Stalinas. 
Tos susivaidijusios pusės tada 
yra priverstos kreiptis į savo;KITŲ BOLŠEVIKŲ 

nišką kraujo atkeršto politiką 
visą laiką. Caro policijos su
gautas, jis vėl praleido tarp 
1913 ir 1917 metų Sibire. 

Kuomet Kerenskio valdžia 
pastūmė carą į šalį ir pradėjo 
valdyti, Kovo mėnesį 1917 me
tais, Stalinas ir visi kiti revo-
liucijonieriai buvo paleisti iš 
Sibiro ir iš kalėjimų ir jie su
bėgo į Petrogradą. 

Revoliucijos metu Stalinas 
prisiplakė prie Lenino ir visais 
atvejais nudavė su juo sutin
ka. 

NEAPKENTĖ TROCKIO IR 

Vadą galutinam išsprendimui. 
Kartą jo nuosprendis buna pa
darytas kokiame reikale, dau
giau tuo klausimu nei kritikų 

Jis; nei nukrypimų padaryti nega
lima. Stalinas tup visais atve
jais buti n*ėkT5^(lihgas, neliečia 
mas, visa žinantis ir visagalis 

Sovietų Sąjungoje Stalinas 
skaitomas Vožd, arba Vadas. 

Sovietų diktatūra davė gali
mybę Stalinui atsiganapadary-
ti už visus jo ankstyvesnių lai
kų apsivylimus, nepasisekimus 
ir jo menkaprotystę kuri kliu
dė, jam daug ką atsiekti. 

Stalinas gimė Gruodžio 21, 
1879, Gori miestelyje, Gruzini-
joje, Kaukazo kalnuose. Tik
ras jo vardas yra Josif Visa-
rionovič Džugašvili. Jo tėvas, 
vargšas batsiuvis, buvo didelis 
girtuoklis. Jis vargu kada ir 
paminimas Stalino oficialiuose 

kaip įgyti jėgą ir ją palaikyti.!aprašymuose. Stalino motina, 
Jaltos konferencijoje Vasa

rio mėnesį 1945 metais, Stali
nas bandė įtikinti Rooseveltii 
ir Churchillį kad jis taipgi tu
ri skaitytis su vieša opinija ir 
savo pavaldinių pažiūromis. Tas 
davė progą pasklisti pasakai 
kad Politbiure Stalinas, ''nuo
laidus ir sukalbamas", turi su
sidurti su "užsispyrėlių" opozi
cija. Ta pasaka buvo naudin
ga, nes ji davė galimybę Stali
nui pareikšti Rooseveltui ir 
Churchillui, "Jus turit duoti 
man ko aš reikalauju, nes ma
no karštagalviai gali mane nu
neigti ir pareikalauti daug 
daugiau." 

VISIŠKAS DIKTATORIUS 
Tikrenybėje jo galybe yra 

baudžiauninko duktė, buvo la
bai karšta tikinti moteris, ku
ri norėjo savo sūnų išleisti į 
popus. Dar seminarijoje būda
mas jis užsikrėtė revoliuciniu 
judėjimu ir pasirinko Markso 
mokslą, už ką buvo išmestas iš 
mokyklos. 

Nuo to jis ir pradėjo karš
tais dirbti prieš caro valdžią, 
kartu su kitais revoliucionie
riais. Jis buvo suimtas ir iš-

Leonas Trockis sugrįžo Ru
sijon iš Amerikos ir su Leninu 
stojo djrbti išvertimui Keren
skio valdžios. Leninas numa
tė Trockį gabesniu, ir Stalinui 
teko nors nemenka bet antra
eilė rolė. Tas Staliną įžeidė. 
Jis žinojo savo trukumus. 

Leninas buvo aukšto išsila
vinimo ir sugabus protautojas; 
jis nustatė revoliucijos strate
giją. Trockis buvo žymus ora
torius, dinamiškas organizato
rius. Zinovjevas sujudindavo 
minias demagogiškomis, išvado
mis. Jis ir Leninas buvo nuo
latiniai draugai. 

Stalinas turbut jautėsi ne
kaip būdamas būryje šių bolše
vikų milžinų, žmonių didelio 
patyrimo ir sugabumų. Jis ne
parašė niekad jokios knygos. 
Jis neturi kalbėtojo gabumų; 
ir Rusiškai jis kalbėjo prastu 
Gruzinišku akcentu. Jis nepa
žinojo svetimo pasaulio už Ru
sijos ribų. Jis tik prisidėjo 
savo atkaklumu prie užgrobimo 
valdžios į Bolševikų rankas 7 
Lapkričio, 1917 metais. 

Varžytinė ir neapykanta tarp 
Stalino ir Trockio prasidėjo 
tuoj po įkūrimo Sovietų vy
riausybės. Varžytinė tapo di
džiausia dviejų vyrų kova 20-
tame šimtmetyje. Ji nustatė 

1905 metų revoliucijos laiku 
jis jau smarkiai dirbo ir viskas 
ką sakydavo savo kurstomiems 

absoliute. Stalinas turi suga- žmonėms: "Mums reikia tiktai 
bumą palaikyti mažais net žy-(ginklu ginklų ir dar ginklų! 
mius žmones. Tuoj po to kai 
maršalas žukov užėmė Berly
ną, 1945 metais, Generolas Ei
senhower surengė Sovietų ko-
mandieriui banketą Frankfur
te. Ten įvyko sekantis pasi
kalbėjimas: 

žukov: "Mes turim Vokiečių 

siųstas į Sibirą, • tačiau iš ten .sovietų Rusijos istoriją dau
geliui metų Ir net iškreipė pa
saulinių įvykių eigą. Stalinas 

niam judėjimui truko lėšų S ta-j pradėjo su daugeliu nepatogu-
linas su savo draugais vogė ir)TYin iis i srala išėjo lai-
plėšė bankus 

netrukus vėl parėjo į Kauka
zo sritį. Kuomet jų revoliuci-

Komunistų partija buvo pa
siuntus jį į tris konferencijas 
užsienyje: į Suomiją 1905 me
tais, į Stockholmą 1906 metais 
ir į Londoną 1907 metais 
tik tiek užsienyje 
po kelias savaites. 

Stalinas palaike savo Gruzi 

Jis 
tebuvo, 

mų, tačiau jis į galą išėjo 
mėtoj u. 

Kuomįt r
4 IPolitbiuro ."jjsirin-

me nutarta duoti Trockiui Rau
donas ordinas už Petrogrado 
apgynimą nuo "baltųjų" Rusų, 
Kamenevas pasiūlė suteikti or
diną ir Stalinui. 

"Už ką?!" surįko Kalininas, 
vėliau buvęs Sovietų Sąjungos 
prezidentas. 

"Ar tu nesupranti?" pritarė 
Bukharinas. "Leninas taip su
manė. Stalinas negali gyven
ti jis negaus to ką kitas 

žmogus turi. Jis negali to at
leisti". 

Trockis ir Stalinas sėdėjo 
Politbiure tuo pačiu kartu. Le
ninas, kuris pirmininkavo, tė-
mijo j nuolat didėjančią tarp 
jų neapykantą. Trockis buvo 
raudonosios armijos karžygiu, 
sovietų jaunimo didvyriu, inte
lektualų mylimas. Stalinas bu
vo generalinis sekretorius Ko
munistų partijos, visos Rusi
jos galybės. Trockis galėjo 
savo kalbomis siubuoti tūks
tantines minias. Bet Stalinas 
davinėjo įsakymus visos šalies 
komunisįų partijos viršinin
kams nuo kaimų iki miestų, 
apie kuriuos sukosi valdžia. Jis 
būdavo j o milžinišką politinę 
mašiną. 

(Bus daugiau) • 

AMERIKA GERAI 
APSIRUPINUS KA-

RO ATSITIKIME 

JEIGU ant kiekvienos kvie
čio varpos šios šalies ukėse iš
augtų dar po vieną grūdą dau
giau, tas sudarytų 15 milijo
nų bušelių kviečių metuose 
daugiau. 

K o n gresas, prieš išsiskirs-
tant, kariuomenės dr#|to įsta
tyme spėjo įrašyti ir tokius 
nuostatus: 

Valdžia gali priversti kiek
vieną biznį, dirbtuvę ar maši
nerijas, atlikti tokius darbus 
kokie butų reikalingi ginkluo
toms šalies pajėgoms. 

Jeigu dirbtuvės savininkas 
atsisakytų, valdžia gali paimti 
jo įmonę į savo kontrolę. Jis 
gali buti nubaustas trims me
tais kalėjimo arba $50,000 pi
niginės pabaudos. 

Valdžia gali įsakyti plieno 
išdirbystėms atidėti' į šalį at
sargai tam tilft-ą nuošimtį pa
ruošto plieno toms dirbtuvėms 
kurios gamins reikmenis šalies 
ginkluotoms pajėgoms. 

•IIIIHMlIttntlIliliMliltllMIHMMHIIIHIIIMIiailMMHIHmilIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIMIIIIIir 

Greetings and Best Wishes 

FRANCES P. BOLTON 

C O N G R E S S M A N  

22nd DISTRICT 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

G. FRANK ARMSTRONG 

Candidate For 
S H E R I F F  

ASHTABULA COUNTY 

On the Democratic Ticket 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

My Sincere Greetings to All My Friends 

E A R L  D .  C O O P E R  

County Treasurer 

ASHTABULA COUNTY 

Greetings and Best Wishes to My Many Friends 

GEO. V. WEATHERSON 

Candidate For 
* 

C O U N T Y  E N G I N E E R  

On the Republican Ticket 
/ 

ASHTABULA COUNTY 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

fii, 
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D I R V A 

Greetings and Best Wishes 

F. W. WOOLWORTH CO. 
5° ir 10c iki $1 

BROADWAY LORAIN, OHIO 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

The Central Bank Co. 

VISI DEPOZITAI APDRAUSTI IKI $5,000 

Narys Federal Deposit Insurance Corp. 

20th'fet. and Broadway. Lorain, Ohio 

x Ofeetings and Best Wishes to All Our Friends 
* 

• • * 

THE LORAIN TELEPHONE 

COMPANY 

Business Office Telephone 5153 

203 9tK Street Lorain, Ohio 

, V 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

The Cannon Tailoring do. 
SUITS and TOPCOATS MADE TO ORDER 

124 ST. CLAIR AVE. Cor. 
. • 

CLEVELAND 

St. 

Greetings and Best Wishes 

* • * 

West Side 

Lenkijos Gyvento
jai Laukia Karo 

I KADA PRADĖS LYTI ATtK 
IMINĖMIS BOMBOMOS? 

Pranešimuose, kurie mus pa-
. siekia iš okupuotos Lenkijos, 
kalbama apie nenormalias gy-

, venimo sąlygas, deportacijas, 
pusbadį gyvenimą, rytojaus ne
tikrumą, dvasin| terorą. 

Gyventojai laukia karo, ste
buklo, laukia Stalino mirties, 
laukia Amerikiečių divizijų įžy-
giavimo, atominių bombų lie
taus. Kiekvienas Lenkas yra 
įsitikinęs, kad taip ilgiau negali 
tęstis ir kad šiandieninio gyve
nimo pabaiga turi ateiti vei
kiai. Ir kai šios visos svajonės 
nepasitvirtina — ateina nusi
vylimas. Tačiau netrukus vėl 
atsiranda naujų vilčių. Nesvar
bu, kad reali tikrovė bent arti
miausioje ateityje nieko naujo 
nežada: Lenkai į tai nekreipia 
dėmesio, ūkininkai visada tiki 
į savo svajonių išsipildymą. Jie 
žino, kad vieną dieną karas bus 
ir vėl po jo seks geras gyveni
mas. 

"ŠV. MARIJA, AR DAR JŲS 
MANOTE IR SEKANČIAIS 
METAIS ČIA BUTI!" 

Komunistai bejėgiai kovoti 
su šventu ūkininkų įsitikinimu. 
Jų atstovai ir agitatoriai tegali 
pasirodyti ūkininkų susirinki
muose tik stipriai ginkluotų 
sargybų lydimi. 

Viena sena Liublino apylin
kės ūkininkė buvo paraginta į 
vykdomąjį komitetą dėl prie
volės valstybei atidavimo. Ji 
čia pasakė, kad ji yra vienui 

r viena: vyras krito kare, sunus 
deportuotas į Sibirą ir todėl ji 
negalinti atiduoti duoklės. "Ge
rai", sako komiteto pirminin
kas, "mes suteikiame teisę ati
duoti duoklę sekančiais me-

Itais". Ūkininke suriko: "šven
čiausia Marija, ir jųs dar ma
note čia buti ateinančiais me
tais!.." 

šis pavyzdys vykusiai cha
rakterizuoja šiandieninės Len
kijos ūkininkų nuotaikas. 

Iš VAKARŲ LAUKIAMA NE 
ŽODŽIŲ, BET DARBŲ 

Inteligentai skaito laikraš
čius ir klauso radiją. Jie jau 
nustojo tikėję vakarais, nes ži
no, kad vakarai juos apgavo. 
Jie nebenori klausytis šiandie
ninių gražių vakarų vyrų žo
džių ar užuojautos pareiškimų, 
bet nori matyti jų darbus. 

KAIP PLĖŠIAMA LENKIJA 
Penkmečio planas vykdomas 

plėšiant kraštą. 80% krašto ga
minių išvežama į SSSR. Kraš
to gyventojams aprūpinti tepa-
liekama 20% Lenkijos batų ga
mybos, visa kita išvežama. 
Lęnkai gauna tik žemos koky
bės batus su mediniais padais. 
Aprangos pramonė dirba taipgi 
Rusų kontrolėje. Darbininkai 
smarkiai tikrinami, kad iš įmo
nių ko nors neišneštų. Jie ne
gali važiuoti dviračiais į fabri
kus, kad kartais ko nors nesu
slėptų dviračių rėmuose ar pa
dangose. 

Lenkija šiandien primena el
getyną. Gyventojų drabužiai 
apiplyšę, batai sunešioti, seni. 
Ūkininkai dažniausiai dėvi vy 
žas. 75% vaikų negali lankyti 
mokyklų, nes neturi batų ar 
drabuži^} P'* 

> . 

Cleaning 

4005-9 Bridge Avenue 

m 
Phoiję MElrosfi 1946 CI EVĖtAND 

mmtmKiwwwwwiHiiwt uHHmmmmiMiiMiMmiinminiwiw«i»imiiinii<iiwiiniimim» 

Greetings and Best Wishes 

M. O, MATTilN 
i •-
% 

SPINET PIANOS 
OF BISTINCTION 

L -  -  . . .  
•  i  •  '-W. 

• 

Ęasy Terms can be Arranged 

i>27 EUCLID AVE. 

pLUDUMQJ NAKTIES 
Vienui Vienas tunau gludumoj nakties. 
Veržiasi svajonės iš gelmių širdies. 
Ir per sapną lupos šnabžda žodžius tau... 
Ir akis užmerkęs aš tave matau. 
Ilgesys liepsnoja neramioj širdyj 
AK, skausminga meile, ką tu man žadi? 

Pinasi svajonės gludumoj nakties, 
Jieško, bet neranda mylinčios širdies. 

Juozas Mikštas. 
MIUUMMyainuMflUHMHI •IIMHIINWHi 

j Greetings and Best Wishes to My Many Friends 

Iink§jimai Daugybei Musų Draugų 

¥ 
CHARLES G. BURROWS 

Candidate For 

COUNTY TREASURER 

- of Mahoning County 

On the Republican Ticket 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

Greetings to Our Friends and Patrons 

S. H. KRESS CO. 
5—10 to 1.00 STORE 

117 FEDERAL STREET 

YOUNGSTOWN, OHIO * 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

STUDEBAKER PRESENTS 

BRYON WADE 

"PERSONALITIES IN THE NEWS" 

6:00 P. M. Monday thru Friday 

BEST WISHES AND SINCERE,GREETINGS 

* • * 

The Geometric 

Stamping Co. 

• • • 

The Lorain Banking 
Company 

Narys Federal Deposit Insurance Corp. 

Narys Federal Reserve System 

600 Broadway Phone 602 - Lo*ain, Ohio 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

• • • 

Ohio-Willys Sales Co. 

2351 Carnegie Avenue 

PRospect 3300 CLEVELAND 

, 1111 East 200th Street CLEVELAND 

IHtjĮ»H|MWM|»§M—MWHmillHIIHHMJ, 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

*** —' *•  - -  -Li  j t i J i  

. ̂  

CRANE CO. 
6215 Carnegie Avenue 

HEnderson 0425 CLEVELAND 

Greetings and Best Wishes 

• • • 

The Builders Structural 
Steel Company 

2912 East 34th Street Michigan 8310 

CLEVELAND 

J 



MY: 

f' 
*' K -r 

Greetings to Our Friends and Patrons 

M O R R I S  J .  G U T T E R  
WALLPAPER AND PAINT CO. 

11415 ST. CLAIR AVENUE iiuiberry 9650 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OtJR FRIENDS 

• • • 

STATE CHEMICAL MFG. CO. 
SANITATION BUILDING MAINTENANCE 

Equipment and Cleaning Supplies 

2435-45 SUPERIOR AVENUE TO 1-7114 

BEST WISHES TO OUR MANY PATRONS 

m 

FOX'S JUVENILE SHOE STORE 
SHOES FROM CRADLE TO COLLEGE 

X-Ray Fitting 

u. s. RUOŠIASI PRIE. 
ŠUI SUTIKTI 

Visas Amerikos ekonomiškas 
gyvenimas yrta planuojamas pa
imti į šalies kontrolę atsitikus 
nreciam pasauliniam karui. 

Jeigu karas kiltų rytoj, jau 
yra numatytas tam tikslui rei
kalingas Ekonominis Stabiliza 
torius; nuskirti jau ir šalies 
Apgynimo Reikmenų tarybos 
pirmininkas, ir Karo Produkci
jos tarybos pirmininkas, ir ki 
ti butini asmenys vadovavimui 
šalies ekonominių reikalų ka
rui kilus. * 

Sutvarkyta kurioms išdirby-
stems duos kokius karo reik
menų užsakymus, ir yra numa
tyta kokios dirbtuvės galės se
kančią dieną pradėti gaminti 
tankus ir kitus ginklus. 

Rugsėjo mėnesį bus baigta 
sutvarkyti planai kurios dirb 

. . .  D I R V A  
__iii_rfi_ ' ' ' —— 

tuves turės buti pasiruošusios 
gaminti kare reikmenims dirb
ti ^reikalingus įrankius ir ma
šinas. 

Pastaras karai davė geras 
pamokas kaip pasekmingai ga
lima karui pasiruošti. 

Washingtone ruošiama pla
nai, studijuojama visos gali
mybės, ir išplanuota net iki to 
kur bus padėta suimti visi ko
munistuojantieji gaivalai, ku
rie bus sugaudyti karo su so
vietais atsitikftne. 

Ne tik komunistu vadai bet 
ir visi žinomi komunistai arba 
jų pataikūnai ir rėmėjai, bus 
sugaudyti ir išdalinti po įvai
rias stovyklas, kad jie nebūtų 
kenksmingi šaliai. 

Daugeliui Lietuvių teks atsi
durti tose stovyklose karui su 
Rusija kilus, vien už tai kad 
jie skaito komunistinę spaudą, 
kad aukoja komunistų reika
lams, kad priklauso raudonųjų 
organizacijose. 

AUTOMOBILIUS DARYS 
IS ALUMINO 

Vienas Detroito industrialis-
tas, C. B. Bohn, pranašauja jog 
trumpu laiku Amerikos vieš
keliais švaistysis automobiliai 
dirbdinti iš aluminumo, kurie 
galės važiuoti po 35 iki 40 my
lių vienu galionu gasolino. 

Tik nauji kaštai pakeitimo 
automobilių dirbtuvių į alumi-
no gamybą dabar dar sulaiko 
nuo gaminimo šių naujų auto
mobilių, sako jis. Alumino au
tomobiliai, jo tikrinimu, bus 
tokie tvirti ir geri kaip dabar
tiniai modeliai. 

16617 KINSMAN .ROAD LO. 1637 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

GENERAL STEEL BARREL CO. 
6527 QUINCY AVENUE 

HEnderson 6497 

Greetings to Our friends and Patrons 

• • • 

P O M P E I I  W I N E R Y  

3994 EAST 89TH STREET 

Diamond 3185 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

x .ft* 

ATLAS STEEL «nd SUPPLY CO. 
4401 TRUMBULL AVENUE 

DI 4699 DI 1570 

My Sincere Greetings to All My Friends 

Wm. F. Burns 
Candidate For 

J U D G E  

COMMON PLEAS COURT 

Election Tuesday, Nov. 2, 1948 

GREETINGS AND BEST WISHES 

JOHN M. LEWANDOWSK 

Candidate for 

COUNTY RECORDER 

Republican Ticket 

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

Greetings to Our Friends and Patrons 

• • • 

AUTO SEAT COVE* CO. 
.. Seat Covers of Distinction — Immediate Installation 

Auto Tops — Upholstery 

7517 CARNEGIE AVENUE 

EXpress 2297 Morris Teplitzky, Owner. 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

* • * 

FROM A FRIEND 

GREETINGS AND BEST WISHES 

TO ALL OUR FRIENDS AND PATRONS 

SCHINDELAR BROS. 

Manufaturers of 

CUSTOM BUILT FURNITURE 

SW. 104ft 10608 SUPERIOR AVE. 

Greetings and Best Washes 

f 

COONEY'S CAFE 
W ine—Liquor—Beer 

4500 DETROIT?' AVE. 

Greetings to Our Friends 

and Patrdtt 

JOE'S CAFE 
CHOICE WINES - LIQUORS 

AND BEER 

Mustar's - Prop. 

1*79 ST. CLAIR AVE. 

Greetings and Best Wishes 

from 

MAX GLICK 
CANDY CO. 

711 WOODLAND AVE. 

i t t 

CHerry 1249 

Greetings to Our Friends 

and Patrons 

K. LAUNDRY & 
CLEANING CO* 

8215 EUCLID AVB. 

RAndolph 7798 

Greetings and Best Wishes 

from 

C A V O L I  
RESTAURANT 

FINE ITALIAN FOODS 

7901 WADE PARK AVE. 

ĘNdicott 0227 

Greetings and Best Wishes 

from 

M, STREEM & SON 
KEGS AND BARRELS 

227* SCOVILtE AVB. 

CHerry 24M 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

• • • 

S T A T E  S I G N  C O .  
1740 EAST 23rd STREET 

v • ' 

CHerry ©643 A! Mayers, Mgr. 

Greetings to Our Friends and Patrons 

*•* 

BAUM ICE CREAM CO. 
1404 ABBEY AVENUE 

PRospect 7662 

Greetings to Our Friends and Patrons 

THE FERBERT FENCE CO. 
4900 LEXINGTON AVENUE 

HE 3225• w 

r 

Greetings and Best Wishes 

To Our Friends and Customers 

• • * 

SHILLING ENAMEL CO. 
Q u a l i t y  P a i n t s  

3612 WEST 56th STREET WO. 3631 

Greetings to Our Friends and Patrons 

M .  J .  B E V E R A G E  
( 

! 

SEER - ALE - VERMOUTH - WINE 

CORDIALS - CHAMPAGNE 

1109 ADDISON RD. EX. 3750—Free Delivery 

Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 

O W E N  B U C K E T  C O .  

BREAKWATER AVENUE OL. 0333 

Greetings and" Best Wishes to the Lithuanian People 

• • • 

CONCRETE PIPE CO. OF OHIO 
OLD MILES ROAD 

Telephone: LO 5367 

GREETINGS AND BEST WISHES 

JOHN'S TRAILER RENTAL 

Call us and Hitch on a tTtility Trailer for Your Camping 
Equipment or Luggago. 

8606 BUCKEYE ROAD $CEdar 6151 

MNNWNNNNMMNNIM 



MY SINCERE GREETINGS TO THE 

LITHUANIAN PEOPLE 

*•* 

W. H. Moore 
Candidate For 

C O U N T Y  E N G I N E E R  

On the Republican Ticket 

Election Tuesday, Nov. 2, 1948 
• '* 

SUMMIT COUNTY 

TAFT-HARTLEY ĮS-
TATYBAS APVALĖ 

UNIJAS NUO KO
MUNISTŲ 

Greetings to Our Many Friends 

and Patrons 

,  '  • *  

Yeager's 
JANE ADAMS, YEAGER'S PERSONAL SHOPPER, 

WILL SHOP WITH YOU OR FOR YOU. 

i 

Phone JE 1851 

AKRON, OHIO 

GREETINGS TO MY MANY FRIENDS 

ROBERT M. SANDERSON 

Candidate For 

COUNTY COMMISSIONER 
ON THE REPUBLICAN TICKET 

SUMMIT COUNTY 
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 

GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

4 
Reliable Furniture Co. 

.""V ' % 
3831 Woodland Ave* , EX#ress 3234 

Ben Slor - Prop. 

Taft-Hartlėy darbo įstaty
mas, kuris suvaržė darbo uni
jų raketierius ir užtikrino tei
singiems darbininkams padorų 
susitarimą su dirbtuvėmis dar
bo atžvilgiu, kartu pažabojo ir 
komunistus tose unijose kurio
se jie šeimininkavo ir kurias 
vadovaudami jie butų galėję 
pasitarnauti šalies išdavikais 
kartu su kitais dabar jau su
sekamais išdavikais. 

Maskvos buvo gerai supla
nuota Ameriką pagrobti į ko
munistų nagus: kaip tik New 
Deal pradėjo veikti, į valdžiol 
vietas prilindo komunistų ir jti 
pritarėjų. 

Unijos, svarbiausia CIO ir 
tūlos kitos, tuoj buvo užpildy 
tos komunistais arba jų šali
ninkais vadais. Viskas buvo 
ruošiama "didelei dienai", ka
da Amerikoje bus įvesta sovie
tai, "už pusės metų po karo 
pabaigos", kaip gyrėsi raudo
nieji agentai. Valdžia ir uni
jos buvo užpildytos komunis
tais šnipais ir išdavikais pirm 
1945 metų, kada karas baigė 
si. Tada pasidarė dar nepato
gu sovietus Amerikoje įsteigti. 
Bet dabar iškįla aikštėn kaip 
tam buvo ruošiamasi. 

Amerikiečiai gavo laikotar
pį atsikvėpti, spėta pravesti 
įstatymai pažabojimui komu-
munistų vadų unijose, prieita 
net prie jų atsikratymo. Patys 
darbininkai daugelyje unijų at
sikratė komunistų ir komunis 
tuojančių vadų kurie atsisakė 
padaryti priesaiką jog nėra ko
munistai. 

Jeigu ne atsikratymas komu
nistų iš unijų, jeigu ne paga
vimas galų siūlelių apie komu
nistus valdžioje, Maskvos sap; 

nai' sukelti Amerikoje revoliu
ciją butų buvę daug tikresni. 

Dabar jau ir CIO vadas Phi
lip Murray džiaugiasi kad jo 
vadovaujama organizacija atsi
krato komunistų ir jis pats pa
sitenkinusiai giriasi jog kovo
jęs prieš komunistus, nors ne
senai dar jis CIO unijų vado
vybėse komunistų "nematė" ir 
rėkavo kad pats niekad nesu
tiks pasirašyti pareiškimo jog 
jis nėra komunistas. 

Walter Reuther'o laimėjimas 
CIO unijoje prieš kairiuosius, 
jo pasidarbavimu išmetimas iš 
U. A. W. unijos vadovybės ko
munistų gaivalų paskatino ir 
Philip Murray imtis atsikratl-
ti komunistų. 

D IR V A r 

Po paaiškėjimo kad unijose 
veik visur šeimininkauja komu
nistai ir jų pakalikai, visuome 
nėje susidarė labai nemalonus 
skonis prieš unijas. 

Vienatinis kas išgelbėjo ttfii-
jas iš komunistų globos — tai 
Taft-Hartley įstatymas. 

Dabar ir Murray ir kiti galt 
pasigirti atsikratę komunistų 
iš unijų vadovybės. 

• %' ' 

Greetings and Best WM» 

B R I L L I A N T  

ELECTRIC SIGNS 
INC. 

/ 

750 CARNEGIE AVE. 

PRospect 767$ 

Greetings and Best Wishes 
to all our Friends 

J. BERGER CO. 
WALLPAPER & PAINTS 

WHOLESALE 

6919 SUPERIOR AVE. 
HEnderson 3659 

852 EAST 185th ST. 
IVanhoe 6250 

Greetings and Best 

from 

DI A M O N D'S 
RESTAURANT 

Serving the Finest F<lods 

12308 SUPERIOR AVE. 
MUlberry 9734 

Greetings and Best Wishes 

to all our Friend* 

M. FREEDMAN 
EXPERT FURRIER 

# / # 

1783 COVENTRY f&. 

YEllowstone 8860 

| Greetings and Best Wishes to the Lithuanian People 
j 

į FLOWER NOOK FLORIST 
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS 

278 E. EXCHANGE ST. at SUMNER 
Blackstone 9579 Hours: 8 A. M.—8 P. M. 

, AKRON, OHIO 

Jack Adams * Harry Halberg 

GREETINGS 10 ALL MY LITHUANIAN FRIEND^ j 

* • * 

Robert L Smith 
S H E R I F F  

1 of Summit County 

CANDIDATE FOR 

RE-ELECTION ^- TUESDAY, NOV. 2, 1948 

ON THE DEMOCRATIC TICKET 

JAPONIJA pasirengus paga
minti šiais metais 140,000 siu
vamų mašinę. ? 

Greetings and Best Wishes 
to the Lithuanian people 

CORNER CAFE 
i 

Beer—Wine-—Liquor 

18507 ST. CLAIR AVE." 

KEnmore 9770 

• 

We now have TELEVISION 

Greetings and Best Wisl 

to the Lithuanian people 

BARTUNEK 

C L O T H E S  

// 

14959 St. Clair Ave. 

6529 Union Avenue 

883 Prospect Avenue 

Greetings and Best Wishes 

Kramers Grill 
' , WINE — LIQUOR 

BEEi 

747 EAST 185th STREET 

IV. 9619 . 

Greetings and Best Wishes 

to the Lithuanian people 

GLENVILLE DAIRY 

Homogonized Vitamin D Milk 

HOME DELIVERY 

Vtione: MU. 6384 

Greetings and Best Wishes 

to the Lithuanian people 

M. dw o r k i N 

Wholesale Fruits & Produce 

2667 EAST 40th STREET 

HEnderson 5955 

Greetings and Best Wishes 

COVENTRY CAFE Inc. 

Beer - Wines - Liquors 

1820 COVENTRY RD. 

FA. 9727 

WAKEFIELD 
SPRING CO. 

6513 CEDAR AVE. 

HE. 3164 

Greetings and Best Wishes to My Many Friend® 

• « 

Judge 

HARRY A. HANNA 

Common Pleas Court 

BEST WISHES TO OUR MANY PATRONS 

S M I T H  S  R E S T A U R A N T  

SERVING THE FINEST FOODS 

IN A MODERN COCKTAIL LOUNGE 

Wines * Beer " Liquor 

22305 LAKE SHORE BLVD. 

RE. 2787 

i GREETINGS & BEST WISHES TO ALL OUR FRIENDS 

WARDEN & LEESE CO. -

Plumbing fir Heating 

* • * 

13500 HARVARD AVENUE LO. 4600 

Greetings and Best Wishes to All Our Friends 

BOOK OF KNOWLEDGE 

*•* 

KEITH BUILDING CHerrjr 5664 

and "Beat Wtedaea All Our Friends 

A U G E R  R E G I S T E R S  C O  

3608 PAYNĘ AVENUE 

HEnderson 7650 

GREETINGS 4 BEST 1© ALL OUR FRIENDS 

LA GANKE & SONS STAMPING CO. 

• t 

W4 BAST 140th STREET 
I ; 

GL. 0278 

i r, 

•fe.1 „ „•'<&' is-i t ** 
* V VW 



D I R V A  StSSĄ 
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Greetings to Our Friends and Patrons 

U H L M A N ' S  

DRY GOODS AND MEN'S 

FURNISHINGS 

2207 LEE ROAD — CLEVELAND HEIGHTS 

Telephone: FA. 848& 

My Sincere Greetings to All My Friends 

JUDGE PERRY B. JACKSON 

M U N I C I P A L  C O U R T  

NEPIRKSIT BRAN
GIŲ DALYKŲ SU 

$1 {MOKĖJIMU 

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS 

• •  

THE TROY LAUNDRY & 
DRY CLEANING CO 

Established 1873 

Tie kurie norės pirkti auto
mobilį ar refrigeratorių arba 
kitus kokius padargus išsimo-
kėjimo keliu, jau dabar priva
lo pradėti taupyti pinigus. 

Nuo šio rudens bus pradėta 
vykdyti naujai priimtas įstaty
mas draudžiantis krautuvėms 
parduoti dalykus lengvais išsi
mokė j imais, su mažu įmokėji-
mu, kaip buvo vėl pavelyta ka
rui pasibaigus. Per karą tokia 
pirkimas buvo suvaržytas. 

Šalyje plintant infliacijai, t©* 
kį "One dollar down, one dollar 
a month" pirkimą Kongresas 
vėl turėjo suvaržyti. 

Iki Rugsėjo 17 dar 'bus ga
lima daryti nekontroliuojamus 
užpirkimus, bet po to vėl pra-

2561-2581 East 50th St. UT 1-2900 

11 ii - - t Į "Į11I ""* 

Studentai The Armored School, Fort Knox, Ky., mokosi 
orientuotis su pagalba žemėlapio ir individualių kompasų, 
klausydami išsilavinusio sergeanto aiškinimų ir pamoky
mų. Dabar Army Field Rorces reikalauja tinkamų vaiki
nų tarnybai, priima tarp 17 ir 35 metų amžiaus. 

dės isrfci|rt! kreditų suvaržymas. 
Naujai įstatymui inėjus ga

llon, išsimokė j imui perkant di
desnes reikmenis reikalinga bus 
turėti įmokėti visą trečdalį sa-

MY SINCERE GREETINGS TO MY 
MANY FRIENDS 

I Thomas F. Mafferty 
Candidate for 

S H E R I F F  

Republican Ticket 

Election Tuesday, Nov. 2, 1948 

Greetings and Best Wishes to My Many Friends į 

Edward IV. (Iiadcap 
Candidate for 

C O U N T Y  E N G I N E E R  

Republican Ticket 

Election Tuesday, Nov, 8, 1948 

My Sincere Greetings to All My Friends 

James J. McGettrick 
Candidate for 

STATE REPRESENTATIVE 
ON THE DEMOCRATIC TICKET 

Election Tuesday, Nov. 2, 1948 

Greetings and Best Wishes 

PORTAGE MARKETS 

7040 Wade Park Ave. 

7018 Superior Ave. 

8207 Hough Avenue 

1407 Hayden Ave. 

ENdicott 0144 

ENdicott 2075 

RAndolph 2777 

MUlberry 8550 

Greetings and Best Wishes 
ą 

% 

To Our Friends and Customers 

Riester & Thesmacher 
- Company 

* 

1526 West 25th Street CHerry 0154 

vo pasirenkamu kreditai) ima
mų pirkinių. 

Greetings and Best Wishes 
to the Lithuanian people 

A. GORDON 
FURNITURE CO. 

736 WEST SUPERIOR AVE. 

• 

PRospect 2622 

Greetings and Best Wishes 

to all our Friends 

f i t  

CHAS. ROBERTO Inc. 
WHOLESALE GROCERS 

Parduodama išsinešimui 

1026 WOODLAND Am 

Greetings to Our Friends 

and Patrons 

Walter McDonald 

PRESCRIPTION DRUGGIST 

9102 SUPERIOR AVE. 

GArfield 4639 

Greetings and Best Wishes 
to the Lithuanian people 

DR. HERBERT C. 
MYERS 

O P T O M E T R I S T  

i l l  

III OLD ARCADE 

CHerry 4X61 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

Harris-Murray, Inc. 
BUILDERS SUPPLIES - ROOFING 

SIDING - COMBINATION DOORS 

Brick ^ Plaster ^ Cement ^ Sand w Lime 
Sewer Pipe 

I 560 East 99th Street GL. 128a 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

Shaker Heights 
Savings Association 

• • • 

i 

All Deposits Insured up to $5000.00 

16808 KINSMAN RD. LO. 2550 

| Greetings and Best Wishes to My Many Friends 
i 
i 

... ... V 
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Geo. V. Woodling 

STATE REPRESENTATIVE 

Greetings and Best Wishes 

to all our Friends 

L I G H T  B R O S .  

11506 SUPERIOR AVE.. 

// 

CEdar 6550 

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS 

The Norman Hat 

Manufacturing Co, 
• \ '  

MAKERS OF THE KINGSLEY HAT 

* • * 

SAM URMAN, Pmident 

208-210 W. ST, CLAIR AVE. MAJn 440S 

inmmn»iniiM»»Mn 
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