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FBI Turi Surašęs Visus 
Clevelando Komunis

tus ir Jų Rėmėjus 

FBI, kurio komunistai bijo 
ir nekenčia, praneša, jog turi 
suregistravęs komunistų Cleve
lande apie 2,000, kurie yra par
tijos nariai. Bet, sako, apie 
40,000 kitų vietos žmonelių ti
ki ir seka komunistus, arba 
palinkę Į Maskvą, j Stalino gar
binimą, ir skaito koministiškus 
laikraščius bei lanko raudonų
jų susirinkimus. 

Komunistų ir jų pasekėjų 
maišosi unijose ir įvairiose dir
btuvėse, kurie stengiasi ir ne
susipratimus kelti, ir rengia vi
sokius protestus, ir atlieka ki
tus visus bolševikams naudin
gus darbus'. 

FBI vadai sako, kad tarp tos 
40,000 komunistuojančių yra ir 
eilė tikrai vėplių, kurie nežino j 

kodėl jie komunistų klauso, ki-! 
ti net nežinodami atlieka ko
munistams įvairias paslaugas, į 

pavidale mėsos, pieno ir kito-j 

kių streikų, kas viskas patar-! 
nauja komunistų planams kel
ti šioje šalyje suirutes. 

Tarp FBI surašytu raudonu-
kų ra n d a s i  v e i k  k i e k v i e n a s  l i e -  j  
tuvis &r tai partijos narys, ar { 
tai bolševikų laikraščių skaity- j 
t o j a s .  i  

RUOŠIASI ATOMINIAM 
KARUI 

Raudonojo Kryžiaus Cleve
lando skyrius ruošia aptarnavi
mą ir priežiūrą žmonių, likusių 
dar gyvais nuo atominių bom
bų atakų, jeigu kilus karui šis 
miestas butų priešų atominė
mis bombomis užatakuotas. 

M I R I M A I  

Henry W. Mitchell 
Kandidatas į Congress 

21st District 

VAŽIUOJA CHICAGON, j 
Dirvos red. Vincas Rastenis 

ir  K .  S .  K a r p i u s  v y k s t a  į  C h i - j  
cagą, dalyvauti BALFo seime i 
ir tautininkų veikėjų konferen-' 
cijoje šios savaitės pabaigoje, i 

Chicagon rengiasi vykti ir! 
Steponas Nasvytis. 

Jonas Brazauskas su žmona • 
buvo išvažiavę j Virginia su 
reikalais. 

DR. JONO ŠLIUPO LAIDO-j 
TU\ KSE iš Clevelando dalyva-1 
vo Hypatija žiurienė, velionies i 
duktė, P. J; žiuris ir Justinas 
Miščikas, buvęs Dr. šliupo ben-' 
dradarbis Pennsylvanijoje. 

Pasakoja, laidotuvės buvo at- i 
liktos gana gražiai, tik su žy-1 
miu šliupo vardo segimu prie I 
socializmo.... 

Iš šeimos narių kalbą pasa
kė Dr. Aldona šliupaitė. 

Pažymėtina, kad Dirva nu
rodymus, kaip ir kur užsirašy
ti dalyvauti laidotuvių iškilmė
se iš komiteto gavo tik tris 
dienas prieš laidotuves, o ko
miteto pagamintą medžiagą — 
paveikslus ir kitas informacijas ; 
apie laidotuves — tik ši antra
dieni, jau po laidotuvių. 

P. J. žiuriai be laidotuvių | 
dar dalyvavo ir kun. A. Lin- į 
kaus sukaktuvių iškilmėse. j 

Mr. t^flenry W. Mitchell kandida
tuoja i Congress iš 21st District, 
Republil'onu partijos sąraše. Jis yra 
tikras Clevelandietis, čia gimęs ir 
mokslus išėjęs, baigęs Dartmouth 
College. 

Baigęs mokslus, jis įsteigė šiame 
mieste Mitchell Metal Products, Inc.. 
ir buvo jos prezidentu ir generaliu 
vedėju per virš 40 metu. Jo vado
vybėje ta firma plėtėsi ir augo su
darydama daug naujŲ darbų. Savo 
darbininkų eilėse jis turi pagarbą ir 
draugingumą, oalaiko gerus santy
kius su darbininkų organizacijomis. 
Jo daugelio metų patyrimas bizny
je, finansuose, investmentuose, in
dustrinėje produkcijoje ir santykiuo
se su darbininkais padaro j) tinka
mu atsovauti 21-mą Distriktą U. S. 
Kongrese. Jis tos vietos siekia ne 
dėl stokos pinigų, ar kitokiais su
metimais. bet parodymui ką tiesio
giniai dirbantis ir protaujantis, rim
tas. biznio žmogus gali nuveikti vi
suomenės jam paskirtoje tarnyboje. 
Republikonų partija, radus jj visiš
kai tinkamą tai vietai, užgyrė jo 
kandidatūrą ir dirba už jo išrinki
mą. 

Jis stovi už sumažinimą Ineigų 
Taksų, ypatingai tiems, kurie dirba 
už mažesnes algas. Jis pritaria ma
žų biznių plėtimuisi. Nori panai
kinti Profit Tax jmonėms kurios už
laiko 50 darbininkų ar mažiau. Jis 
stovi už rėmimą G. I.'s, 1iad jie ga
lėtų pradėti savo gyvenimą įstoda
mi į biznius, jeigu kurie to geidžia. 
Stovi už suekonomizavimą Valdžios, 
"aleirižiant iš tarnybos milijoną da
bar valdiškose vietose sėdinčių tar
nautojų. 

UNGAITIS Julius, 74 m. (naš
lys), nuo 1580 East 26 str., 

mirė rugs. £3, palaidotas 27 d., 
Kalvarijos kapinėse, pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko duktė, Mrs. Anna Pe-
culaitis, trys sunųs: Walter, 
Edward ir Julius Jr. 

Jo laidojime pasitarnavo Ja-
kubs Funeral Home. 

l 
JONAS WOISVILL (Vaišvila), 

72 m., nuo 142") E. 33 str., 
mirė spalių 13. laidojamas Kal
varijos kapinėse šeštad. spalių 
16; pamaldos 19:33 vai. šv. Jur
gio bažnyčioje. 

Velionis buvo ilgametis Cle
velando gyventojas, čia išgy
veno 40 metų, Amerikoje 45 
metus. Paėjo iš Vitraičių. 

Liko žmona, Agnieška, dvi 
podukrės: Mrs. Ann Nichob, 
Mrs. Frances Dobko\vsk» 

JOSEPH KARITIS, 44 metų, 
nuo 1373 E. 30 street, mirė 

spalių 6, palaidotas spalių 11 d. 
Whitehaven kapinėse. 

Buvo gimęs Clevelancle, pali
ko motiną, Oną, ir dvi seseris, 
Oną ir Heleną. 

CAROL ANN KOVALSKI, 5% 
metų, nuo 2712 Cedar ave., 

mirė spalių 8, palaidota Kalva
rijos kapinėse spalių 11; pa
maldos atsibuvo St. Anthony & 
St. Bridget bažnyčioje. 

Liko tėvai, John ir Genevie
ve Kovalski, ir sesuo, Annette. 

Ji buvo Jono Jankevičių anū
kė. 

šių trijų laidojime pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 
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BEHIND LITHUANIA'S IRON 
CURTAIN 

UŽSISAKYKIT GASO 
ŠILUMĄ 

The East Ohio Gas Compa
ny vėl skelbia, kad priima ap
likacijas įvedimui gaso šilumos 
į namus, ten kur dabar kūrina
ma kitokiu kuru. 

Tėmykit skelbimą 6-me pus
lapyje, skubiai iškirpkit tą ku
poną ir su savo aiškiu adresu 
pasiuskit į Gas kompanijos ofi
są. Kas paskubės tam ateis 
pirmesnė proga gauti gasą na
mų apšildymui 1949 metais. 

DIRVOJE apsilankė Juozas 
Bendleris, mokyklų ir mokinių 
socialinis prižiūrėtojas Cleve-
lande. 

Juozas Bendleris kilęs iš Til
žės ir mažai tarp lietuvių gy
venęs, bet ne tik kalba — ir 
rašo lietuviškai gana gerai. 

TIKRI ČAMPIONAI 
Clevelando Indijonai nugalė

jo Bostono Braves galutinose; 
beisbolo rungtynėse, kurias tie! 
du jauktas lošė pasidalindami j 
tarp Bostono ir Clevelando. 

Clevelande pereitą sekmadie- į 
nj jų rungtynių pažiūrėti buvo I 
suvažiavę žmonių iš visų šalies I 
dalių, net iš Hollywoodo, nes j 
beisbolas yra populiariau s i a s į 
Amerikiečių sportas. Clevelan-; 
do stadiume buvo susigrudę su-j 
virš 86,000 žmonių pamatyti j 
lemiamų varžytinių. j 

Paskutinė tarp Indijonų ir Į 
Braves rungtynė Įvyko Bosto
ne spalių 11 d., kur Indijonai 
Bostoniškius suplienė. 

Grįžusius Indijonus Cleve-
landas pasitiko iškilmingai — 
apie 200,000 minia stovėjo gat
vėse kai laimėtojai važiavo per 
miestą, spalių 12 rytą. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, spalių 15 d., nuo 
8:30 vai., P. P. Muliolio ofise. 
Atstovai prašomi dalyvauti. ! 

Valdyba, j 

MOTERYS | 
Uždirbkit $30.00 ar daugiau į 

kas savaitę namuose 
savo laišku laiku 

Patyrimas nereikalingas 
Rašykit Post Office Box 5981 

REIKALINGA MOTERIS 
Senyva, pagelbėti namu darbe, 
geroje šeimoje, prižiūrėti porą 
vaikų; turės sau du gražius 
kambarius. Telef. ER 0145. 

IE KOMAS Clevelande gy
ventojas J. Bagdonavičius. Jo 
j ieško Zofija Vodapalienė, duk
tė Motiejaus Bagdonavičiaus ir 
Marijos Chomskaitės, gyvenan
ti Vokietijoje tokiu adresu: 

(16) Kassel-Oberzvvehren 
Mattenberg D.P. Camp, 
Mattenberg Str. 81 

Germany, US Zone. 

Arba jos laišką suteiksiu pa
ieškomam ; atsišaukite: 

V. Grabliauskas, 
255 Zerbey a v. Kingston, Pa,. 

LAUSCHE REMIA 
TRUMANĄ 

Clevelando Demokratai nu
stebo kai šią savaitę jų kandi
datas į Ohio gubernatorius, 
Frank J. Lausche, susitiko su 
Trumanu, šiam lankantis Ohio 
valstijoje, ir Lausche visai at
virai užgyrė Trumaną į prezi
dentus. 

1944 metais LauscW vengė 
net paminėti Demokratų kan
didatą Rooseveltą, o dabar re
mia tą silpnos valios žmogų, 
kurį net visi Demokratų laik
raščiai nuneigia ir remia Re-
publikoną Dewey. 

Užgirdamas Trumaną, Frank 
J. Lausche užgiria ir visą Tru-
mano politika ir jo klaidas ir 
išsišokimus, kokius Prez. Tru
man veik kasdien daro. 

Truman gi perša grąžinimą 
OPA ir visą gausybę kitų senų 
New Dealerių šposų, laikymą 
gausybės valdžios tarnautojų, 
ir yra priešingas mažinimui ka
ro meto taksų. 

KAS platina Dirvą — ti 
platina apšvietą 

(Continued from the last issue) 

They are loaded on cattle cars 
and dropped off at the station near
est their place of residence. If the 
depot has been destroyed, the pa
tients are placed on the grourtd and 
left shelterless untij someone noti
fies their . families. 

I charge that the Soviet govern
ment is embarked on a premeditated 
policy of piecemeal murder of the 
entire non-Communist Lithu a n i a n 
people. If the drain on the depleted 
population is kept up a few more 
years, the country will be emptied of 
its inhabitants. Its scattered people 
will vanish from the face of the 
earth. Lithuania is worse than a 
prison, it is a tomb. 

I charge that the Soviet Union is 
engaged in the most wicked swap 
in history. It is siphoning into slav
ery the righful owners of Lithuania 
and is filling their places with usurp-' 
ers. 

The Communists are using Lith
uania as a dumping ground for the 
wounded Russian soldiers. As the 
country has been devastated by war 
and the Red terror, many" buildings 
are dilapidated and fields choked 
with weeds. Means of livelihood are 
so scarce that these crippled vete
rans live in complete poverty as 
beggars. Thus Mother Russia re
wards her injured fighters, by send
ing them to a poorhouse. 

In addition to settling cast-off 
veterans, Moscow is attempting to 
colonize the emptied territories. Ap
proximately 400,000 Soviet nationals 

THE PRICE OF 
BEING PRESIDENT 

Under the title "RUNNING FOR 
PRESIDENT", James Metzenbaum, 
former member of the School Board 
and of the State Senate, has writ
ten twelve articles which have re
cently appeared in The Cleveland 
Plain Dealer. t 

He covered every election since 
that of George Washington, and 
has pointed out that though there 
is great honor in being President, 
almost each one who has occupied 
that position, has left it, as a sad
dened man; usually penniless; al
most one-fourth having passed away 
naturally or by assassination, dur
ing office. 

In his final article, ,Mr. Metzen
baum wrote: 

"To be sure, them is very high 
honor in being President of the 
United States and great opportuni
ty to render service to one hundred 
and forty mijlion fellow citizens. It 
is a position which should always 
be looked upon as being possible 
for the humble as well as the rich 
to attain, yet it may not be inap
propriate here to repeat some of 
the opening lines of the first of 
these 12 articles: 

"This year will bring the forty-
first election. The successful can
didate will be not only President 
of the United States, but, in many 
respects, virtually President of the 
WORLD. 

"Thirty-two men have occupied the 
Presidency, a lonely, crushing, dis
illusioning position. 

"Daniel Webster, Henry Clay, 
James G. Blaine, Horace Greeley, 
Stephen A. Douglass, William Jen
nings Bryan, fruitlessly spent much 
o i their lives in the hope of cap
turing that ęoveted position; their 
chief reward having been grief, 
frustration, bitterness and dejection. 

"To many of those who have suc
ceeded, the Presidency has spelled 
broken health, deep pain, and dis
appointment, with not many years 
after leaving." 

The Editor. 

have been transplanted — atv first 
in the cities and now in the rural 
districts. 

The bulk of the new peasants on 
collective farms are Mongolians, the 
half-civilized Orientals, whose pres
ence terrifies the residue of Lith
uanians, who have not yet been 
evicted. Thus by a cruel exchange 
of populations Russia is scattering 
the flower of Lithuania through 
Asia and is bringing the scum of 
Asia into Europe. 

Russia's thirst for vengeance to 
and against Lithuania is not satis
fied by eviction, enslavement and 
extermination of natives of that 

| country. She is trying to get her 
claws into America. Soviet consu
lar officers in the United States 
in the past few weeks have the ef
frontery to claim the right to ap
pear in probate proceedings in be
half of Lithuanians abroad, with re
spect to shares due them from es
tates of persons dying in the United 
Statei, 
1 As we have never recognized the 

incorporation of Lithuania into the 
Soviet Union, our State Department 
is warning state courts to -reject 
the Russian demands. 

But a much more tragic intrusion 
into American lives is the insistence 
of Moscow that American-born wives 
and children of Lithuanian nationals 
are Soviet citizens and hence can
not leave any part of the USSR, in
cluding Lithuania. For many months 
I have been trying to* aid relatives 
of a Worcester-born mother and her 
five children in efforts to obtain 
their release from Siberia. Only 
last week I received a letter from 
the State Department reporting fai
lure again. But I shall keep trying 
to save them. 

Our New England conscience never 
can rest so long as such monstrous 
evil is the fixed policy of a so-called 
civilized State. Think of it, a girl 
born within fifty miles of this build
ing deprived by Communist Russia 
of her inalienable right to the pur
suit of happinesp, to liberty and, 
maybe, to life itself. 

Such is the agony of Lithuania, 
which I have sketched in sombre 
colors mixed with blood and tears 
in order that Americans should be 
aware of the facts. For when the 
truth is known, others beside our
selves may sympathize and join the 
cause of Lithuania. 

I should be holding out false hope 
were I to forecast the early salva
tion of the land of your fathers. 
Direct intervention by the United 
States would mean war. We can, 
however, hope that our pleas and 
an aroused conscience of the world 
will impel officials of the United Na
tions in New York to take the case 
of Lithuania from the pigeonhole 
and bring it before the Security 
Council. 

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

ŽMONĖS IŠ VISŲ 
PASAULIO 

KRAŠTŲ 
• atvyko ir apsigyveno Cleve 

landė, taupė ir dėjo piniguti 
j Society for Savings Bank, 
ir tėmijo kaip ji# augino 
jiems nuošimčius. 

Public Square 
Tai Žmonių Bankas ant 

įsteigta 1849 

In the meanwhile, Support such 
organizations as the Lithuanian Al-
iance of America hecause their of
ficials have the know-how of bring
ing Lithuania's tragic story to the 
attention of the , American public 
and thus stimulating favorable ac
tion. Give encouragement to Minis
ter Zadeikis in his noble efforts to 
represent the real Lithuania. 

Recent legislation by Congress, 
opening the doors to Lithuanians 
in Displaced Persons camps, is a 
start in the rescue process. We 
know by reports from the under
ground that recent messages of the 
"Y'oice of America" have given the 
patriotic resistance movement in the 
Lithuanian republic the feeling that 
their American friends have not 
forgotten them. 

Keep tip your courage. Do not 
let the Red star of Communism 
eclipse the star of hope. After more 
than a century of struggle against 
the despotism of the Russian czars, 
Lithuania in 1918 won her indejpcil* 
dence. It can happen again. 

Several years ago Lithuanian* 
Americans presented a "Freedom 
Bell" to the city of Kaunas. Today 
its tongue is silent. But if you keep 
the "Liberty Bell'' ringing in Ameri
ca, the time will come when all the 
chimes of Lithuania will join our 
"anthem of the free." 

(Address by Hon. Arthur W. Coo-
lidge, Lieutei"*int Governor of Mas
sachusetts, at the 45th Nati o n a 1 
Convention, I/ithuanian Alliance o^ 
America, in Boston.) 
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1 BALSUOKIT UŽ REPU8LIKONUS ] 

Išrinkit i 

0 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

šiame teatre matysit sekan
čias jdomias filmas: 

Oct. 12 iki 16: "Rachel and 
the Stranger". 

Oct. 17 iki 19: "Rose of 
Washington Square". 

CHUNG KING RESTAURANT 
2 1 5 2  R o c k w e l l  A v e n u e  

Duoda Kiniškus Ir Amerikoniškus Valgius 

Atdara kasdien nuo 4:30 P. M. to 4:30 A. M. 

Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę. 

Rezervacijoms šaukit MAin 9064. 

Meet your old friend 

"BILL" GREEN 

at -

VIC'S CASUS 
Wade Park at 71st Street 
BEST FOOD IN TOWN 

Air Conditioned Good Service 

Mitchell  
į 

CONGRESS 
iš 

21st District 
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jjj MITCHELL Clevelande gimęs, sėkmingas biznio žmogus 5 
E " jam dirba unijos darbininkai jjjj 
1 " samdė A.F. of L., dabar C.I.O. U.A.W. | 
= " niekad neturėjo streiko ir darbo kivirčl^ S 
E " plačiai keliavęs, kolegijos mokslo vyras E 
E " atstovaus jus, 21-mo Distriko žmones S 
E " neprieštaraus sumažinimui income taksų E 
E " padės sumažinti farmų subsidijas ir suma- E 
E žins maisto kaštus E 
Ę ' " remia paliuosavima G. I.'s nuo Federal taxes E 
E " kovos ui ekonomiškumą Federalių išlaidų. E 

I ** | 
S MITSHELL METAL PRODUCTS randasi prie Cedar Avenue E 
= ir East i6.r>th Street, 21-me, jusų Distrikte, kur Mr. Mitchell ga- E 
S Įima rasti kiekvieną dieną per vigus metus. E 

| ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948 f 

| NIEKAD NEBUVO VALDIŠKOJE VIETOJE I 
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PALIKIT 

J U D G E  

HARRY A. 

H A N N A 

COMMON PLEAS 

COURT 

Pilnai tinka savo patyrimu ir turi Teisėjo temperamentą 

NON-PARTISAN JUDICIAL BALLOT 

Rinkimai Antradienį, NOV.-LAPK. 2, 194$ 

Judge Hanna Election Committee 
Į Walter Rutepsky, Sec'y^ 
»•••" i i i mHMt* 

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 

* *1 
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