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uždarytas 'Tėviškės
GARSAS"
Amerikiečių zonoje IRO per
ėmus spaudos priežiūrą, buvo
uždarytas ir savaitraštis "Tė
viškės Garsas", kuris buvo lei
džiamas Sweinurto Liet. sto
vykloje. Laikraštis ėjo ketvir
tus metus ir iki šiol buvo iš
leidęs 117 numerių. Tai buvo
BOGOTA REVOLIU
gerai inormuotas ir vykusiai
redaguojamas savaitraštis. Jo CIJOJ ŽUVO 1,500
redaktoriumi buvo senas žur
Paskutinės žinios iš Bonalistas, patyręs spaudos dar
buotojas Simas Urbonas. Lie gotos, Pietų Amerikos res
tuvių tremtinių bendruomenė publikos Kolombijos sosti
liūdi netekusi vieno rimčiau nės praneša kad ten įvyku
sių informacinių, laikraščių. Gi sios Balandžio 9 revoliuci
tremtiniai gavo gerą progą dar jos pasėkoje žuvo jau apie
Apie 1,200
kartą įsitikinti, kaip supranta 1,500 žmonių.
spaudos laisvę demokratiškąjį užmušta mieste ir apie 300
žuvo ^ miesto apielinkėse.
Amerikos valdžia.
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Geras Kviečių Derlius
Iš Washingtono praneša kad
kaip šalies ekonomistai taip ir
Kongresas klaidingai apsiskaičiaPradžioje šių metų bu
vo dedama pastangos Kongre
se užtikrinti šios šalies žmonių
duonos reikalams kviečių kiekį.
Buvo įsakyta mažinti kviečiu
eksportą, taip kad šalyje butų
senų kviečių 150 milijonų bu
šelių Liepos mėnesį, kuomet
prasidės šiųmečių kviečių pjū
tis.
Dabar kviečių auginimo val
stijų senatoriai ragina Kon
gresą skubėti kanceliuoti tokį
kviečių patvarkymą, kad kuo
daugiau kviečių butų galima
išvežti į kitas šalis, pirm negru
prasidės čia kviečių rinkimas.
Šymet numatyta trečias di
džiausias kviečių derlius šalies
istorijoje ir sako reikalinga at
sikratyti kuogreičiausia senų
kviečių, turimų ant rankų.
Kiek dabartinės žinios rodo,
kitose šalyse kviečių ir grudų
derlius bendrai šią vasarą bus
didelis, taigi žymiai sumažės
kviečių eksportas į kitus kraš
tus.
žiemkenčių kviečių geram
derliui daug pagelbėjo šios žie
mos palankus oras, prie to šią
žiemą daug mažiau kviečių su
šerta ukėse gyvuliams.
•
ANGLIES STREIKO
BLOGI ATGARSIAf
General Motors Corp. iš Det
roito praneša kad apie Balan
džio 23 d. uždarys visas savo
automobilių dirbtuves, ir apie
200,000 darbininkų laikinai lie
ka be darbo.
Darbų sulaikymo priežastis
paduodama pastaras minkštos
anglies darbininkų streikas. G.
M. sako išbaigia savo geležies
ir plieno išteklius, kurių nuo
latinį pristatymą sutramdė an
glies streikas. Visi G. M. dar
bai automobilių gamybos sri
tyje bus sulaikyti, o tęsis tik
baigimai automobilių iš jau
turimų pagamintų dalių, iki jų
išteks.
G. M. tačiau tiki kad iki Ge
gužės 1 dalykai vėl spės page
rėti ir darbininkai bus pašauk
ti atgal į darbus.

Italijos visuotinuose par REIKIA 2 MILIJONŲ
lamento ir senato atstovų
KAREIVIŲ
rinkimuose sekmadienį ir
pirmadienį, Balandžio 1819 dd., komunistai žymiai Washington. —- Militaris Lietuvių tremtinių kulturiniam gyvenime aktyviai dalyvau
nusmuko lyginant su jų kalbėtojas Kongrese įrodi ja Lietuvių Tautinis Delegatas (paskirtas Popiežiaus) Kan.
iki šiol turėtu parlamento nėjo kad reikalinga bus F. Kapočius ir jo pavaduotojas Kun. St. Yla. (Nuotrukoje
dviejų milijonų vyrų padi Kan. Kapočius trečias iš kairės, o Kun. Yla pirmas iš deši
atstovų skaičium.
nės). Jie dalyvavo Lietuvių tremtinių rašytojų premijų
Krikščionių demok ratų dinimui ginkluotų šalies Įteikimo
Sužeistų tame sukilime partija
iškilmėse.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
gavo arti 13,000,000 pajėgų, per pirmą metą
yra
apie
2,500
asmenų.
LIETUVIAI KREPŠININKAI
balsų, arba arti 48 nuoš., padidinto šalies pasiruoši REUTHER ŠUVIU
Dar ir dabar šaudymai Raudonųjų
STEIGIA 66 ORO
PAKVIESTI Į PRANCŪZIJĄ
frontas, su so mo.
SUŽEISTAS
iš
pasalų
pasikartoja.
Lietuviai tremtiniai yra ži
cialistais, arti 8,000,000, ar ^ Draftui registruotis am
J£GŲ PUNKTUS
žius siūloma vaikinų nuo
nomi kaip geri krepšinio (basba apie 31 nuoš.
Detroit, Mich.
Bal. 20 Amerikai ruošiantis ap
ketballo) žaidėjai. Kovo men. JOHN L. LEWIS VEL
Tai didžiosios partijos. JL8 iki 30 metų amžiaus, o vakare,
nežinomas
jie gavo kvietimą iš Prancūzų
Socialistai kurie ėjo prieš šaukiami bus vyrai tarp 19 daris per langą šuviupiktaprieš sovietus,
NUBAUSTAS
sun sigynimui
sporto klubo "Rapid Omni
komunistus, gavo apie du ir 25 metų amžiaus.
pereitą
savaitę
Kongresas
Sports" nuvykti į Prancūziją
milijonu balsų, arba 7.1''. Kaip greitai Kongresas kiai sužeidė automobilių nubalsavo 343 balsais prieš
Washington, -i- BaL 19, Kitos kelios smulkios parti praves drafto atnaujinimą, industrijos unijos preziden
žaidimams.
įsteigti 70-grupių oro
Federalis teismas pripaži jos, prieš-komunistinio nu draftas taps ' įstatymu už tą Walter Reuther. Šūvis 3,
pajėgas.
Apsigynimo Sek
nepataikė jį nužudyti, bet retorius Forrestal
no angliakasių unijos vadą sistatymo, gavo likusį nuo 90 dienų.
*VELYKŲ ŠVENTAI
įrodinė
suplaišė jam ranką prie
John L. Lewis kaltu teis šimtį balsų.
TREMTYJE
ja
kad
steigimas
virš
55
ir sužeidė krutinę. tokių grupių butų perdideVelykų šventes Lietuviai mo paniekinime ir uždėjo
Sulyg krikščionių demo GEN. KAI-ŠEK LIKO peties
Daktarai tikrina unijos
tremtiniai savo stovyklose at jam $20,000 pabaudos, o kratų vidaus reikalų mini
vadui
mirtino pavojaus nė lis išskirstymas pajėgu ir
unijai
$1,400,000.
Lewis
be
PREZIDENTU
šventė labai kukliai. Beveik vi
stro skelbimo, jų partija
tas gali pasirodyti kenks
ra.
si jie tą dieną praktiškai netu to dar nėra laisvas nuo ka gaus parlamente 307 vietas
minga
reikalui ištikus.
Kinijos prezidentu tapo Reuther pasiekė šios uni Prez. Truman kasiulė su
rėjo nieko geresnio valgyti: nei lėjimo, kur j jam gali teis iš 574, o senate 130 iš 237
išrinktas ikšiolinis tautinės jos vadovybės nugalėdamas daryti 66 oro pajėgų gru
mėsos, nei dešros, nei sviesto, mas pridėti priedo.
vietų.
Federalis
teisėjas
taipgi
vyriausybės
vadas Genera rinkimuose pirmesnį vadą, pes.
nei - riebalų. Jų stalai buvo la
De Gasperi, krikščionių
išleido
uždraudimą
minkš
lissimo
čiang
Kai-šek. Jis Thomas, ir dabar vedė ko Šios 66 grupės turėtų sa
bai kuklus, o vaikučiai alkani
demokratų vadas ir dabar
tos
anglies
maineriams
ne
sakė
nenori
prezidento
vie vą atsikratyti iš unijos ko vo bendrą 18,700 lėktuvų
lygiai kaip ir jų tėvai. Nežiū
tinis premjeras, pareiškė
munistus, ir sako to tikslo
sikėsinti
streikuoti
per
80
tos,
jam
pakanka
premjerint to, jų nuotaika nebuvo la
kad akivaizdoje tokio lai
veik pasiekė. Ta unija tu skaičių. Tai programai rei
dienų
laikotarpį.
rystės,
tačiau
renkant
kon
bai bloga, jie lankS bažnyčias
mėjimo, ir komunistų pra
kalinga $13,776,000,000, ką
Lewis pagaliau pranešė laimėjimo, jis komunistų į stitucinį prezidentą jis ta ri virš 900,000 narių.
ir karštai meldėsi.
Kongresas
su laiku užtvir
Kas ištikro yra užpuoli
maineriams kad visi gryž- kabinetą visai neįsileis. Ko po išrinktas.
tins.
kas nei pats Reuther nenuBLOGA VAIKUČIŲ PADĖTIS tų dirbti.
munistai ir dabar buvo iš Gen. Kai-šek valdo Kini spėja,
sako, gal komunis Amerikos militarinės pa
Teismas
pripažįsta
kad
ją
diktatoriškai,
kovoda
Tremtinių vaikučių padėtis
kabineto išmesti, po to kai
tas, gal kas iš dirbtuvės jėgos stengiamasi sudaryti
yra labai bloga. Jiems trūksta Lewis sauvaliavimas yra katalikai pamatė jog su mas prieš komunistus.
vedėjų, o gal taip tik koks iš 790,000 vyrų armijos,
maisto ir dar kartą maisto. Jie kenksmingas visuomenės jais negalima bendrai dir
552,000 laivyno ir marinų,
pusgalvis keršija.
beveik visiškai negauna jiems interesams.
bti.
NORI DUOTI EURO Už šoviko sugavimą pa 453,000 lakūnų.
taip reikalingų riebalų. Todėl
Seimo ir senato susirin
skirta $110,000 atlyginimo,
PAI GINKLUS
Lietuvos Raudonasis Kryžius RAGINA RAUTI KO kimas, prezidento išrinki
pareiškė kiti tos unijos vir
šiuo metu jiems organizuoja
mas ir kabineto sudarymas
LONDONO KONFE
šininkai.
MUNIZMĄ
U.
S#
State
Departmenpagalbą maistu, šiuo reikalu
įvyks Gegužės 20 d.
RENCIJA TĘSIAMA
tas kreipiasi į Kongresą
jis kreipėsi į daugelį labdarin
Komunistai
rėkia
prašydamas
sutikimo
leis
Bogota,
Kolumbijoje,
ei
gų organizacijų visame pasau
HARRIMAN PASKIR Amerika, Prancūzija ir
lyje, kad padėtų badaujantiems nančioje Amerikos valsty Keistais sumetimais, ko ti parduoti iš Amerikos ka
TAS ERP AMBA Britanija vėl pradėjo Lon
Lietuvos vaikams. Pačiose Lie bių konferencijoje, priimta munistų partijos vadas P. ro ginklus draugingoms ša
dono konferenciją aptari
Togliatti
pareiškė
kad
jo
lims
Europoje,
kad
jos
ga
stipri
rezoliucija
raginanti
tuvių stovyklose bus organi
SADORIUM
mui Vokietijos likimo nu
partija
užsilaikys
rimtai
ir
lėtų
atsilaikyti
prieš
savo
Pietų
ir
Šiaurės
Amerikų
zuojama piniginė rinkliava.
statymo.
Iki šiol tas rei
nesiims
jokių
karingų
prie
politiškus
priešus.
valstybes
rauti
komunizmą
Daugelio musų tremtinių suWashington.
BaL
21.
—
kalas
buvo
tęsiamas taip
monių
prieš
šalies
tvarką.
Šis
žygis
laikoma
nauju
iš
šaknų
tose
šalyse.
taupos jau pasibaigė, tačiau tie
Vykdant
Europos
Atstaty
beprasmingai,
lyg laiko tu
Kiek
ilgai
tas
jo
pasaky
planu
įsteigti
lend-lease
ir
kurie dar šį bei tą turi, pasiža
mo
programą
sulyg
Mar
rima
dešimtys
metų. Betgi
mas
bus
geras
pamatysim.
padėti
vakarų
Europai
ko
rinkti
Hanau
stovykloje.
Prieš
dėjo paskutiniu skatiku parem^
shall
plano,
Prez.
Truman
kiekviena
sugaišta
vakarų
Kairiųjų
socialistų
vadai
voti
prieš
komunizmą.
išvežant
juos
į
USA,
jie
bus
ti badaujančius vaikučius.
paskyrė dabartinį Komer demokratijų diena Vokie
dar parodyti Amerikiečiams parodė palinkimo atsimes
Vokietijoje ir vietos Lietuvių ti nuo komunistų, po pra
GEN. DeGaulle Prancu- cijos Sekretorių Harriman tijos atžvilgiu yra laimėji
NE LĖLIŲ BET VALGIO
laimėjimo. Socialistai yra cuzijoje reikalauja visuoti keliaujančiu ambasadorium mas Rusijai.
WASHINGTONE, trijų Fevisuomenei.
REIKIA
kaip šeškai: kur tikisi lai nų rinkimų, kurie, sako, su pareigomis lankyti vi Nors senai kalbėta apie deralių teisėjų teismas išnešė
Kai kurie Lietuvių tremtinių
mėsią ten plakasi, paskui suteiks jam galimybę suda sas valstybes kurios prisi sujungimą Amerikos, Bri sprendimą kad Taft-Har 11 e y
vaikučiai susirašinėja Amer. TREMTINIAI TURĖS ATI
vėl krypta į tą pusę kuri ryti stiprią vyriausybę at dėjo prie to plano, apžiūrė tų ir Prancūzų valdomų zo darbo įstatymo "anti-komunisRaudonojo Kryžiaus pagalba DUOTI UŽSIENIO PINIGUS
silaikymui prieš pavojų iš ti jų reikalus. Harriman, nų, tačiau nieko tikro ne tinė" dalis yra teisėta. Tuo
gautais adresais su Amerikos
Amerikiečių karinė valdžia laimėjo.
per 17 metų dirbąs valsty atsiekta, o Britų ir U. S. klausimu dar savo žodį turės
Komunistų
vadas
tačiau
Sovietų Rusijos pusės.
vaikučiais ir gauna iš jų kai ruošiasi išleisti įsakymą, ku
kurių dovanėlių. Daugiausia riuo einant visi DP turės ati neapsiėjo be melagingų ir
Prancūzijos komunis t a i bės tarnyboje, buvo Ameri sutarimas savo zonas su tarti ir Aukščiausias Teismas.
klastingų
kaltinimų
Ameri
tęsia savo įvairias demon kos atstovu Maskvoje, Lon jungti ir liko tik ant popie- Tą įstatymą įvedus, nekuriu
betgi tai yra gražios lėlės. De duoti karinei valdžiai savo tu
done, dalyvavo su Roose- rio.
kai,
buk
ji
badavimu
ver
unijų vadai atsisakė pasirašy
ja tremtinių vaikučiai nelabai rimus dolerius, kronas, svarus
stracijas.
veltu
Teherane,
Jaltoje,
ir
Tolesni
pasitarimai
prie
tus,
Italus
balsuoti
prieš
ti affidavitą kad jie nėra ko
tuo džiaugiasi, nes jie yra al ir visus kitus užsienio pinigus,
Trumanu Potsdamo ta nieko nepravedė, nes Pran munistais. Toks' pasisakymas
kani ir nori valgyti. Jiems ke išskyrus Vokietijos
markes. komunistus, buk grąsinus
SOVIETAI pradėjo var su
su Stalinu. Jo me cūzai iš savo pusės trukdė. tarnauja šaliai kaip tam tik
lius kart maloniau butų gauti Taip pat einant tuo pačiu pot atominėm bombom sprog žyti Amerikiečių
susisie rybose
Tuo tarpu, Vokietijos pa ra apsauga nuo komunistų u£keletą uncijų margarino
varkiu, apie kurį jau rašė ir dinti tuos miestus kuriuose kimą ir su Austrijos sosti tinė alga bus $25,000.
Komercijos
sekretorium
dėtis
pasiekė krizės, sovie valdymo darbo unijų.
Vokiečių spauda, DP turės su bus nubalsuota už komuni ne Vienna, reikalaudami
tai
stengiasi
sudaryti savo Kurių unijų viršininkai ne
bus
paskirtas
kitas.
ORGANIZUOJA DAILĖS
nešti jų turimą auksą, sidabro stų daugumą. Ameriką ap įrodymo kortelių kas jie
tišką
visos
Vokietijos
val pasirašo to pareiškimo, jų va
PARODĄ AMERIKAI
monetas bei atskirus gabalus. kaltina "brutališku kišimu tokie yra.
Lietuviai tremtiniai jau ku
dovaujamos unijos negali nau
Lietuviai, Latviai, Estai, si į vidaus reikalus" pasu
Iš Vokietijos U. S. zonos Jugoslavijoje, visa eilė džią Berlyne.
ris laikas organizuoja Vokieti Lenkai, Ukrainiečiai tokių ver kimui rinkimų prieš komu Gen. Clay prašalino dvi komunistų, kurie pradžioje
dotis Nacionalės Darbo Santijoje dailės parodą Amerikai. tybių praktiškai neturi. Tai nistus.
Vengrų misija, kurios lan padėjo įsteigti Tito valdžią, KIAULIŲ kaina Chica- kių Tarybos patarnavimais. *
Jos eksponatai netrukus bus turėtų daugiausiai praktiškai
kėsi raginant Vengrus pa dabar jau patraukti teis gos rinkoje nupuolė $1 ant Toks reikalavimas priverčia
perkelti į USA. Parodoje daly paliesti žydų tautybės DP, ta
VIENNOJE, Austrijoje, bėgėlius grįžti į savo tėvy man kaip "liaudies prie 100 svarų. Galvijų kainos pačias unijas atsikratyti ko
vaus beveik visi trejntyje gy čiau tie, reikia manyti, mokės tarptautinė sargyba suga nę, kurią komunistai valdo. šai". Matyt, jie pasidarė laikosi vienodai. Avių kai munistų iš vadovybės, ir daug
venantieji dailininkai su savo kaip visada taip ir dabar šį įsa vo tris sovietų karius gro Butų gerai kad Gen. Clay negeistini sovietams, kiti nos pakilo 25c.
unijų jau taip padarė, kitos
paveikslais ir kitais meniškais kymą apeiti.
stengiasi tai padarjrti.
biančius Vokietę moterį iš prašalintų visus. So v i e t ų apsižiūrėjo kad komuniz
dirbiniais. Bus gana turtingas
•
Instrukcijoj# pasakytu, kad Amerikos zonos Viennoje. agentus ir šnipus iš Vokie mo įvedimas jų šalyje neat
KOSTA RIKA saloje tę
ir tautodailės skyrius. Baigia emigracijos atveju šios vėrty
Raudonarmiečiai visur tijos zonos, kur jie laisvai nešė žmonėms gerovės, ir siasi riaušės ir šaudymai, FEDERALĖS valdžios tar
mas monografijos apie musų bes busiančios grąžinamos tos vykdo visokių žmonių, vie landžioja pas tremtinius, pradėjo reikšti nepasiten nors abi kovojančios pusės nautojų didumai pakelta algos
meną paruošimas ir spausdini valstybes pinigais, į kurią DP tinių ir tremtinių, grobimą net Amerikiečių karių ly kinimą, už ką jie atsidūrė sutarė savo pilietinį karą po vidutiniai $650 metuose, o
mas. Visi eksponatai jau su- išvyks.
K. Pelėkis. iš kitų zonų.
pašto tarnautojams po $800.
dimi.
i Tito nemalonėje.
baigti.
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Detroitu Mich., Naujienos
PITTSBURGH
Komunizmas Skiepija
mas ir Universitete

NUO STREIKŲ VISI
NUKENČIA

ATVYKO 34 LIETUDETROITO ,
VIAI TREMTINIAI GUŽAUSKAI ĮSIGIJO /Amerikos Lietuvių Balso
BIZNĮ-UŽEIGĄ
Juozas ir Juozafina GužausRadio Programa

t-*
i-"

["""" į į

xT!rT^!

r

1948 m. Balandžl© 10 d. į «kai, musų veikėjai, įsigijo gra
Pittsburgho dlstrikte, kaip
mm k.
New Yorką iš Vokietijos at žią užeigą (beer parlor) 5705 Šeštadieniais 7:30-8 P. M.
apskaičiuota, bėgyje dabar už
laivu
MARINE Grand River Avenue, netoli
(1400 Kilocycles - WJLB
Judge Blair Gunther, Alle sitęsusio vieno mėnesio anglia plaukusiu
gheny teismo teisėjas, vadas kasių streiko, bizniai pajuto MARLIN atvyko penki Lietu- nu0 " 01ympii tįatr„;" jų"biz Visais šio Radio programos
Itovos prieš komunizmą Ameri nuostolius bendrai apie 21 '/r. viai, kurie apsistojo pas gimi nio telefonas yra TY 4-9883. reikalais kreipkitės į progra
nes bei pažįstamus:
kiečiu tarpe šioje apielinkėje,
ši užeiga vadinasi Hockey Bar. mos vedėją, Ralph J. Valatka
Dar pereitą visą savaitę, po
Emilija Labanauskienė ap čia visiems suteikiama malo
paskelbė kad Pittsburgho Uni to kai Lewis sutiko atšaukti
8029 Manila Avenue
versitete nekurie profesoriai minkštos anglies streiką, apie sistojo pas sunų Povilą Laba nus patarnavimas ir Lietuviai
Detroit 13, Mich.
tiesioginiai ir atvirai platina trečdalis mainerių nėjo dirbti, nauską, profesoriaujantį Mar ras čia tautišką nuotaiką.
Muzikai broliai Budriunai, gyvendami Vokietijoje, suorga
Telefonas OLive 5602
nizavo chorą, kurio Lietuviškos dainos buvo trans'iuojamos
komunizmą studentų tarpe; jie pasidarydami sau daugiau nuo quette Univercity, Milwaukee,
Gužauskai jau nuo seniau
per Vokiečių radio stotis, čia juos matome prie savo meditiesiog nuodina studentų pro stolių. Jie sako laukė kokias Wise.
įsikūrę gražioje rezidencijoje,
diniu
baraku šeinfeldo stovykloje.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
Paulius
ir
Kunigunda
Variatą ir tiesia pagrindą grynam išvadas Federalis Teismas pa
17597 Stoepel avenue, jie au pranešimai kad pakietėliai pri
kojai
su
dukra
apsistojo
komunizmui šioje šalyje.
gina savo mielą šeimynėlę, sū imti pilnoje tvarkoje.
darys iš apkaltinimo mainerių
minu ir vadovavo Clevelando mies
Labai gerai kad atsirado pa vado Lewis už jo nesiskaitymą Detroit, Mich.
Prašymus tremtiniams mai Darbo {statymas Drau to reikalus kaip mayoras pačia s
nelį Deniuką ir dukrytę MereNašlaitė Elena Klipingaitytė
sunkiausiais depresijos metais ša'iflMI
sto įteikė St. Douvan nuo Lie
čių Amerikiečių tarpe įtakingi su teismu. Lewis gali dar buti
line.
džia
Unijoms
ir
Kom
istorijoje, todėl jis plačiai apsipaži
tuvių
Raudonojo
Kryžiaus
vei
laikinai
apsistojo
New
Yorke,
žmonės kurie gali iškelti vie nubaustas ir kalėjimu.
nęs su visuomeniškomis problemo
kiančio Europoje, T. Dambrau panijoms Remti Fede- mis.
U.S. Committee for the Euro
šumon tai ką daro iš Europos
Iš LVS 6 SKYRIAUS
Anglies gamyba pereitą sa
skas, J. Rukštelė ir M. Sims,
Jo didžiausias patyrimas gyveni
pean
Children
globoje.
subėgę į Ameriką ir įsiskver vaitę, po streiko atšaukimo,
išviso 10 prašymų. Pas sky
SUSIRINKIMO
ralius
Rinkimus
mo eigos buvo ilgu jo vadovavimu
Atvykusius
be
giminių
ir
bę į aukštasias mokyklas įvai pasiekė tik 40 nuoš. normalio.
riaus vice pirmininkę dar ran
Cuyahoga Demokratu partijos. Per
draugų pasitiko Ona Valaitie Balandžio 18 d^.šv. Antano dasi apie 20 šeimų antrašų,
tą laikotarpį jis palaike ryšius Įu
rus komunistų agentai, žyd&i
parapijos mokykloj įvyko LVS
Kaslink nuostolių, nors vie
Sulyg Taft-Hartley darbo įs tautinėmis grupėmis ir išjudino jų
kurioms
labai
reikalinga
para
nė nuo BALF'o.
ir ne žydai.
6 skyriaus susirinkimas. Pir
na grupė darbininkų, pradėjus
ma. Jų balsas yra išgirstas, tatymo, uždraudžiama politiš piliečius susidomėti balsavima's.
Be to, Kovo 30 d. laivu MA
streikuoti, ir laimi ką pagaliau, RINE FALCON iš Vokietijos mininkui J. Gužauskui prane bet gaila, nevaliotas patenkin kus federalės valdžios atstovų
šus kad jis negalės dalyvauti
PIENAS NUPIGINAMAS
ji vis tik padaro nuostolius vi
susirinkime, susirinkimą atida ti.
rinkimus remti ir unijoms ir
atvyko
Agota
Janulienė,
USA
Pittsburghe ir apielinkėje, ir siems darbininkams ir mažiems
rė ir vedė vice pirmininkė M.
kompanijoms, aukojimu tam ti
pilietė,
kuri
apsistojo
Detroit,
kitose Pennsylvanijos dalyse, biznieriams bendrai, taip kad
SKYRIAUS VALDYBA IR
Sims.
kslui
pinigų ir savo fondų.
valstijos komisijos patvarky streikų neva laimėjimai tikru Mich.
Vice pirmininkė pers kaitė KOMISIJA DĖKOJA
Organizacija
ar kompanija
Taipgi
Kovo
31
d.
laivu
MA
laiška, Velykų sveikinimą, nuo
LVS 6-to skyriaus valdyba
mu pienas nupiginamas 1 cen moje yra tik bendras visų dar
sulaužius
tą
įstatymo
punktą
RINE
FLASHER
iš
Anglijos
tremtinių Irenos ir Broniaus ir pramogų rengimo komisija
tu kvortai per Gegužės ir Bir bininkų nuostolis.
atvyko
Pranas
Janavičius, Banaičių, kurie per ją prisiun reiškia savo nuoširdžią padėką gali buti nubausta $5,000, o
želio mėnesius.
Per savaitę nuo Balandžio 6
tė šiam skyriui. Buvo ir dau visiems kurie kuo nors prisi atsakingi tų įstaigų valdybų
USA pilietis.
iki 14 streikavo ir kietos ang
giau laiškų nuo tremtinių, ku dėjo padarymui Balandžio 11 nariai gali buti nubausti po
rie dėkoja už prisiųstą maistą koncerto pasekmingu.
lies darbininkai, parodymui sa
PASKELBIA VARDUS
$1,000 piniginės pabaudos ir
Apie laiškų turi
Dėkoja dainininkams Apolo
vo
prijautimo
minkštos
anglies
ATVYKO GEN. ČER irniusdrabužius.
Pittsburgh Press dienraštis
vice pirmininkė paaiškino nijai Augustinavičienei ir Pr. vienu metu kalėjimo.
pradėjo skelbti visus vardus tų darbininkams. Per tą savaitę
šitoks uždraudimas padaryta
bendrai.
Neimanui; kalbėtojams Dr. B.
NIUS IR KITI
Allegheny apskrities piliečių neiškasta 380,000 tonų anglies
Skyriaus raštininkas Juozas Kazlauskui, Aldonai Augusti apsaugojimui kiekvieno asmens
kurie pasirašė ant Henry A. ir apie 30,000 mainerių pasida Balandžio' 17 d. laivu MARI- Kripas išdavė pilną ir platų navičienei ir LVS centro sek teisės balsuoti už kandidatą ku
Wallace peticijos, remdami jo rė sau šimtus tūkstančių dola- NE TIGER iš Anglijos atvi-ko raportu buvusio Balandžio 11 retoriui Karpiui; Onai Karpie ris jam patinka. Paskiras as
buvęs Lietuvos Ministras Pir- skyriaus rengto koncerto. Is nei už atvežimą Pr. Neimano muo gali remti ir aukoti rinki
trečią partiją, kuri yra komu rių nuostolių algomis
Gerokai
nukentėjo
nuo
šito
mininkas Generolas Jonas čer- raporto pasirodė kad koncertas į r kalbėtojos A. Augustinavi- mų vajui tam kandidatui kurį
Former County Prosecutor
nistų padaras. Daugybės pa
visaiiv atžvilgiais pavyko ir da- čienės savo automobiliu iš Cleand Mayor of Cleveland
sirašiusių tą peticiją veidai pa mainerių streiko tūkstančiai į nius su šeima ir laikinai apsi- vė gražaus pelno.
jis
mėgsta,
bet
unijoms
drauvelando.
plieno
dirbtuvių,
geležinkelių
j
stojo
pas
ponus
Trečiokus,
Neraudo kai jų pasielgimas tapo
Pasirodė kad ir šį kartą tiAčiu musų biznieriams ir džiama naudoti unijos pinigus
ir kitu industrijų darbininkų, j *«*.
'p.T kietu į koncertą išanksto dau profesionalams kurie prisidėjo ir kompanijoms šėrininkų pini
iškeltas spaudoje.
giausia pardavė Matilda Mai- prie spaudos ir programų suda
Sutrukdžius plieno gamybą, | j j ir E įįurlyte.
gus politiškų kandidatų rėmi
susitrukdo ir tolesni kiti darją pa čia dieną laivu MARI- tienė 17, o išlaimėjimų knygu rymo, taipgi publikai kuri da
Stephania Čiurlionytė Dou lyvavo ir parėmė koncertą su mui.
POTVINIS PITTSBURGHO
bai kurie plieną naudoja.
NE JUMPER iš Vokietijos at- čių
van pardavė 29. ! <
Taigi tas įstatymas apsaugo
lyg savo išgalių.
NEUŽKLUPO
Kokiam tik darbininkų dik- vyko 27 Lietuviai tremtiniai,
Juozas Kripas vykusiai atli
Labai
ačiu
šv.
Antano
paraja
šios šalies rinkimus tuo kad
be- impoi^dnt^
Mopongahela ir Allegheny tatoriui užeina naravas, jis iš-1 kurių tarpe 12 USA piliečių-re- ko koncerto skelbimų darbus ir
pi jos klebonui Kun. I. Borci- neleidžia kompanijoms ir kar
v
^
-i
4-„
:
patrijantu,
o
kiti
su
įmigia'jiupės, kurios žemiau Pittsbur
mtin'v/
u ž jo visokiariopa paramą
saukia streiką,
•
Atvykusieji išsi- visą laiką atsidavusiai dirbo
: j QS v j z o m į
v
' v r
gho sudaro vieną didelę Ohio nuostoliai visada susikrauna Virste p s gimines bei drau- koncerto pasiruošimams. Helen | į r atjautimą sunkios kovos už tu unijoms savo dideliais pini
as
gais
paitekmėti
rinkimus,
kaip
16
6
k
* i n to t
Rauby
koncertą'
gerai
išrekla
upę, kad ir gerokai vandeniui ant kitų darbininkų ir visuo- g U S ;
Eietuvių tautos išlaikymą ir
;
seniau kapitalistai darydavo,
mavo
Amerikiečių
laikraščiuo
ypač
žmonių
šelpimą.
pakilus, potvinio Pittsburghui menės pečių.
Kazys įr ^fija 'Buragai su se, Gužauskas ir Rinkunas su
AČiu tremtiniui Inž. Jonui arba kaip dabar uniių diktatonesudarė.
Nesusipratimus su darbda- dukra Romualda ir sunum Ire- tvarkė leidimus ir gėrimus.
Dunčiai, tvarkingai vedusiam riai-vadai nori daryti.
security^
Tačiau ta pati upė, žemiau viais išspręsti yra kiti budai, "'įį i Brooklyn N.Y
Magdalena Greivienė supirko vakaro programą.
.
,
,
-K,
!
Hermanas
Endnulis,
USA
nešdama savo vandenis, suda tarybų priemones, be stieika-.
. C l e v e l a n d > O h i o J o ir sutaisė valgius, M. Sims su
Kai kaipo skyriaus vice pir
kvietė ir prižkifėjo programos mininkei tebūna man leista pa
rė gerokus potvinius pakeliui vimo, tačiau nusenę vadai tik į^
RAY T. MILLER
Fridrikas Endriulis gy- dalyvius,
vas
solistu^ * ir Adelė Ma
/ KANDIDATAS
KA\*m
j
per kelias valstijas.
savo nusenusiu protu vaduoja vena USA, su kuriuo atvyku- se darbavosi rki "koncerto, bet dėkoti valdybos nariams ir
Savers always welcome
Ohio
Gubernatorius
rengimo
komisijai,
kuri
tikrai
Cincinnati, Ohio, ir kitoje si ir savo impulsu šokdina ki sis susirašinėjo iki 1936 metų,
prieš pat koncertą susirgo, ko gražiai sutartinai dirbo. Tik
Ray
T.
Miller,
Demokratų
kandi
upės pusėje Newport miestas tus visus.
bet kurio adresas dabar neži labai apgailavome. Skyrius iš
dėka tokio gražaus sutarimo datas i Ohio gubernatoriaus vietą,
Kentucky valstijoje, sulaukė
reiškė jai užuojautą, bet A. šis koncertas buvo sėkmingas, sako jog šiais laikais rimtas prota
Ką žmonės sakytų jeigu to nomas.
Nina Grigaliūnienė į Chica Mase jau yra pasveikus.
apie painius valstijos re'kavandens pakilimo net 65 pė kius darbų trukdymus ir dar
ir jo raportas buvo sutavarky- vimas
go, 111.
lus dingo iš šių dienų politikierių
Dovanas
laimėjo
kone
erto
das. Tų miestų apielinkėse su- bininkams bei visuomenei nuo
Jonas Goldapas, USA pilie metu: radio Mrs. A. Shuipis, tas į savaitę laiko ir viskas galvosenos. Miller seniau yra ha
ws Clevelando mayoras, dabar kan
baigta.
sidarė dideli potviniai.
stolius sukeltų kokia valdžios tis, j Detroit, Mich.
iš Dearborn; žodyną gavo Gra
Specialiai dėkoju Juozui Kri- didatuoja nominacijoms į guberna
Viktoras ir Vanda Matučiai ce Edwards; $5 pinigais Miss
įstaiga arba kompanijos? Vipui, kuris turėjo nuolatos sa torius.
Nuo 1928 metų Mr. Miller nuolat
<!«*?•» Viktorija ir sunum Lillian Adomaitis, studentė iš vaitgaliais atvykti iš Ann Ar
si juos uzž tai pasmerktų'ir k 1- Remigijų
į Chicago, 111
buvo kontakte įvairiais reikalais sfl
GERAI PAVYKĘS VAKARAS tų didžiausias trukšmas visoje
Ann Arbor, Mich.
bor, Mich., koncertt) rengimo Ohio visuomene. Jis gerai atsižy
Rožė Mickevičienė, USA pi
Koncerto darbininkai buvo reikalais.
Balandžio 1J. d. vakare, Lietu šalyje. Bet unijos vadai to lietė, su dukra Klarisa laikinai
Marija Sims. mėjo tarnaudamas Cuyahoga Ap Member FcJ-'m! Di-posit ln-ur;ince Corp.
skrities prosekutorium per du tervių Piliečių Svetainės salėje. kiais gyvenimo sabotažavimais apsistojo New Yorko apylinkė šie skyriaus nariai ir rėmėjai:
Mr. ir Mrs. Rusiai, M. Mozū
South Side, ivvko Pittsburgho
. .
, . . , ,. .
je, o vėliau vyks į Chicago, 111 ras, A. Aurila, A. Rinkunas, J
Jaunųjų Lietuvių Būrelio de- Peniausia naudojas ^ d'^ ^
DETROITE, Chrysler autoku
vardu,
padarydami
didžiaui
Vincas Minkunas,su sunum Gužauskienė, J. Tamošiūnas, į mo kįij„ darbininku unija pasišimties metu sukaktuvėms nuo '
' , ,.
,
Antanu-Rimvvdu,
USA
pilietis
A. Kizis, M. šaltiene su dukre•
•
*• ,*
* i
Įsikūrimo paminėti gražus va sius nuostolius patiems darbi-j. c , e v e | a n d i 5 h i '
lemis, Helen Rauby, M. Mai- m0 -'. 0 streikuoti, kuomet komkaras su Įdomia programa.
ninkams.
j Elena Raubertienė su sunu- tienė, M. Greivienė, S. Douvan, panija atmetė unijos pareikaVakarą atidarė ir programai
į mis Vytautu ir Kazimieru bei J. Kripas ir A. Ambrosienė. Į lavimą pakelti 75,000 darbininvadovavo Vytautas Mažeika.
NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
dukra Regina, USA pilietės, į
GRYŽO DIRBTI
Koncerto rengimo komisija:
algas po 30 centų valandai.
Buvo suvaidinta vieno veiksmo 12,000
Philadelphia, Pa. Elena Rau ir skyriaus valdyba reiškia gi
Altoona,
Pa.,
Pennsylvania
komedija "Nenorėjai duonos Kompanija pasiūlė pakelti al
bertienė, prieš ištekant Petku
Charles StapanauckM, Licensed Embalmer
graužk plytas!" Vaidino šie Geležinkelio dirbtuvėse sugry- tė, yra gimusi USA ir turi čia lią padėką visiems kurie kon gas po 6 centus. Jeigu strei
žo
dirbti
apie
12,(
00
darbinin
certo vakare darbavosi.'
asmenys: Jurgis Žilinskas, Vy
giminių, kuriuos norėtų susi
7321 Puritan
Detroit 21, Mich.
Iš likusio koncerto pflno pa kas kils, jis apims 25 tos kom
tautas Jucevičius ir Simonas kų kurie buvo paleisti dėl an rasti, ypatingai savo tetą Janglies
stokos.
panijos
dirbtuves
esančios
pa
Namų:
HOgart 8100
Telef.
University
4-4877
skirta
$50
centro
reikalams
ir
Aleliunas, kurie gražiai atliko
kartienę.
$50 išsiuntimui maisto pakie- skirose šalies dalyse.
savo roles; režisavo Vytautas "SAUSIEJI" BRUZDA
Kazimieras Skabeika j Mas- t r >lių Lietuviams tremtiniams.
Mažeika. Vieton negalėjusios
peth, N.Y.
"Sausieji"
Pennsylvani
joje
Susirinkime dalyvavo du sve
dėl ligos dalyvauti solistės, p.
Vincas Švarcas su dukra
Julijanos Andrulonytės, akor subruzdo, norėdami įkalti kan Irena, USA piliečiai, į Cleve čiai tremtiniai, Agr. T. Dam
brauskas ir Inž. P. čečkauska-^.
deonu gražiai pagrojo p-lė didatams i valstijos legislatu- land, Ohio.
Jie aiškino kad geriausia siųs
Kapšytė.
rą savo pažiūras apie svaigi
Augustinas ir Tatjana Vol
Tautinių šokių šokėjų grupl, nančių gėrirrftj kontrolę. Dau demarai su dukra Irena ir su ti Europon riebalai, kava, mui
las ir kt., maisto produktai su
vadovaujama Birutės Jucevi
num Jurgiu į Chicago, 111.
daugiau vitaminų. Jie čia per
čiūtės ir akordeonisto Vytauto guma kandidatų ignoruos jų
Stasys Žukauskas, USA pil..
Jucevičiaus, pašoko keturius pažiūras, tačiau tas parodo kad į Aurora 111. Jo tėvas, Karolis statė "Send"' maisto siuntimo
i .".taigą, kurią Detroite atsto
valstijoje
"sausieji"
arba
protautiškus šokius; Kalvelj, žio
Žukauskas, ilgą laiką gyveno
geli. Rugelius ir Jaučių Šoki, hibicijos šalininkai nenuleidžia Chicagoje, kurį atvykusis no vauja' Agr. T. Dambrauskas,
955 Wildwood avenue, tel. TO
a
kurie publikai labai patiko. rankų, jie vis dirba už prohi- rėtu susirasti.
5-3726. "Send" turi labai ge
Programos paįvairinimui Rob. biciją ir kaip kuriuose mažuo
Atvykusius be giminių ir ru produktų prieinama kaira
Senulis pagrojo akordeonu.
draugų pasitiko Ona Valaitie
Programa ir bendrai šiuo se miesteliuose ir kaimuose sa nė nuo BALF'o ir Liet. Gen. ir greitai nusiunčia tremtiMa tremtiniams. Išrinkta sky
vo
užgaidas
praveda.
parengimu publika buvo labai
Konsulato Attache A. Simutis riaus komisija pakietėiiams iš
patenkinta ir daugelis pareiš
su žmona, kurie pagelbėjo su siųsti: St. Douvan, M. Grei
kė pageidavimų, kad dažniau NUŽUDĖ MERGINA
L.G.K. vienė, A. Rinkunas, T. Dam
Pereita savaite Medina, O, formalumais.
butų surengiami tokie vaka
brauskas ir M. Sims. Kai pa
rai. Mat, šiais metais tai bu 10-kos metų vaikinas po ilgų
SUV. VALSTIJOSE 1947 m. kietėliai bus išsiųsti pranešime
vo pirmas toks parengimas tardymų prisipažino kad jis
Pittsburghe su gražia Lietu buvo uždavęs savo merginai, buvo naudojama 27,521,395 pa- kiek jų bus išsiųsta.
F o r
viška programa.
* su kuria buvo išvažiavę auto sažieriniai automobiliai ir 5,- Skyrius nutarė per vasarą
Prisiminimui šio vakaro, žiū mobiliu pasivažinėti, tam tik 932,381 komerciniai: Jokioje susirinkimų nelaikyti. Valdy
rovai gavo ir gražiai atspaus rų "meilės vaistų". Nuo tų kitoje šalyje neturime tokios ba su veikiančia komisija įga
liota, reikalui esant, sušaukti
dintą programą su Jaunųjų vaistu ji vėliau nualpo. Išsi
susirinkimą kada bus numato- ;
Lietuvių Pittsburghe trumpa gandęs jis, sugalvojo užtaisyti gausybės automobilių.
ma. Tikimasi surengti keletą
istorija ir tautiškų šokių šokė savo automobilio išdegusias du
STARK COUNTY
smulkių pramogų į parkus ar
jų grupės bei visų narių pa jas suleisti į automobilio vidų,
J.
Žemantauskas
vasarvietes.
j
veikslais. Prie šios programos ir ją' paliko mirti nuo dujų. o
PLAIN TOWNSHIP TRUSTEE FOR 12 YEARS
N o t a r a s
Magdalena Greivienė pyane-;
išleidimo gausiai prisidėjo Lie pats vėliau sugryžęs sulaikė
šė
kad
šio
skyriaus
vice
pirnr-1
motorą, ir atsisėdęs šalia jos
tuviai biznieriai.
"Dirvos" Agentas
WILL SERVE TO THE BEST OF MY ABILITY
ninkės įteiktais trijų tremtinių į
Linkėtina Jauniesiems Lie nudavė kad ir jis nuo dujų ap
130 Congress Avemit
šeimų adresais pasiųsta po pa-,
tuviams ir daugiau suruošti svaigęs, kai juos surado pora
kietėlį ir jau nuo visų gautai
Waterbury, Conn.
tokių parengimų.
V. praeinančių berniukų.
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Tegul meilž Lietuvos
Dega mūsų širdyse
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LAISVA LIETUVA
PASAULINE KRIZE
NUO 1936 METŲ

Reikia Pildyti Blankus
Tremtiniams Atsiimti
Kiekvienas Pasistengkime Išgelbeti po Vieną
ar Kelis Bevilčius Tremtinius
BALF centras yra išsiunti
nėjęs savo skyriams ir draugi
joms "Questionaires" blankus.
Juos prašėme paskleisti ir gau
ti kuo daugiausia užpildytų
blankų. Jų yra daug atsiųsta,
bet reikia žymiai daugiau.
Girdint apie viską įvairiau
sių nuomonių, tenka išgirsti
visokiausių kalbų ir apie trem
tinių atsiėmimą. Tūkstančiai
tylių, geros širdies ir rimtų
Lietuvių įvairiausiais budais
stengiasi tremtiniams gelbėti.
Bet kritiką daugiausia girdi
me ir ji toliausiai nuskamba,
tai tarp vengiančių tos atsako
mybės, tremtinius gelbėti. Jie,
pamiršdami savo silpnybes, iš
kelti stengiasi visas tremtinių
ydas ir blogumus, ko tremti
niai, kaip kad ir visi žmonės,
negalima sakyti, kad neturėtų.
Bet dėl vieno-kito jų netakto
negalima pasmerkti tūkstančių
nekaltų, ligonių, našlaičių ir
padorių šeimų, kurios be musų
pftgalbos žutų.
Paaiškiname kad blankų iš
pildymas nereiškia jokio teisi
nio įsipareigojimo. Jų išpildy
mas parodo tik musų visų no
rą padėti tremtiniams, jeigu
jiems butų leista didesniu kie
kiu įvažiuoti į Ameriką.
Kai mes tremtinių norėsi
me, jiems ir kongresas
greičiau gelbės.

dabar!
Jusų parama bus giliai įver
tinta. Išpildytus blankus siųs
kite, arba naujų reikalaukite:
United Lithuanian Relief
Fund of America, Inc.
105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Prof. James Burnham, iš
New Yorko Universiteto, skel
bia kad pasekmėje 1936 metų
appeasemento kokį vykdė An
glija ir Amerika nenorėdamos
sulaikyti Hitlerį nuo jo grobišiškų žygių, šiame kare žu
vo apie 40 milijonų žmonių, ir
po karo užsitęsus pasaulinė
krizė tiesioginiai paliečia 400
milijonų pasaulio gyventojų.
IBurnham ragina demokrati
jas dabar į Staliną žiūrėti taip
kaip žiūrėta į Hitlerį, ir skubė
ti sulaikyti Rusų užsimojimus
skubiai, pirm negu ji pasida
rys perdaug galinga ir pavo
jinga.
Anot jo, pataikavimų ir ap
peasemento taisyklė pasilieka
ta pati. Agresoriui nusileidi
mas jį tik sustiprina ir neiš
vengiamai turi sekti karas no
rint paskiau užkirsti kelius su
sidariusioms kenksm i n g o m s
sąlygoms.

Laisvę pažinus Tauta —•
Jungo Nevilks!

•!

Naikina Rusų Įstaigas

kų okupuotus kraštus, Fuldo®
ir
štutarto miestuose (Amef,
Iki šiol veikę sovietų repa
triacijos centrai, kurių tiks zonoje) uždaryti. Lieka tik vie
las buvo grąžinti DP į bolševi nas toks punktas Ansbache.

NOMINATE

I M. M. SIMONS
f

.«

j

(MONROE TOWNSHIP)

Tremtinių bendruomenės atstovų suvažiavimo, įvykusio Ko
vo 4, 1948, Vokietijoje prezidiumas. Prezidiumo papuoši
Kiekvienas šio atsišaukimo
j
Candidate for
mus, kuriuos sudaro Vytis ir trijų miestų—Vilniaus, Kau
skaitytojas yra prašomas su jo
s
•
no ir Klaipėdos — herbai, darė dailininkas č. Janušas.
turiniu supažindinti kiek gali
(Nuotr. B. Gaidžiuno)
ma daugiau asmenų. Nuo
Tamstos skubaus pasidarba^mo pareis žymia dalimi, ar ga
|
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lime susilaukti tokio įstatymo,
kuris leistų
kuodidžiausiam
Lietuvių
tremtinių
skaičiui NELIAUKIM BUDĖJĘ PRIEŠ prisiminti Lietuvių tautos gar
įvažiuoti į Ameriką.
LENKŲ KLASTAS
bingą elgesį su Lenkais atmin
{
Qualified by Business Training
tinais 1939 metų Rugsėjo ir
Kaž kodėl, ypač pastaruoju vėliau sekančiais
mėnesiais
iniku, musų spaudoje vengiama
Savo neatsakingais, įžūliais
|
Ashtabula County
viešai pasisakyti prieš Lenkų ir tuščiais šūkavimais — '"Mes
užmačias Lietuvos ir Lietuvių be Dancigo, be Lvovo ir be
LAISVI jurose plaukiojanti
tautos teisėms paglemžti. Ma Vilniaus nenurimsim" — jie
ledų kalnai kartais buna net
ža to, dargi pastebimas vis di musų nenugasdins, o juo la
iki 50 mylių ilgio.
dėjąs ir besiplečiąs musų pačių biau nepalenks tarpusavio ben
tarpe abejingumas, o kai kieno dradarbiavimui.
Sovietų propogandos pagrin net pritarimas toms užma Mes sveikinsime, svarstysi
H. T. "Tub" Wrigltt
dinis arkliukas yra labai daž čioms. Argi tai butų ištautėji- me ir priimsime tiktai rimtus
KANDIDATAS J
nas gyrimasis apie nepapras mo ir sutarptautėjimo — su- ir dorus Lenkų pasiulymus.
COUNTY COMMISSIONER
požymis ? Bet įspėjame, jog jeigu jie ir
tą mokslo ir mokyklų išaugimą internacionalėj imo
of ASHTABULA COUNTY
-aka- Mr. Wright, kuris yra 50 metų
Sovietų Sąjungoje. Ir Lietuvo Argi tai butų musų abejingas ^
amžiaus, išgyveno Ashtabula aps
- .
tmn : a
je esą pristeigta daug naujų įssizadejimas savo tautos isto-- „
vimais,
tai mes amžinai nusi
mokyklų. Beveik kiekviename rinių, politinių ir tautinių tei grišime nuo jų ir kurdami savo krityje visą savo amžių, čia išėjo
aukštesnę mokyklą, turi platų biz
valsčiuje yra bent po vieną pro sių? O gal tai yra tik aviniškas teisingą Lietuvą ne tik kad ne nio patyrimą iš savo ūkininkavimo
gimnaziją ar gimnaziją, kai klusnumas ir pasidavimas pie palaikysime jų užmačių, betgi bėgyje pastarų 25 metų.
kur net ir popietinės, atseit su mens botagui ?....
griežtai atsirubežiuosime, apsi- Mr. Wright yra savininkas ir pats
Per amžius Lenkai siekė pa
operuoja 200 akrų ukę Conneaut
augusiems. Dėl patalpų stokos
drausime ir saugosimės nuo to Township.
Jis žino ko šios apskri
ft>D. 2, CONNEAUT, OHIO
Jei kongresas priimtų įva dirbama pamainomis. Miestuo glemžti Lietuvą ir išnaudoti kių "kaimynų".
ties
gyventojams
reikia, kokių pa
žiuoti palengvinantį įstatymą, se daugybė visokių techniku Lietuvių tautą savo neprotin
Kostas Radziulis
gerinimų reikalinga imtis, ir pasi
per pirmuosius metus galėtu mų, specialių mokyklų ir kur gai, imperialistinei — nuo ju
žada vesti apskrities reikalus eko
me tikėtis bent 50,000 tremti sų. Gi specialistų mokytojų li rų iki jurų idėjai, kas jiems
Fo
nomiškai ir tvarkingai. Mr. Wright
stovi už teisingus darbo žmonių rei
nių, iš jų apie 7,000 Lietuvių. ko labai mažai: vieną jų dalis atvejų atvejais pasisekdavo.
Krikštu, vedybomis, unijo LIETUVIU RAUDO- kalus ir už kooperavinią su kapita
Kitais metais tiek put, o gal ir atsidurusi Vakaruose, kita —
lu. Jis yra vedęs ir turi tris vai
dar daugiau.
"išvyko" į Rytus, o trečia - mis ir įvairiais kitais budais
NOJO
KRYŽIAUS
kus.
Kongrese musų tremtinių šiaip kur išsibarstė. Mokyklo Lenkai mus suviliodavo, pri
,Jis yra kandidatas j County Com
dBaugai norėtų nenorintiems se dirba bent kas, dėsto bent gaudavo ir skriausdavo. Per
PADĖKA
missioner Republikonų tikietus no
of
įsileisti įrodyti, kad Amerikos ką ir bent kaip. Tikras mokslas amžius mes nuo Lenkų skau
minacijų balsavimuose GeguiSs 4,
Ashtabula County.
visuomenė jų nori. O kas gali nesvarbu, didžiausias dėmesys džiai ir kruvinai kentėjome ir
tremtinių daugiau norėti, jei nukreiptas tik į marksizmą-le dabar dar tebekenčiame. Bet MIELI IR DUOSNŲS
Ashtabula County
AUKOTOJAI!
ne jų pačių giminės, jų pačių ninizmą bei politinį švietimą. jau dabar, jeigu tik leisimės
Jerry
S.
Benson
Jusų jautrumas nuolat ir
kraujo žmonės! Taigi, kultū Mokyklų kontrolieriai į šią pa suviliojami ir apgaunami busi
KANDIDATAS I
ringieji tremtinių tautų žmo starą sritį daugiausia dėmesio me galutinai sutriuškinti, nes nepaliaujamai aukojant daik
SHERIFF
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Lenkai jau dabar ruošiasi veik tus savo tautiečiams Europoje
nės ir prašomi pasisakyti už ir tekreipia.
of ASHTABULA COUNTY
tremtinių į šį kraštą didesnio
Mokyklas kontroliuoti, ins lai, kuri amžiams panaikintų šelpti yra labai jaudinantis ir Mr. Benson, kuris yra kandidatas
skaičiaus įsileidimą. Toks pasi pektuoti gali kiekvienas komu Lietuvos ir net Lietuvių tau turi labai didelės reikšmės mo i Sheriff of Ashtabula County Re
publikonų tikietu, Gegužės 4, 1948,
sakymas tremtiniams reikš di nistėlis, milicininkas, Rusas, tos klausimą, tiek politinėje,
pažada tos apskrities gyventojams
raliniu
ir
materialiniu
atžvil
džiausią pagalbą.
enkavedistas ir visi kiti šių ta tiek tautinėje pasaulio valsty
atsakančią
ir teisingą valdžią, kuri
giu.
rybinių 'aukštųjų mokslų' spe bių ir tautų šeimoje. Metę per
bus vadovaujama ekonomiškai.
Kiekvienas jusų paaukotas Mr. Benson turi toms pareigoms
gerai
tyriamą
cialistai. ši savotiška padiitis matomą ir
BUTAI IR DARBAI
WILL MAKE AN OUTSTANDING
žvilgsnį
f
dabartinį
Lenkų
el
drabužis
ar avalynė padeda patyrimą, jis per praeitus septynis
labiausiai
jaučiama
provincijos
Dabar Amerikoje yra didelis
metus tarnavo Chief Probation Of
COMMISSIONER
didesniuose gesį "atsiimtoje" ligi Oderio jusų broliams apsisaugoti nuo ficer of the Juvenile Court. Buvo
butų trukumas. Be to, imigra mokyklose, nes
srityje,
suprasim
kas
laukia
ir
miestuose
bolševikėliai
ne
taip
cijos įstatymai nusako, kad at
vargo ir šalčio, ir, be to, jusų Sheriff of Ashtabula County per še
vykusieji neturi buti Amerikos jau drįsta listi į mokyklas. Pa kitas sritis bei šalis, kurios pa aukos primena kiekvienam ga šis metus nuo 1935 iki 1941 metų ir
visuomenei našta. Taigi, norint duodamas štai koks vienas , at teks Lenkų "globon". T'ąd tu vėjui kad jis dar nėra galuti jo tarnyba buvo atžymėta teisin
HIS BUSINESS TRAINING CONSISTS OF 25 YEARS AS
gumu, sąžiningumu ir drąsa.
rime budėti ir nepasiduoti įvai
įstatymą pageidaujama linkme sitikimas :
nai užmirštas ir apleistas žiau Šiuomi raginame Ashtabula aps
A DAIRY FARMER
Į provincijos progimnaziją rioms Lenkų ruošiamoms ir raus likimo valiai, kad yra jo krities gyventojus balsuoti už jį su
pravesti, Amerikos Kongresui
įeina du ginkluoti milicininkai. siūlomos federacijų — sąjun broliai tautiečiai Amerikoje, grąžinimui jo į Sheriff vietą.
reikia užtikrinimo, kad:
Mokytoja
išsigąsta. Bet pasiro gų — intermariumų "idėjoms" kurie jo vargą ir sunkų liki Balsuokit už Jerry S. Benson pri
1. žinotų, kur tremtiniai ga
do,
jog
šį
kartą nieko pikto, kurių aiškus tikslas — paver mą supranta ir atjaučią ir mary balsavimuose, Republikonų ti
lis gyventi ir
kietu May 4.
tai
tik
grynai
"pedagoginio" gimas.
2. Ką jie galės Amerikoje
stengiasi jį palengvinti.
žinia,
mes
nesame
priešingi
pobūdžio
valdžios
pareigūnų
veikti.
Kartais pasitaiko kad dalis
protingoms ir lygiateisėms są
Todėl BALF ir išleido tūks vizitas.
raščiukų kurie buna prisegti
— Tai ką, vaikučiai, ar ge jungoms net su pačiais Len prie suaukotų daiktų laike ve
tančius "Questionaires"
ap
klausinio blankų, kuriuos ir rai jus mokytoja moko? — pa kais, bet mes turime teisę ir žimo ar rūšiavimo v atsipalai
reikalaujame iš Lenkų senų
prašome kuo greičiausiai išpil klausia vienas vizitatorius.
duoja ir todėl buna sunku nu
- Gerai, labai gerai!—cho skriaudų atitaisymo ir buvu statyti prie kurio daikto jis
dyti ir grąžinti BALF centrui.
sių ginčų teisingo sutvarkymo; priklausė, ir gavėjai negali as
Išpildykite kuo daugiausia ru atsako vaikai.
visapusiško ir teisingo musų
- O apie ką jus moko?
blankų ir juos siųskite į BALF
meniškai savo geradariams at
dabartinių,
teisėtų reikalavimų
- Apie aritmetiką, apie Ru
centrą. Kiekvienas visuomenės
sidėkoti.
veikėjas, kiekviena draugija, sų kalbą ir t.t. — gkubomis iš supratimo, įvertinimo, paten
žemiau išvardintiems, kurių
kinimo ir sąžiningo, garbingo
įliekvienas Lietuvis, seniai ar porina mokiniai.
raščiukai
atsipalaidavę nuo
- O apie draugą Staliną ar ir nuoširdaus pripažinimo. Bu daiktų, aukotojams Lietuvių
tik dabar atvykęs, teįsipareisimos Lenkijos vadai privalo
goja šia proga pasinaudoti — moko?
Raudonojo Kryžiaus Yfriausia
patys įsisamoninti ir apšviesti
Moko!
—
skubiai
patvirti
paskleisti ir išpildyti kuo dau
Valdyba dėkoja:
Lenkų tautą, jog Lietuva ir
giausia blankų. Tuo pagelbės na vaikai
Emilija Zakarevičienė, Waof ASHTABULA COUNTY
— Apie ką dar moko? — gi Lietuvių tauta turi turtingą, terbury, Conn.
tremtiniams ir Amerikai. Bus
didingą
ir
garbingą
istoriją;
Rozalija Cresnelienė, PittsStliktas kilnus, krikščioniškas linasi labiau milicininkai, bet
Subjeęt to Republican Primaries May 4, 1948
artimo meilės ir kilnios širdies vaikai tyli, nes nebesumoja jog Lietuva buvo didelė, galin field, Mass.
Jonas
Varkala,
New
Britain,
ga,
garbinga
atskira
valstybė;
darbas. Atliksite moderniųjų skubiai atsakyti. Tačiau vienas
nutraukęs nejaukią tylą su jog Lietuva niekuomet nėra Conn.
laikų knygnešių pareigas
Anna Aleškevič, Westfield,
EXPERIENCED
buvusi Lenkijos provincija; ir Mass.
stiprinsite Lietuvių dvasią ir šunka :
— Dar mok© apie draugą jog Lietuva buvo ir bus atski Edward Mockevičius, Roch
Jtuną. Neišsikalbinėkite vietos
Was Sheriff of Ashtabula County for Six Yews
ra valstybė! Jie privalo nuola ester, N. Y.
stoka, nepatogumais, galimu Molotovą!
B.
Liudkevičius,
Chicagoje.
tos
atsiminti
ir
turėti
galvoje,
šis atsakymas galutinai pa
atvykusiųjų
nepasitenkinimu
From 1935 to 1941
Zamaravičius, Chicago.
Amerika. Ypač Lietuviai uki tenkina vizitatorius, ir abu mi kas buvo Jogaila, Adomas Mic A.
Yekulis,
Detroit,
Mich.
Įlinkai dabar turi progą atlikti licininkai išeina, klasės dėme kevičius, Pilsudskis ir tūkstan Plockus, Brooklyn, N. Y«
I PLEDGE YOU AN HONEST AND AN EFFICIENT
ivarbiausią rolę — išgelbėti siui garsiai nuskirdami išvadą: čiai kitų "Lenkų" — Lenkijos Vaisvill, Chicago.
— Na, žiūrėkite, vaikučiai, karalių, didikų, vadų ir įžymių E. Matakas, New YoA,
beviltį Lietuvį tremtinį.
'
- ADMINISTRATION.
Jiems niekad istorijoje ne- kad mokytojai jus gerai moky jų. Pagaliau, jie privalo nuola Tom Lamay, Lisle, 111.
IWMUlHMHm—HWUMW—M—»
L. R. K. Vyriausia Valdyba.
St. Verpenis tos ir su didžiausiu dėkingumu
feąv* tokios geros progos, kaip tų....
«
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liečių ir sovietų kontroliuojamų
šalių atstovų kiek ten bus įsi
leidžiama Amerikiečių.
Pagaliau, siūlo sustiprinti vi
sus šnipų-špiegų sekimo ir bau
dimo įstatymus.
t t t

PO RINKIMU ITALIJOJE

J

Siūlo Griežtą Suvaržy
mą Komunistų Veiklos
pokarinė Europa butų susitvarkius parodo pas
Šioje Šalyje

TRUMANO KITAS
IŠSIŠOKIMAS

SKAITYMAI

tari Italijos visuotiniai rinkimai — nežiūrint visų
Maskvos klastingų užsibrėžimų Europą užvaldyti — jei
Balandžio 17, Prez. Truman
gu atitinkami žmonės ir atitinkamu laiku butų žinoję ką U. S. Kongresui siūloma įs kalbėjo Washingtone laikrašRašo DŽIM-BIM.
daryti ir kaip apie Europos ir viso pasaulio ateitį gal tatymas kuris turėtų aštrius čių^ redaktorių draugijos suva
dantis prieš laisvai veikiančius žiavime. Kaip pastebi Cleve
voti.
Jau kelintoje šalyje, nors ten komunistai turi pilną Amerikoje komunistus. Tokį land Plain Dealer apie tą jo
MARIO OSP1NA FEREZ
laisvę rinkimams pasiruošti, agituotį ir statyti kandi įstatymą siūlo Atstovų Rumų kalbą, išeina kad Prezidentas
datus, bet kur tik nėra raudonosios armijos komunistų un-American Activities Komi Truman pats su' savim nesusi
P AN-AMERIKOS konferencija Bogotoje, Kaužsimojimus padėti įvykdyti ten žmonės parodo komu tetas, vadovaujamas Rep. Tho kalba.
lumbijos
sostinėje, butų gal praėjus be ypatin
nizmui pasipriešinimą net iki tiek kad nedaleidžia jiems mas (Republikonas iš New Jer Mažiau negtr m&mo laiko
go
dėmesio,
jei ne staigi ir keista revoliucija,
pagrobti vyriausybės ir šalies tvarkos į savo rankas, sey). To įstatymo tikslas yra pirm to, Prezidentas kalbėjo
kuri
pačiame
konferencijos įkarštyje sujudino
nors ten jau iš anksčiau buvo komunizmui paruošta dir užkirsti Amerikoje komunis bendrame Kongreso posėdyje,
visą
Kolumbiją.
Musų ausis jau priprato girdėti
va dėl karo baisių pasėkų — skurdo, bado, nedateklių. tams kelius kad jie negalėtų įrodydamas pavojų su kokiu
apie
įvairius
neramumus
Pietų Amerikos val
Italijoje taipgi, nors komunistai nuo pat karo pra pasitarnauti sovietams Ameri susiduria ši valstybė iš prie
stybėse
ir
valstybėlėse.
Kai
kada net sunku su
džios buvo pasirengę ją pagrobti, nors Maskva visais ke kos užpuolimo metu.
žasties neramių tarptautinių
prasti
tikrąją
tų
keistų
revoliuciją
priežastį.
liais komunistams gelbėjo dabar jiems tapti Italijos šei Repi Thomas siūlo kad butų painiavų.
Bet
gi
vienas
daiktas
ten
yra
jau
senokai
paaišmininkais, po to kai pereitais rinkimais jie buvo gerokai pravestas įstatymas priverti Nuo to laiko iki dabar mes
kėjęs:
Pietų
Amerikos
revoliucijas
kelia
žmonės,
laimėję, — dabar tie jų laimėjimai laisvu žmonių pasi mui registruoti Teisingumo De- nepadarėme nieko daugiau pa
reiškimu sumažinta ir komunistų galimybės legaliai už partmente visas Komunistų or siruošimui negu buvome pasi o ne idėjos. Taigi ir Kolumbijos revoliucija, iš
ganizacijas, nežiūrint kokiais ruošę tada kada prezidentas gąsdinusi tokią kilnią konferenciją, buvo įvyk
grobti Italijos valdymą panaikintos.
dyta ne dėl kokių socialinių ar politinių tikslų, o
Komunistai šiais Italijos rinkimais gavo apie treč nekaltais vardais jos vadintų kalbėjo kongrese.
dalį balsų, mažiau negu krikščionių-demokratų partija, si. Taipgi, visi komunistai tu Bet dabar, redaktorių suva dėl vieno žmogaus. Ir tas žmogus vadinasi Ma
kuri su kitomis kad ir mažomis partijomis sudaro val rėtų buti pašalinti iš valdiškų žiavime, prezidentas išrodė ša riano Ospina Perez, dabartinis Kolumbijos pre
dančią didumą, ir, kaip pareiškė premjeras De Gasperi, darbų, jokie kiti komunistuo liai kitą pavojų, jau ne komu zidentas
janti gaivalai negalėtų buti nizmo plitimą, ne musų nepa
Nors Kolumbijos respublika teturi tik 120
komunistų į valdžią visai neįsileis.
Kalbant apie Europos pokarinį susitvarkymą, rei priimti į valdiškus darbus, o jėgumą atsispirti prieš Sovie metų amžiaus, tačiau iš Ospina Pėrez giminės
kia sugrįžti kelis metus atgal į Teherano, į Jaltos konfe pagaliau komunistams butų su tų Sąjungą, bet kainų infliaci jau du senuoliai suspėjo pasidaryti prezidentais.
rencijas, kur daug galinti bet negudrus galingų valsty laikyta išdavimas pasportų iš ją. Ir jis ragino Kongresą da Mariano Perez yra trečiasis paveldėtojas. Kaip
bar imtis visu greitumu ne pa visa Kolumbijos istorija yra pilna įvairumų ir
bių — Britanijos ir Amerikos — vadai, ChurehilFis ir važiavimui užsienin.
Rooseveltas — buvo susitraukusio Kremliaus žiurkės Rep. Thomas savo raporte siruošti militariškai, bet grą yra perėjus daug visokių laikotarpių, pradedant
Stalino suvilioti ir apgauti iki tiek kad dabar Sovietai Kongrese karštai užvežė Tei žinti karo metu turėtas kon Ispanijos kolonija ir baigiant sąjungomis su Ve
yra pusės Europos valdovai, pavergėjai daugelio mažų singumo Departmentui, kuris troles palaikymui kainų nuo ki nezuela ir Panama, taip ir jos prezidentai yra iš
gyvenę daug neramių dienų
ir didesnių valstybių, ir niekas bent šiuo laiku nenumato iki šiol glamonėja komunistus. limo.
Turtingas auksu, brangakmeniais, žibalu,
kaip tos suktybės butų galima atitaisyti be karo, be su "Komunistų partija šioje ša Kiek pavojaus Amerikai su
lyje sudaro aiškų ir atvirą pa sidaro daugiau dėl kainų kili druska ir kitomis gėrybėmis kraštas, kaip kava,
triuškinimo Kremliaus skerdikų galybės.
Visos Europos valstybės, mažos ir didelė3, po karo vojų musų valstybiniam sau mo negu buvo šeši mėnesiai bananais, cukrum ir galvijais—20 kartų didesnis
atgal, yra visai mažas disku- už Lietuvą ir teturįs tik 4 kart daugiau gyven
butų galėjusios rimtai susitvarkyti, išsirinkti savo vy gumui", pareiškė Thomas.
savimo klausimas.
šitoks
to
komiteto
pasiūly
tojų negu Lietuva.
riausybes rimtai ir tinkamai, ir jos butų išrinktos visos
mas
yra
pirmutinis
griežtas
Plain
Dealer
įrodinėja
kad
Prezidentas Mariano Perez įsikalė sau gal
laisvos nuo komunistų, — jeigu Churchill ir Roosevelt
nebūtų sutikę ir užleidę Stalinui rytų Europos grobimą žygis tiesioginiai komunistams rimtesnė valdžios politika Wa von jog Kolumbija geriausiai tinka katalikiškam
pravesti, kas pagaliau jį tiek įdrąsino jog pradėjo ruoš suvaldyti. Komunistų partija shingtone per pastarus du me socializmui. Pats būdamas karštas ir kuone da
tokiu budu taptų nelegale kon- tus butų daugiau prisidėjus vatkiškas katalikas Mariano Perez semia išmin
tis ir visą pasaulį, ir Ameriką užvaldyti.
prie infliacijos sulaikymo. Ta ties iš Popiežiaus raštų ir tiki kad žmogus tega
spiratorių
grupe.
Ir Lietuva, ir jos Pabaltijo kaimynės, ir Lenkija, ir
Toliau,
tas
komitetasreko
čiau
pati valdžia . pasidarbavo li buti laimingas tik gyvendamas pagal katalikų
Balkanų tautos butų vėl atsisteigusios laisvos ir nepri
menduoja
kasmetinę
ne-piliečių
prie
kėlimo
darbininkų algų, Bažnyčios mokslą. Popiežius Leonas XIII ir Pi
klausomos jeigu ne tų dviejų žmonių besąžiningas ne
kas
savu
keliu
privertė kelti jus XI yra Kolumbijos prezidentui didžiausi šal
registraciją
Teisingumo
Desugebėjimas pasirūpinti Europos ateitimi
QABAR, kada jau pervėlu to net apgailauti, belieka lai
svam likusiam pasauliui buti sargyboje prieš komu
nizmą ir prieš Maskvos užsimojimus. Reikia buti pasi
ruošus iki tiek kad reikale butų galima Maskvą ir kitus
Sovietijos centrus pavaišinti atominėmis bombomis, no
rint rimtai parodyti savo pasiryžimą sulaikyti Maskvos
grobikus nuo tolesnio žmonijos paverginėjimo.
Italijos rinkimų pavyzdis yra tai įrodymas kitoms
Europos šalims ir pačiai Amerikai kad ne visi žmonės
nusiuvo desperacijon ir pasirengę komunizmui pasiduo
ti, kaip dar šią žiemą buvo manyta kad gali atsitikti
Italijoje. Laiku suskato Amerika, laiku gavo padrąsi
nimo ir pagalbos Italija, ir komunistų anksčiau buvusios
išaugusios eilės staigiai sumažinta.
Neužteks Italijai dabar tik džiaugtis laimėjimu, ji
turės parodyti rimto noro dirbti ir atsistoti ant kojų,
ir jai reikalinga bus Amerikos pagalba ir toliau. Ko
munistai juk neišnyks ir rankų nenuleis. Jie gali, sulyg
Maskvos nurodymo, staiga griebtis kitų kokių šunybių,
kad ir pav., kaip buvo spėjama iki šiolei, atplėšti šiauri
nės Italijos dalį ir ten įsikurti savo 4 liaudies valdžią".
Neužteks ir Amerikai tik laikinai padrąsinti Italus,,
pažadėti pagalbą, ir paskui, pačiai esant sočiai, nusisuk
ti nuo Italijos ir nuo visos Europos.
Marshallo plano pagalba kaip Italijai taip ir visai
vakarų Europai, laisvai nuo komunistų, turės buti tei
kiama rimtai ir planingai.
Turės buti sutvarkyta ir Vokietija — kurią taip
neapgalvotai leido suskaldyti, ir dabar negali iš tos pa
dėties ištraukti. Nuo Vokietijos priklausys daug visos
kitos laisvos Europos sustiprėjimas.
jjIS Amerikos įsikišimas į Italijos rinkimus — gal tiek
pat kiek ir Maskva kišosi — pirmą k$irtą Europos is
torijoje parodo Amerikos rimtą įsikišimą į kitų šalių
vidaus reikalus. Tai buvo rizikingas biznis, kaip tai
pripažįsta ir pati Amerikiečių spauda, tačiau tai buvo
reikalinga, nes nuo Italijos ir nuo Europos patekimo į
komunistų nagus priklausytų ir liūdnas pačios Ameri
kos likimas. To sovietai tik ir nori, sovietų tikslas ir
yra kaip nors uždaryti Amerikai visas pasaulio rinkas,
pačioje Amerikoje sutverti ekonominę suirutę, kad pa
tys Amerikos žmonės, negalėdami pakęsti skurdo ir nedatekliaus, pradėtų geisti naujos, daugiau viliojančios ir
viską žadaninos komunistinės santvarkos.
Šitokiu planu Kremliaus žiurkės tikisi Ameriką pa
kirsti be kariavimo, nes kariauti su Amerika tiesiogi
niai kad ir didelė, bet sugriuvus, Rusija dar daug metų
negalės.
MEKSIKOJE pradėta vajus apvalymui komunistų
įtakos iš mokyklų, kuriose jie pradėjo įsisprausti per
kelis metus praeityje, kai dar Meksika nenumatė komu
nizmo pavojaus.

partmente; leidimą tam depart
mentui laikyti po areštu suim
tus deportavimui ne-piliečius,
vietoje kaip dabar, leidžiant iš
eiti po užstatu iki tardymų bai
gimo.
Toliau, komitetas siūlo įsilei
sti į Ameriką tiek Rusijos pi

SAVAITĖS VEIDAS

prekių kainas, ir taip infliaci
ja pasidarė kokią ją turime.
Blogai bus jeigu ir šalies
apsaugos pasiruošimą valdžia
pradės finansuoti nerimtu bū
dų. Tam reikalinga sumanu
mo, ir sumanių žmonių, kokių
pasirodo Prez. Truman neturi.

i
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TAUTIEČIAMS
(Balys Gaidžiunas)
Aš menu tėvynes sunkų kelią,
Knygnešius basus ir savanorius,
Sibiran išeinantį senelį,
Kazakstanan išvarytą brolį.
Tat neklauskit kodėl dienos juodos,
Kodėl pančiai žvanga ant mųs rankų.
Einame basi per baisų gruodą,
Bet tėvynei tiesų kelią renkam.
Girdim, tolumoje sprogsta šūviai,
Kraujas, ašaros upeliais liejas.
Šioj kovoj tik musų kūnai žuva,
O dvasia galybės giesmę gieda.
(Kauno Gestapp kalėjime 1944.5.20)

KELIO ŽIBURĖLIUI
(Benys Rutkunas)
Kas vakarą, kas naktį vėlią,
kai danginuos pro lauko kryžkelę
Tave, gyvasis žiburėli,
neregima Ranka man iškelia.
Nuskaidrini tu kelią juodą
duosniuoju spindulių srovenimu;
save lig dugno atiduodi,
o nieko neprašai ir neimi.
Kelionėj į miglotą tolį
degi, per klaidžią naktį vesdamas.
Tylusis pakeleivio broli,
spindėki niekad neužgesdamas!
Kas vakarą, kas naktį vėlią,
kai danginuos pro lauko kryžkelę
tave, gyvasis žiburėli,
neregima Ranka man iškel|&

n/r-3Ė

tiniai jo visos politikos.
Gimęs 1891 metais, ilgai gyvenęs Siaurės
Amerikoje, daug keliavęs po Europą, daug ma
tęs ir nemažai girdėjęs, konservatorių partijos
numylėtinis Mariano Perez, kaip 58-tas Kolum
bijos prezidentas, turi krašte didelį autoritetą.
Kadangi Kolumbijos konstitucija duoda plačias
teises prezidentui, tai Ospina Perez politiniame
Kolumbijos gyvenime yra toks pat viešpats kaip
Ir prezidentas š. Amerikoje.
Iš profesijos inžinierius, iš pašaukimo —
politikas, iš įsitikinimo — konservatyvis, jis į
kiekvieną reformą žiuri su dideliu abejingumu,
beveik su perdėtu atsargumu ir niekados nesi
skubina vieną padėtį keisti j kitą. Negalima bu
tų pasakyti kad šis Ospina Perez'o politikos ypa
tumas nebūtų prisidėjęs prie gyventojų revoliu
cinės nuotaikos. Kairieji krašto elementai jau
senai nebegali ramiai žiūrėti į Perez'o lėtumą, į
jo vergišką atsidavimą visam tam kas nusisto
vėję, kas sena ir kas išbandyta. Niekas nepasa
kytų kad Prezidentas Perez negerbia demokrati
nių laisvių ir teisių. Ne. Jis jas gerbia daugiau
negu konstitucija to iš jo reikalauja. Bet jis per
mažai vertina teises, kurių jokia konstitucija
negali apimti ir joks įstatymas negali išreikšti.
Tai yra teisės kurios leidžia žmogui siekti be pa
liovos vis geresnės padėties ir j ieškoti vis dides
nes laimės.
Ospina Perez'ui netrūksta organizatoriaus
sugebėjimų. Bet kaip daugelio valstybės vyrų,
taip ir Perez'o silpnybė gludi toje aplinkumoje,
kuri ji supa. Kai jis yra vienas, jis yra stiprus
ir didelis. Bet kai jį apsupa konservatorių parti
ja, jo stiprybė išnyksta ir jis tampa aplinkumos
auka. Balandžio 9 dienos revoliucionieriai ir rei
kalavo kad Perez arba pasitrauktų iš prezidento
pareigų arba iš konservatorių partijos. Jis betgi
nei vieno nei antro reikalavimo nepatenkino, ir
ši kartą, atrodo, atlaikė spaudimą bent laikinai.
Iki sekančios revoliucijos gali buti Perez ramus.
Tačiau josios belaukdamas, jau dabar Perez su
sitvarkė savo dvarą su gražiausių gėlių planta
cijomis....

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Kaina su prisiuntimu tik $1.00

(Galima siųsti pašto ženklais po 5c)
Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žergi*
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą.

Reikalaukit Dirvoje

6820 Superior Ave.

Cleveland 3^ Ohio*

TĖVIŠKES VAIZDAI
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRY&

(Tęsinys iš pirmiau)
(41)

GARGŽDAI

Rašydami apie Gargždus, seną istorinį mies
tą, mes rašysime kaip apie buvusį, nes prasidė
jus Vokiečių-Rusų karui, jis buvo nušluotas nuo
žemės paviršiaus. Jį sunaikino Vokiečiai tada,
kada pro šią vietovę frontas jau buvo praūžęs,
ūžęs.
Miestely!® pasilikę trya bolševikai, viena®
karininkas ir du eiliniai, persirengę civiliai iš pa
salų užpuldinėjo Vokiečių karius ir kelis jų nu
šovė arba sunkiai sužeidė. Už tai Vokiečiai ker
šydami, padegė iš visų pusių miestelį, atskyrė
vyrus nuo moterų ir vaikų, suvarė ant švento
riaus ir neleido gaisro gesinti. Jei kas jų įsaky
mo nepaklausė ir mėgino bėgti, tuos vietoje su
šaudė. Kai miesto pastatai baigė degti, tik tada
gyventojai galėjo išsiskirstyti, nebetekę pasto
gės ir viso turto.
Dar pirmomis karo dienomis tik frontui pe
rėjus per Gargždus, naciai pasirodė su savo tik
ruoju kraugeriškumu ir išžudė daug nekaltų
žmonių, nekaltųjų krauju stiprindamiesi dvasią
ir nacinį fanatizmą.
Per gaisrą sudegė ir medinė katalikų baž
nyčia, pastatyta 1597 metais, o 1793 m. atnau
jinta. Jos vietoje Vokiečių okupacijos metu b*vo
sukalta laikina medinė (iš lentų) bažnytėlė.
Senąją bažnyčią supo šventoriuje augą di
delį medžiai, kurių šešėliuose paskendusios ry
mojo šventųjų statulos, išsirikiavusios aplink
maldos namus.
*
Netoli šventoriaus stovėjo dideli namai, pa
statyti iš akmenų. Gyventojai pasakoja, jog jie
yra pasilikę iš baudžiavos laikų. Rusų laikais
šiame name buvo alaus bravoras, o vėliau buvo
įrengta kepykla, šiame name buvo daug rusių,
paslaptingų skylių ir duobių.
Miesto sode dar yra išlikusios žymės seno
vėje buvusio dvaro rumų pastato.
Gargždų miestelio istorija sena. 1600 m* ka
ralius Zigmantas III Gargždams suteikė laisvojo
miesto teises ir leido jame daryti muges bei tur
gus. 1792 m. Karalius Augustas Stanislovas pa
dovanojo Gargždams herbą su laurų vainiku rau
doname dugne ir kardu viduryje, o tuo pačiu iv
pilnas Magdeburgo miesto teises. Kai Lietuvą
užėmė Rusai, gražiai augančiam miesteliui lais
vojo miesto teisės buvo atimtos, ir jis palįko pa
prastu, apleistu bažnytkaimiu.
šis miestelis vėl pradėjo augti, gražiai tvar
kytis ir atkuto jame gyvenimas tik Nepriklau
somos Lietuvos laikais. Paskutiniais metais ja
me buvo apie 3,000 gyventojų.
Prie Gargždų, kalne netoli plento, yra senas
ir istorinis paminklas su musulmonų ženklu. Raganinės lauke (vietos gyventojai tą vietą dar
Ragane vadina) senovėje buvo alkavietė.
Šio miestelio vardas yra kilęs nuo senovėje
buvusios pilies Gargždės, kuri stovėjo ant Mini
jos upės kranto.
Toliau vykstame į Melnragę, Girulius, Sa
lotę, Karklininkus, Nimerzatę, Palangą, Šventu
ją, Darbėnus.
EKSTRA!

288 DAINŲ KNYGELS

LEISKIT Į TĖVYNE

(jpšeninio didumo — 272 puslapių)

Kaina su prisiuntimu $1.00
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
ivairiu Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
pavadintą — "LEISKIT I TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 283
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau^
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.

ŽMONIJOS ISTORIJA

610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga,
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį,
valstybių persitvarkymus.
Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir
prašykit prisiųsti jum3 šią 610 puslapių
. didumo žmonijos istorijos knygą.

Beįkalaukit Dirveią
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KOVA DĖL BERLYNO
** :
*&

Išgaravęs Kvapas

rencijoje padalyti Berlyną į
Šeinfeldo Lietuvių stovykloje (Vokietijoje) tremtiniai mokosi
veikė Lietuvoje, dažnas atsakytų kad buvo kitų sričių darbinin
keturias dalis, kurį sovietų ar
naujo amato. Vieni taiso batus, kiti siuva rubus, o moterys mo
KAS GALĖTŲ pasakyti kad
kai,
bet dabar, kovojant už ateitį, nesigėdi ir šio darbo. Kai at
mija buvo užėmus. Suteikdami
kosi austi tautiškus audinius. Ir jei jųs paklaustumėt ką jie
eis laisves dienos, visi grįš prie savo senų darbų....
Berlyno padėtis yra normali ?
atskiras zonas savo karo są
•. \
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
. Vokietijos centras, ilgu korido
jungininkams, sovietai įsileido
riumi atskirtas nuo vakarinės
"kapitalizmo agentus" į savo tam smaigstė gaires ką jie šią to dalyko negali suprasti joks Mat, ir vieni ir antri jau gal Lietuvoje Draudžiama
dalies, užbarikaduotas "geleži
VIENGUNGIAI DP NETEK
zpną ir atitinkamai susirišo sa-r dien jau ir viešai yra atskleidę. Europos gyventojas. 'Lygiai voja ką reikės daryti su Vokie
ne siena", tiek stipriai griau vo rankas.
SIĄ
DP TEISIŲ
žemės reforma, kuri išdali kaip dabar jis negali suprasti čiais kai bus priversti apleisti
ir Keliauti
tas ir vis dar nesugriautas, ke
Skryningo komisijos kai kttno apie tris milijonus hektarų kodėl Anglai-Amerikiečiai taip Berlyną ir kai reikės jau pra
turių okupantų valdomas — Kol santykiai su "sąjungi bežemiams ir mažažemiams neaiškiai ir taip baimingai žiu dėti veikti. Vokietija turi gra
riose
DP stovyklose pareikala
žmonės
Lietuvoje
keliauti
kadaise septynių milijonų gy ninkais" buvo pakenčiami, tol duodama jiems nuo 4 iki 9 ri per Berlyno įvykius į visą žių ir sveikų vyrų kelių milijo
vo
DP
vyrų ir moterų iki 45
gali
tik
tarnybiniais
reikalais.
ventojų miestas pasidarė poli sovietai kantriai raminosi vil- hektarų, pagamino ^pie 250 taikos klausimą. Tie akiniai nų kariuomenei, kurią tik ge
metų
amžiaus,
kurie yra neve
Geležinkeliai
suvaržyti
ir
be
tikos širšynu. Ir jis tekiu pasi j timi kad taikos sutartis pada tūkstančių naujų "ūkininkų", kuriuos sovietai uždėjo kiek rai apginklavus galima lengvai
dę
sarašų.
Tremtinių
tarpe yra
leidimo
galima
važiuoti
tik
5
darė ne nuo Kovo 20 dienos, rys galą Berlyno padėties ne naujų "proletarų", kurie dėko vienam stebėtojui Berlyno ir paleisti į priešą. Mobilizuoti ir
pasklidę
žinių,
kad
visi
šie as
km.
Kelionė
brangi
—
už
1
km.
kada sovietų zonos valdytojas normalumui. Matydami kad su ja.... sovietams, kad jie su Vienos įvykiais, norėdami iš ginkluoti Vokiečius be "Vokiš
menys
nustosią
naudotis
IRO
reikia
mokėti
visą
rublį.
Taigi
maršalas Sokolovskis apleido sitarimas dėl Vokietijos negali tvarkė "buržujus", stambiuo vyti Anglus-Amerikiečius iš kos vyriausybės" neleidžia tei praktiškai, anot pasakotojo, pa teikiamu maistu ir turėsią
Kontrolinės Tarybos posėdį, būti* pasiektas taip, kaip jie sius žemvaldžius ir visus dar šių miestų, parodo kad Euro sė (nors šiądien niekas į ją
sivažinėti tegalima tik važiuo dirbti Vokiečiams.
pareikšdamas kad Anglai-Ame- nori, sovietai mėgino geruoju bo žmogaus "išnaudotojus". pos padalinimas į du bloku yra ir dėmesio nekreipia). .Vadina
jant į kalėjimą ar į Sibiro kon
rikiečiai ir Prancūzai sulaužė įtikinti "sąjungininkus" kad Tas ketvirtadalis milijono nau jau užantspauduotas dalykas. si reikia duoti pirmiau Vokie centracijos stovyklas.
KAS platina Dirvą — tas
platina apšvietą.
Potsdamo susitarimus ir todėl jie pasitrauktų iš Berlyno.
čiams vyriausybę, o jau ši da MllilIlIIiSi
Bet ką reiškia "pasitraukti jų "vergų" sudaro Vokiečių
Kontrolinė Taryba nebeturi
komunistų
partijai
didelį
ka
rys viską teisėtai ir darys taip
jokios prasmės, bet nuo pat iš Berlyno"? Tai reikštų visų pitalą, kuriuo remdamasi ji ga Maršalo Pauliaus
kaip
okupantai kad nori. Tokių
pirmos dienos kada jis buvo pirma atsisakymą nuo savo tei li eiti prie daug didesnių poli BejieŠkant
įvykių
Vokietijoje būtinai rei
padalytas j keturias zonas ir sės, o paskiau — tai reikštų ir tinių reformų.
kia
lauti.
Gi jų belaukiant, ir
KAPITULIACIJA prie Sta
paliktas pačiame sovietų zonos pripažinimą kad sovietams pa
sovietai
ir
Anglai-Amerikie- j E
Stambios
ir
smulkios
pramo
lingrado pagarsėjusio maršalo
liekama teisė organizuoti Vo
viduryje.
čiai
rungtyniauja
dėl Vokiečių E
nės
suvalstybinimas
pataikė
į
Pauliaus vardas sovietų zonoje
Aišku, toks sąjungininkų su kietiją su jos centru JBerlyne. didelę Vokiečių masę ir ją su
meilės,
darydami
jiems
visokių
yra kartojamas su tam tikru
žinoma, Berlynas, paliktas
sitvarkymas Berlyne nebuvo
nuolaidų
ir
pataikaudami
iki
domino
naujos
ūkio
santvar
pamaldumu. Gi visoje Vokieti
pripuolamas: visi keturi są vienas sovietų zonoje, nebetu kos ateitimi. Kruopštus zonos
šunuodegystės....
J štokaip balsuoti už delegatus remiančius Taft. Padėkit |
joje atvirai šnekama kad vieną
jungininkai gerai suprato kad rėtų tos įtakos kokią jis yra išvalymas nuo "kapitalistų" jų
s
kryžiuką (X) priešakyje vardo esančio kairėje asmens E
Jei
sovietams
pavyks
išvyti
dieną atnaujintoji m a r š a l o
Berlynas, kaip Vokietijos cen turėjęs Vokietijos istorijoje. turto konfiskacijos ir suteiki
5
kurie paeiliui seka apačioje:
S
sąjungininkus
iš
Berlyno,
jie
Pauliaus armija su "laisvosios
tras, suvaidins reikšmingą ro Juk Prūsijos nebėra, o kartu mas ypatingų teisių "darbo
for Delegate-at-Large to Ihe National Convention
5
Vokietijos" Šukiu laisvins "ka galės didžiuotis prieš Vokie
lę Vokiečių pokariniame gyve su Prūsijos dingimu dingo ir liaudžiai" — visa tai iš pagrin
(Vote for not more than nine)
E
pitalistų" okupuotą Vokietiją.. čius ir atiduoti jiems Berlyną,
Berlyno
didysis
užnugaris.
Už
nime. Sovietai graužia pirštus
FRANCES P. BOLTON
=
i
X
kaip
dovaną
Jei
Anglaidų
pakeitė
sovietų
zonos
poli
— lst choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright =
kam sutiko P o t s d a m o k o n f e - 50 kilometrų nuo Berlyno į Ry tinį veidą ir ją priartino prie Iš tų kalbų nereikia juoktis: Amerikiečiai* išsilaikys Berly
yra daugiau negu tikra kad so
tus jau skamba Lenkų kalba,
^
JOHN W. BRICKER
=
i X
ch01ce f o r Pres.,_Rob't_ A._Taft 2nd. Don H. Ebright
ir prasideda Lenkija
Ati Sovietų Sąjungoje įgyvendin vietai artimiausiu laiku išleis į ne, tai galės pasididžiuoti prieš
—
=
L
CLARENCE J. BROWN
=
areną "Vokiečių jėgas", kurias Vokietiją savo stiprybe ir tuo E X
duok Berlynui visą šiądieninę tos ūkio santvarkos.
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H Ebright E
Vokietiją ir pamatysi kad jis Daug šnekama kad reikia jie laiko suorganizavę įvairiuo galės garantuoti Vokiečiams
IZ
4
TU
A
U
1%'T^
T^vrr:
—r
——-—
°
—•
x
KATHARINE K EX N EDY~BK(T\VN
tuoj pat išties nagus į Rytus išvengti Vokietijos padalinimo. se komitetuose, kariuomenės apsaugą prieš sovietus. Taigi, §
304, W,estįv63i;d Strėe i
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
.CAICAWI,'"nil*. ••
ir būtinai sau jieškos platu Bet gi • Vokietijos padalinimas daliniuose, belaisvių- stovyklose kova dėl Berlyno yra nekas ki
, ,
.
MYERS Y. COOPER
s
; Tel. EXGLBWOOD 5028
—1st cBoicc for Pres., Rob't A, Taft - 2nd. Don H. Ebright =
mos už Oderio, kur įsikūrė yra jau senai įvykęs daiktas: ir. vadinamose "liaudies atsto ta kaip užmaskuota kova dėl
Vokietijos, dėl Europos ir dėl E X
THOMAS J. HERBERT
=
Lenkija. Vokiečiai negali įsi sovietų zona visais atžvilgiais vybėse".
SENI) PRIIMA
1st Choice for Pres.,_Rob^A^Taf t . 2nd. Don H. Ebright E
viso
pasaulio.
vaizduoti Berlyno be Prūsijos, yra jau senai atsirubežiavusi
Komunistų partija sovietų
MAISTO SIITN'TINU! L'ŽSAKV
It ^
_
FRED H. JOHNSON
E
MUS | VISAS VOKIETIJOS IK o Berlynas tegali laikytis kaip nuo kitų zonų. Ir kai kartoja zonoje jau du kartus buvo su
.1st choice for Pres.. Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright E
AUSTRTJOS ZONAS, ANGLIJA.
,
,
CHARLES H. JONES
E x
PRANCŪZIJĄ. ITALIJĄ. OLAN sostinė tik tada jei iš Lenki- ma kad reikia sujungti visas šaukusi "Tautos Kongresą",
1st choice for Pres.. Rob't A T,ft _ 2nd. Don H. Ebright =
Maisto Kortelės
DIJA, B ELGIJĄ, Š VEICARIJĄ. jos bus atimta Prūsija.
keturias zonas į vieną, tai so kuris prisistatė, kaip Vokiečių
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA,
.
ED. D. SCHORlT
E
E X
Kol Anglai-Amerikiečiai yra vietai tais žodžiais išreišia no tautos valios reiškėjas ir kaip
JUGOSLAVIJĄ
1st choice for Pres.. Rob't A. Taft - 2nd. Don H Ebright =
Nepanaikintos
Maisto" siuntinėliai APDRAUSTI, Berlyne tol Vokiečiai gali ti rą matyti visą Vokietiją susi tikrasis
Vokietijos atstovas.
For Alternate-at-Large to the National Convention
draudimo firmose, nrist-atvirtas kėtis jog ateis diena kada "są tvarkiusią pagal sovietinės zo To kongreso nutarimu Gegu
Neseniai sovietų spauda "pa
(Vote for not more than nine)
GARANTUOJAMAS. »Nesuradus
sigyrė,
kad
Sovietų
Sąjungoje
KYLE F. BROOKS
nos
pavyzdį,
o
Anglai-Amerijungininkai"
iškels
rytinių
Vo
E
X
adresato—pinigai grąžinami. Pa
žės 20 dieną įvyks sovietų zo
-1st choice for Pres., Robj A. Taft - 2nd. Don H. Ebrirht =
kely /dingęs . siuntinys pakeičia kietijos
sienų
peržiūrėjimo ' kiečiai norėtų Vokietijos su vie-, noje visuotinas balsavimas, ku esančios panaikintos maisto 5
mas kilu.
.
ALBERTIS B. CONN
UT CHOICE FOR PRES - R « H '< A T U ;
klausimą. O tas klausimas Vo nijimu "atsovietinti" Rusų zo riame "liaudis" pasisakys už produktų kortelės ir visi gy-jE *
2ND DON H EBRIGHT E
PRISTATYMO LAIKAS: K--21
ventojai gali maisto pirktis i E x
kietijai yra labai svarbus, ir ną.
Vokietijos
vyriausybės
sudary
MILES E. EVANS
E
DIENOS! \ VISUS KRAŠTUS!
1st choice for Pres., Rob't A_Taft , 2nd. Don H. Ebright E
Su laiku pasirodys daug ir mą. O ta vyriausybė bus pada kiek tik nori. Vadinasi suprask,! E
Geriausi eksportiniai produktai. už jo gerą. išsprendimą Vokie
, ^ ,
JANE EDNA HL'NTER
E
Pristatymas vykdomas iš sandė čiai sutiktų apmokėti brangią keistų bei nepateisinamų da ryta tokia kokios sovietai pa koki mes laimingi, prisivijome | E X
chQlce for Pres » Rob't A. Taft . 2nd. Don H. Ebright
lių Europoje.
E
kainą. Dė tos didelės kainos ir lykų sąjungininkų elgsenoje. geidaus. Ir vėl galime tikėtis Ameriką.... Deja, tikrovėje E
T.
LAMARR JACKSON
IA('KsTYv
=
T. LAMA
Siunčiant money order, čėkj: ar
rungiamasi šiądien Berlyne: ją Kada nors paaiškės kad Anglai kad tokia Vokietijos vyriausy yra kitaip: apie kortelių ir nor-i= X
1st choice fo r Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H Ebright =
,kt. mok. priemonę, tiksliai nuro
norėtų gauti ir sovietai ir Va ir Amerikiečiai savo zonose iš bė kalbės visos Vokiečių tau mų panaikinimą niekas nieko E x
RALPH H. SHELLHOŪŠE
"~E
dykite gavėjo adresą ir užsako
t
*-, Rob't A. Taft - 2nd. Don TT Ebright E
(NII siuntinėlių-, tipo numerius. karų sąjungininai.
tisus dvejus metus rėmė, ska tos vardu. Ir bus taip kaip bu nežiną — tai tik užsienio pro- E
Galima užsakyti keli pakietėliai
WALTER E. SOLLARS
"
Sakoma kad žmogus negali tino ir drąsino tuos kurie bu vo su Lenkų Liublino komite pogandai. Prie krautuvių sto-įl X
tam pačiam gavėjui.
,1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebrijrht E
pakeisti to ką geografija nu vo palankiai sovietams nusista tu, kuriam vadovavo Vanda vinčios ilgiausios žmonių eiles!E
HENRY L. THOMPSON. J R
~E
-2 sv. taukų, k i.i ii 1 i n i ii
statė.
Jei tie žodžiai yra tei tę. Visi Vokiečiai, kurie tik bu Wasilewska ir kurs vėliau pa ištisas valandų valandas.
1st choice for Pres.. Rob't A. Taft - 2nd. Don H Ebright =
No. 1 'Z. sv.bekono
MILO J. WARNER
singi, tai buvo padaryta klai vo kuo nors pasireiškę prieš sidarė laikina Lenkijos vyriau
„ fl( . 2 sv. salami desros
X
E
1st choice f o r Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
*o*
2 sv. kenuotos jautienos
E
da
nustatant
Lenkijos
sienas
sovietus, buvo laikomi nepati sybė su pabėgusiu Mykolaici- INDUSTRIJOS šioje šalyje
1 sv. pieno miltelių.
20th District Congressional Delegates
pačiame Berlyno pakraštyje. kimais. ... ir net kenksmin ku.
(Vote for not more than two)
1948 metais įvairiems plėtini2 sv.bekono
Mat, Potsdamo konferencijos gais Amerikiečių geriems san Eina gandas kad ir Anglai- mams, didinimams ir gerini E X
DAVE R. .JONES
2 sv. kenuolos jautieno>
_lst choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don tt
E
No. 2 2 sv. pietų Afrik. apeis, dalyviai manė
kad Berlyno tykiams su sovietais. Iš įstai Amerikiečiai j ieško Vokiečiam mams savo įstaigų praleis apie
g**
marmelado
EDWARD
C.
STANTON
E
E
x
kvapas,
kurs
šimtmečius
gai
gų, įmonių ir bendrai iš viešo vyriausybės. Jieško, aišku, tuo $15 bilijonų. 1947 metais bu
.
1 sv. cukraus
1st choice for Pres.. Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright =
vino
visą
Vokietiją,
jau
yra
iš
1 sv. kavos pupelių
gyvenimo buvo išbraukti visi pačiu tikslu kaip ir sovietai. vo išleista virš $16 bilijonų.
20th District Congressional Alternates
1 sv.. šokolado, blocks
garavęs ir kad galima nesiskai tie, kurie atvirai sakėsi esą an(Vote /or not more than two)
tyti nei su istorija nei su geo tikomunistai. Bet kokia anti
2 sv. kiaulinių taukų
FRED J. HALLER
—— 5
E X
N p. 3 2 s v. bekono
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebrirfit S
grafija. Taip "sąjungininkai" komunistinė propoganda buvo
$£ 50 ^ sv ' cukraus
= X 1
LOUIS Hl'EBNER
E
manė 1845 metais. Gi 1948 me net uždrausta. Gi sovietai sa
2 sv. aukšč. rieh. sūrio
E
1st choice f o r Pres.. Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright =
1 sv. kavos pupelių.
tais jie įsitikino kad jieškant vo zonoje nesivaržė "sąjungi
21st District Congressional Delegates
E L E C T
tvirtos taikos, negalima pa ninkų" atžvigiu: visą laiką kal
No. 4
(Vote for not more than two)
$2-9
9 SVARAI CUKRAUS
miršti tautų ir miestų istori tino juos, smerkė ir juodino
HERMAN H. FINKLE
'=
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebrijrht E
jos.
prieš Vokiečius ir leido pa
No: 5 '*
Ė E X I
WILLIAM J. ROGERS
^E
$4.98 9 SV. KAVOS Pupelių
tiems Vokiečiams nesivaržo
" ~
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright E
mai varyti kuo pikčiausią proNo. 6 4,5. sv. cukraus
21st District Congressional Alternates
Per Berlyno Akinius
pogandą prieš kapitalistus.
.00 4,5* sv. kavos pupflilių
(Vote for not more than two)
IR BE plačios vaizduotės Už tai šiądien ir turime Vo
DR. HENRY W. HUNTER
—E
E
X
No. 7 200 Chesterfield cigjreeių
1st choice for Pres., Rob't_A. Taft - 2nd. Don H Ebrijrht =
žmonėms
yra
pakankamai
aiš
kietijoje
tokią
keistą
padėtį:
$2
(Išskiriant Vok. ir Italiją)
L ~~"
= x
SIMON W. STEENSTRA
E
ku kad už Berlyno klausimo sovietų zona yra pilnai paruoš
""
1st
choice
for
Pres.,
Rob't
A.
Taft
2nd.
Don
H.
Ebright E
No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati- slepiasi didžioji
"sąjunginin ta neapykantai prieš Anglus22nd Congressional District Delegates
5595
nėlė (Tik į Vokietijų)
kų" politika Vokietijoje. Tą Amerikiečius, gi Anglų- Ame
(Vote for not more than two)
>Jo. 9 .10 sv. kvietinių miltų
poitiką sovietai seniai numatė rikiečių zonos tik pradedamos
GEORGE H. BENDER"
~—
E
X
$2•85 4 unc. kepimo ntillelių
1st choice for Pres.. Rob't A. Taft - 2nd. Don H Ebritrht
ir planingai jai ruošėsi nuo pat ruošti tinkamesniam suprati
A. L. DE MAORIBUS
Former Deputy County Treasurer
i x
pirmos dienos, kada jie užė mui ko sovietai nori iš Vokieti
EXTRA RIEBALU 6 SV.!!!
1st choice for Pres. Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
2 sv. kenuotu sviesto
mė Vokietiją. Jie ruošėsi pri jos. Kiek kartų Anglai-Amerid Congressional District Alternates
No. 10
bekono
City Councilman
taikydami
savo zoną tolimiems kiečiai užgyrė sovietų politiką,
(Vote for not more than two)
*mm u*2 sv. kiaulinių taukų
9g. d , j sv. šokolado, blocks
ALICE C. FORSYTH
E
Kremiaus
politikos
tikslams.
tiek
kartų
sovietai
atvirai
ir
E
x
1 sv. cukraus
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright =
Tuo
metu
kada
Anglai-Ameri1 sv. kavos pupelių.
piktai smerkė Anglų-Amerikie= x I
HAROLD T. GASSAWAY
kiečiai
savo
zonose
gyveno
no
čių
politiką.
=
1st choice for Pres.. Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright I
Čia nurodytose kainose iškaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki ru kuo greičiau jas apleisti ir
Kačiukai tepradea matyti tik
E PASARGA: Vardai nesudėti Daeiliui. Išrinkti reikalim™ E
tos išlaidos.
kuo
mažiau
domėtis
Vokiečių
už
devynių dienų.... Tam jie
=
TAFT DELEGATES kuomet balsuosite.
|
Atskjr.ii turim<i> su draugijo
ateities reikalais, sovietai pla ir kačiukai. Bet kad "demokra
mis, komitetais ii pavieniai:-- a-|
PRIMARY ELECTION—TUESDAY, MAY 4, 1948
I
meilintis dėl didesnių užsakymų.
Democratic Ticket
ningai grupavo žmones, su pra- tiniai sąjungininkai" — didžio
Nedelsdami šiandien pasiųskite
S * TAFT FOR PRESIDENT CLUB OF CUYAHOGA COUNTY
E
matymu vykdė reformas ir be- sios pasaulinės politikos atsto
58vo giminėms driupams 'siun5
Esther L. Carman, Sec., 1157 Leader Bldg.
E
<inėliu:;!
[ veik laikrodžio tikslumu vigam vai taip ilgai nepravėrė akių,
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GASOLINAS Anglijoje pa Anglijos darbininkui tokiu bu
branginta s 2 centais, ir galio riu automobilį turėti yra pra
nas dabar kaštuoja 43 centai. banga.
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VOTE FOR

CHESTER f. LONG
A V

I Candidate for

*

\ COUNTY ENGINEER

*

V

Oft the Democratic Ticket — Primary, May 4

MAHONING COUNTY

HE WAS PROJECTS ENGINEER FOR THE CITY OF
YOUNGSTOWN. IN 1939 AND FROM 1939 -1945 MR.
LONG ACCEPTED THE POSITION OF COUNTY SANI
TARY ENGINEER AND CHIEF DEPUTY COUNTY
ENGINEER.

R

V

A

MIRIMAI

Dr. Howard L. William
for State Senator
Dr. Howard L. Williams tarnavo
Pvt. per 14 menesių Prancūzijoje
su 79th Division. Buvo gasuotas
Argonne, praleido 8 mėnesius ligo
ninėje.
Baigė Western Reserve Dental
University 1926 metais, praktikavo
Youngstown iki 1932 metų.
Jis buvo pirmas Ohio Legislatu
res narys pasiūlyti Bonus II Pasau
linio Karo veteranams.
Dr. Howard L. Williams gime
Girard miestelyje, per 8 metus dir
bo Mahoning Valley plieno dirbtu
vėse ir visokiuose kitokiuose dar
buose kaip paprastas darbininkas,
tuo laiku vis siekdamas mokslo. Jis
supranta darbo žmonių reikalus ir
yra jiems simpatingas.
Jis ištarnavo tris terminus Ohio
Legislaturoje kaip State Represen
tative, dabar kandidatuoja į State
Senate ir prašo balsuotojus jį no
minuoti Gegužės 4 d.
Jo rinkimų ribos apima Mahoning
ir Trumbull apskričius.

I

MARfi SMULKšTYTĖ (Smith),
68 m., nuo 1415 Clearmont
Road, ^ po ilgos ligos mirė Bal.
17, laidojama Bal. 24, laidotu
vių apeigos 2 v. po pietų, Wilkelis Funeral Home. Bus palaidata Highland Park kapinė
se.
Velionė paėjo ii Geisteriškių
k., Vilkaviškio par. Ameriko
je ir Clevelande išgyveno 38
metus.
Jos sesuo, Ona Petrauskienė,
mirė 1942 m., liko du broliai,

Jonas, Los Angeles, Calif., ir
REIKIA apie penkių svarų
Antanas, Philadelphia, Pa.
grudų pagaminimui vieno sva
ro geros jautienos mėsos.
GRASILDA ŠALTENIENĖ, 64
m., našlė, nuo 4906 Franklin
Midget Auto Races
ave., mirė Bal. 16, palaidota 19
d., Kalvarijos kapinėse; pamal
Tęsiasi
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny Pradėtos lenktynės preitą sekmAčioje.
dienį Bedford's Sportsman Pant
Liko sunai Daniel ir Ken Speedway tęsiamos ir toliau. Šį
vėl tęsiamos. Tai yra
neth, dukterys: Mrs. Anna sekmadienį
AAA užgirtos Midget Auto Races,
ise ir Mrs. Jean DuPrey.
su daugybe įdomybių.
Šios laidojime pasitarnavo Sekmadienį, Bal. 25, atsibus an
laidotuvių direktorė Delia E. tros lenktynės, pradedant nuo 2:45
po pietų.
Jakubs.
Atsilankius publika be kita ko
KAS platina Dirvą
tas turi progų laimėti brangias dova
nas, tarp tų puikų Philco Console
platina apšvietę.
Television setą sekmadienį Gegu

žės mėnesį, ir Ford Tudor Deluxe
bus duodamas Akron Rubber Bowl
ketvirta šeštadieni Gegužes mėnesį.

VOTE FOR

KANDIDATAS J
COUNTY ENGINEER ,
MAHONING COUNTY
Chester V. Long užsiima priva
tine praktika kaip inžinierius ir ar
chitektas, kandidatuoja j Mahoning
County Engineer pareigas Demo
kratų tikietu, nominacijose Gegu
žės 4.
1937-38 metais jis vadovavo Fe
deral Works statybos darbus devy
niolikoje Ohio apskričių, su buveine
Akron, Ohio.
1938-39—Projects Engineer mies
to darbų Youngstowne, jis paruošė
planus ir pagrindus Marshall ir Ce
dar Street tiltams, statybų pakeiti
mus Federal ir Market gatvių pla
tinimui, ir originalius afrporto pa
status.
1929-45—Nuo 1939 užėmė Coun
ty Sanitary Engineer ir Chief De
puty County Engineer vietą, kurią
paliko Mr. Fawcett užimdamas kitą
vietą.
Atliko kitus žymius statybų dar
bus kurie jį parekomenduoja dabar
jo kandidatuojamai vietai.
Gimė ir mokėsi Quincy, Illinois,
ir baigė University of Illinois. Pri
klauso prie Įvairių organizacijų ir
darbuojasi su jomis.
Per šešis metus buvęs Chief De
puty County Engineer Įgavo pakan
kamai patyrimo užėmimui County
Engineer pareigų, kurias jis pasi
žada atlikti bizniškai ir profesio
nališkai.

MIDGET

WILLIAMS |
STATE SENATOR

j

j

Į
£

THERE ARE 5 REPUBLICAN CANDIDATES FOR

}

STATE SENATOR. WILLIAMS IS THE ONLY ONE

!
t

WiTH EXPERIENCE IN LEGISLATURE

j

Y«u Can't Make the Weak Strong by Making the Strong

}

Weak.

|

Lester Kerr

I VOTE FOR

į

\
I
V

Candidate for
S H E R I F F
"*

of

MAHONING COUNTY
ON THE DEMOCRATIC TICKET — PRIMARY MAY 4

Was Safety Director — Became Mayor of
Campbell, Ohio and Deputy Clerk of
Mahoning County

VOTE FOR

LESTER KERR
Candidate for

COUNTY COMMISSIONER
Of
MAHONING COUNTY
REPUBLICAN PRIMARIfig — MAY 4, 1948
QUALIFIED TO SERVE THE TAXPAYERS OF
MAHONING COUNTY AS COMMISSIONER

Vote for HOWARD L. WILLIAMS
r-

(and any one of the others)

MAKE THE REPUBLICAN TICKET STRONGER

MAHONING COUNTY

SPORTMAN PARK
(Rt. 8—Bedford, O.)

^

IVYK'AI

I

2:45

1

Sekm.
Apr.

P.M.

25

No Promising
Your Support
Appreciated

Tikietai Parsiduoda Paskiriems Perstatymams Baland. 5

:

j

!

GEGUŽĖS 10 IKI GEGUŽĖS 15, PUBLIC AUDITORIUM
Geg. 10, Vak.: MANON: Sayao, Greer, Stellman, Turner, Melton,
Singher, Pinza, De Paolis, Cechanovsky. Baletas. Pelletier.
Geg. 11, Vak.: DIE MEISTERSINGER: Stoska, Harshaw, KullmanT"
Janssen, Pechner, Ernster, Garris. Baletas. Busch,
Geg. 12, Vak.: LA BOHEME: Kirsten, Greer, Brownlee, Mascona,
Peerce, Thompson, Baccaloni. Antoniceili.
Geg. 13, Vak.: IL TROVATORE: Roman, Elmo, Manski, Bjoerling,
Merrill, Hines. Cooper.
Geg. 14, Popiet:CAVALLERIA RUSTICANA: Resnik, Tucker, Lipton, Brownlee. Cimara.
Po to tuoj seks PAGLIACCI: Quartararo, Baum, Yaldengo, Chabay,
Thompson. Cimara.
Geg. 14, Vak.: DON GIOVANNI: Bampton, Stoska, Sayao, Kullman,
Pinza, Baccaloni, Hiner, Alvary. Baletas. Rudolph.
Geg. 15, Popiet: CARMEN: Stevens, Staber, Votipka, Lipton, Vinay,
Merrill, Cehanovsky, De Paolis. Baletas. Pelletier.
Geg. 15, Vak.: THE MASKED BALL: Ilitsch, Elmo, Greer, Ąlvary,
Bjoerling, Valentino, Moscagna. Baletas. Busch.
KAINOS (Su Taksais): $7.20, $6.00, $4.80, $3.60,*$2.40, $1.20
BOX OFFICE: UNION BANK OF COMMERCE, Atdaras 9 r. 5:30 v.
Main Banking Lobby—E. 9th and Euclid. Cleveland 14—MAin 8300
Librettos.
Knabee Piano Naudojama Išimtinai.
>>aw»mm»

iH

RE-ELECT

RE-ELECT

The Ohio Bell Ruošiasi
Televijos Perdavimui

t

| Clevelandas sujungiamas su 2000
| mylių tarpmiestiniais television jun
gais kurie dabar ruošiami vidurva| karinėse valstijose nuo Buffalo, N.
I V., iki St. Louis, Mo., ir kaip tikri^ na Bell System inžinieriai, pradžioje Spalių mėnesio bus jau subaig
ta darbai sujungianti Cleveland, ToI ledo, Chicago, St. Loiaū, Buffalo,
Detroit ir Milwaukee.
į "Šis naujas vidurinių vakarų ir
j rytinis television tinklas bus sujunj g tas su Philadelphia ir Clevelandu
I taip vadinamomis coaxial cables.
: Tuo budu, pabaigoje šių metų jau
; bus galima Clevelande matyti teleį vizijos programas paeinančias iš di' dėlių miestų tarp Bostono iki St.
| Louis", sako F. P. Merrick, division
commercial manager iš The Ohio
Bell Telephone Company."
The
American
Telephone and
Telegraph Company pastaru laiku
įteikė Federal Communications Ko
misijai aplikaciją davimui leidimo
išstatyti ir operuoti naują radio
leidimo sistemą tarp Toledo ir Det
roito. Pradiniai darbai ant to pro
jekto jau pradėta ir statyba microbangų perlaidų bokštų tikima pra •
dėti Birželio mėnesį.
Naudojanti radio spindulius vie
toje vielų ar kabelių, ši plataus ma
sto microbangų sistema duos priediį
nį komunikacijos ratą į abi puses s
ir bus baigta įrengti ateinantį ru
denį.
Stotys šiai sistemai jau įrengia
mos Ohio Bell patalpose Toledo ir :
The Michigan Bell Telephone Com
pany patalpose Detroite. Dvi tarpukelio stotys bus įrengtos tame 55
mylių atstume; viena netoli La Sal
le, Mich., antra prie Waltz, Mich.
i
:
i

1

i

ERIE geležinkelio kompanija
užsisakė dar 17 diesel inžinų
traukinių vežimui, už $3,700.000, lig metų padarymui. Ge
ležinkeliai persikeičia nuo anglies-garo į aliejinį kurą.

LENKTYNĖ

M E T R O P O L I T A N OPERA

There is no substitute lor Experience

KANDIDATAS I
COUNTY COMMISSIONER
MAHONING COUNTY
Mr. Kerr, kuris kandidatuoja į
County Commissioner pareigas, gy| vena Mahoning apskrityje per 24
i metus.
Per praeitus 10 metų buvo
!
statybos darbų vedėjas ir užrašų
i sekr. United Brotherhood Carpen; ters and Joiners of America.
! Jis turėdamas patyrimo tokiuose
į darbuose bus pilnai atsakantis eiti
I County Commissioner pareigoms.
Jis yra vedęs, tėvas aštuonių vaii kų.
Mokslą ėjo Scranton, Pa., ir
I buvo ReDublikonas visą savo gyve| nimą. Jis kandidatuoja Republiko! ni} sąrašu Gegužės 4.

of

8 DIDELI

•

TWO TO ELECT

S H E R I F F

A U T O

For Republican

Mahoning and Trumbull County

Ralph E. ffer

AAA - UŽGIRTA - AAA

Oę. HOWARD L.

Chester V. Long

RE-ELECT

FRED A. WAGNER Thomas R. Bees
COUNTY
COMMISSIONER

COUNTY COMMISSIONER
on the

On the Democratic Ticket

DEMOCRATIC TICKET

MAHONING COUNTY
MAHONING COUNTY

Qualified and Experienced
PRIMARY — MAY 4

Primary May 4

•

RE-ELECT

i

:

FRANK E. CAILOR
COUNTY TREASURER
.

.

.

Charles L. McBride
F o r

:

!

STATE SENATOR

!

On the Republican Primary - May 4, 1948
Trumbull ^nd Mahoning County

j
i

i on the Democratic Ticket — Primary. May 4th !
-

E L E C T

•

TWO TO ELECT
MAHONING COUNTY

I

Well Qualified to Serve You.

S
JJ

MIRIMAI

Attorney Harry A. Hanna
Prisaikdintas Common
Pleas Judge

MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(Žinios apie mirubiue Lietuvius šiame skyriuje talpinama <lylu
GENEVIčIUS Juozas, m i r e
Kovo m., Hazleton, Pa.
KRAPTAVIČIUS Stasys F., 63
m., mirė Kovo 24, Chicagoj.
(Kėdainių ap.) Amerikoj iš
gyveno 42 m.
LlKAS Stasys, mirė Sausio 26,
Buenos Aires, Argentinoj.
PUTAUSKAS J., 35 m., mirS
Kovo 2, Newark, N. J.
SVAP'LENAS Jonas, mirė 18
Sausio, Sao Paulo, Brazilijoj.
(Pandėlio v. Kirdunių k.)
ANDRIULIENĖ Domicėlė, 56
m., mirė Vas. 19, Chicagoj.
LUKŠIENĖ Solomeja, 61 m.,
mirė Kovo 4, Carnegie, Pa.
GLODENIS Baltrus, 59 m., mi
rė Kovo 9, Waterbury, Ct.
KEMEŽIS Antanas, 73 metų,
mirė Vasario 26, Inkerman,
Pa.

KRIAUčIUNAS Stasys, 80 m.
mirė Kovo 10 d., Montello,
Mass. Amerikoj išgyveno 49
metus.
čEPUKAITIEMft Jieva (Bal
čiūnaitė), 83 m., mirė Kovo
9, Philadelphia, Pa. (Marijamp. ap. Balbieriškio par.)
Amerikoj išgyveno 55 m.
VAINAUSKAS Antanas, 70 m.
mirė Vas. 27, Westville, 111.
ŠIMKONIENĖ Marė, mirė Kcvo 6, Sugar Notch, Pa. Amerikoj išgyveno 50 metų.
BOBINIENĖ Marė, mirė Kovo
mėn., Shenandoah, Pa.
NAVICKIENĖ Morta, seno am
žiaus, mirė Kovo men., She
nandoah, Pa.
PORICIENĖ Pranė, 69 metų,
mirė Vas. 1, Racine, Wise.
(Ukmergės ap.)

NOMINATE

PHILIP CARMODY
AS YOUR

DEMOCRATIC CANDIDATE

CONGRESS

IV

V

I\

PAJIEŠKOJIMAI

Harry A. Hanna, plačiai žinomas
advokatas, tapo prisaikdintas teisė
ju Common Pleas teisme naujoje
Courthouse. Jo ivesJinimo ceremo
niją atliko Appellate Judge Daniel
E. Morgan, dalyvaujant buriui jo
draugų ir žymių šios srities pilie

n'

—

M.

-—

VISIEMS po vifna. MM TAIKA!

čių.

Moderninės Sight-Saving Lempos, po vieną kiek

Mr. Hanna buvo Governor Her
bert's parinktinis iš septynių advo
katų sąrašo patiekto per Cleveland
Bar Association, užimti vietą miru
sio Judge Stanley L. Orr, kurio še
šių metų terminas turėjo baigtis
Sausio 2, 1949. Palaikymui savo po
zicijos Judge Hanna kandidatuos
pilnam šešių metų terminui šį Lap
kričio mėnesį.
Judgee Hanna baigė John Carroll
University 1922 metais ir Cleveland
Law School 1927 metais. Per 20
meta jis atsižymėjo žymių tylų ad
vokatu, tarp jų keletos kaip sperialio patarėjo Ohio valstijai, likvida
vime bankų ir taupymo ir paskolos
draugijų. Prie Gov. John W. Bricker jis tarnavo du metu specialiu pa
tarėju likviduojant užsidariusį Guar
dian Trust Company. 1939 metais
jis buvo padėjėju prie Gov. Herbert
kuomet Herbert buvo išrinktas At
torney General.
Hanna gyvena su šeimo 1359 E
94th St., ir turi tris vaikus.
Judge Hanna yra visnas i' kele
to kurie baigė Carroll mokslą vos
18 metų amžiaus. Loyola High mo
kyklą jis baigė būdamas 14 mėtį
amžiaus.

vienam šeimos nariui, daugiau negu užsimoka už
save patogulftu, parankumu ir akių apsauga ko-

jos suteikia jusų šeimai.
Kuomet brolis ir sesuo, motinat ir sėvas, turi
kas SAU po Sight-Saving Lempą, namuose vieš
pataus taika.

Nebus varžymosi už "tą kedę su

gera šviesa". Nebus nervų įtempimo, nuovargio,
ar kitų kenksmingų efektų kaip buna naudojant
akis prie neatsakančios šviesos.
Sight-Saving'" Lempos

dabar

gaunamos Irautu-

všse daugybėje gražių stilių. Pamatysit jas tuoj,
. ar met Regėjimas Neįkainuojamas, šviesa Pig5.

Y O U R

KlAUSYKiT 'TEN OCLOCK TUNES'
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDES
» Penkias Dienas; Savaitėje-7-Pirmadieni iki Penktadienio
Rytais nuo 10—WGAR 1220
• Vakarais nuo 10—YVHK 1420

22nd DISTRICT

£

0
Primary Mav 4, 1948

'^/i.

CONSULATE GENERAL OF Šikšnys, iš Šiaulėnų vai., Šiaulių
broliai Marcelino šikšnio.
LITHUANIA
Sink evičius. Jurgis, iš Lukšių v«3.»
41 West 82nd Street
Šakių ap., gyv. Bostone.
New York 24, N. Y.
Širvaitis, Pranas, is Lukšių vai.,
kių ap., Staliorių km.
Šiurkus, Jonas, iš Papilės vai., Šiau
lių ap.
Arlauskaitė - Pieeaitienė, Viktorija.
Baltutis. Jonas, iš Viekšnių vai., sū Skulčius, Juozas, iš Kėdainių vai.,
pryv. Chicagoje.
nūs Prano.
Budreckis, Krizjstimas ir Raimun Sladkevičius.
das ir seserys Stasė ir Zu^ans, iš Smilgaitė. Bronė, iš Kretingos a>*
Stirna, Mikas ir sunus Jonas, gyv.
Sedos par., Zarasų aį$.
Chicagoje.
Butkus, Antanas, Juozas ir Kazys,
iš Palangos, vienas gyveno Balti Štrafelaitas, Ana, Berta ir Mifta, iš
Tauragės vai.
more.
Buz ytė - Zuikis, Marija, iš Simno Streckis, Paulyna.
vai., Alytaus ap., ir vyras JUOZES Tumėnas. Petras, iš Obslitį p&rap.,
Rokiškio ap.
Zuikis.
čtsnaitė, Ona, iš Kaišia Jorij| vai., Urbaitis, Motiejus, Pranas, Barbo
ra ir Elžbieta, iš Lukšių va 1 .,
gyv., Scrantone, ištekėjusi.
Šakių ap.
Čiulada. Stasys, iš Vievio vai.
Filipovičius, Ignas ir Vladas, is Ra Usonienė, ir jos duktė Kvaiinskiar.ė
Petronėlė.
seinių, gyv. New Yorkę.
Mykolas,
Fruzė, Ulozas, gyv. Brooklyn. N.Y. Valantieius, Antanas ir
iš Varnių vai., gyv. Chicagoje.
Gailaitė, Bronė. gyv. Bostone, iš Vė
Valuc-kaitė, Zofija, iš Plokščių vai.,
žaičių km., Kretingos ap.
Šakių ap.
Galinauskis Kazimieras, gyv. Bost>
Varnauskas, Mateušas ir Stanislone ar kitur.
• vas, gyv. Detroit, Mich.*
Glitas, Gustavas, gyv. E^izabstfr.
Griškevičius, Juozas, iš Šilalės, Tau Vedeikis, Bronius, iš Kražių vai.
Tįel ieka, Petras, iš Ukmergės ap.,
ragės ap., gyv. New Yorke.
sunus Aleksandro, gyv. New Yor
Gudmonas. Tamošius, iš Ke'm : s va 1 .
ke.
Gu<!žiunaitė - Sunelait'enj, KazS, iš
Betygalos vai., Raseinių ap. ir vy Velykis, Vincas iš Biržų ap., ir su
nus Vincas.
ras Sūnelis - Sunelaitis, Juozas.
Jftzerskaitė, Juzė ir Ona, iš Rasei Venckus. Benonas ir Zenonas, su
nns Kazimiero, iš Alsėd.ių vai.,
nių, ištekėjusios, gyv. New Yor
Telšių ap.
ke.
Jurgelis, Jonas, iš Eglupių km., Pa- Venckus, Joaat, ig Janapolio, gyv.
Chicagoje.
javonio vai.. Vilkaviškio ap , siu
vėjas, gyv. Brooklyne.
Venytė, Agota, iš Plokščių vat, Ša
kių ap.
Jūsėnas, Jonas ir seserys Ona ir
Viktorija, iš Biižų ap. •
Zdanauskas, Antanas, sum:s Jono, iš
Worcester, Mass.
Kačinskis, Jenas ir Juozas, gyv. Chi
cagoje.
Žiurkus, Jonas, gyv. Argentinoje,
vėliau persikelęs j USA.
Kaminskas. Antanas, iš Auk'tųjų
Šančių, Kauno.
Zuikis - Buzytė, Marija, iš Simno
vai., Alytaus ap., ir vyras Juozas.
Karaliūnienė, Monika, iš Šiaulių ap.,
Strazdas, Povilas, brolis Dapkuvie
gyv., New Yorke.
Kazlauskaitė - Pukeliene, Janina, iš
nės, gyv. Brooklyn, N.Y.
Skaudvilės vai., Tauragė ap., gyv. Stugevičienė, Aleksandra, iš Šiau
Chicagoje.
lių.
Kazlauskienė, Teklė, iš Panevėžio
Szareika, Piotr ir Kazimira, iš Se- '
ap.
Kicienė - Mailaitė, Antanina, iš Ša
meliškių vai., Takų ap.
kių ap., eyv. New Yorke.
Szareika, Stanyslaw, iš Sem*liski4
Krypas, Antanas, iš Salantų vai.,
vai., Trakų ap.
Kretingos ap.
Szareika, Vincenty, iš Semeliškių v.
Kyn. Charlie, gyv. Brooklvne.
Trakų ap.
Kuckaitytė, Elena, iš MarijampolTs,
gim. Amerikoje.
Tereilienė, Veronika, iš Utenos ap.
Kvarinskienė, Petronėlė, ir jos mo
Tijūnėlis (ar Ciunelis), Petras, iš
tina Usonienė.
Lipskas. Domininkas, gyv. Bosto
Kaltinėnų par., Švenčionių ap.
ne, iš*Seinų ap.
Ųvainytė, sesuo Marijonos Danila% iOkas Juozas, gyv. Bublelių vai.
Perrey, Adomas ir Gotlibas, iŠ Pae-. čienės, iš Mažeikių cp.
f erių vai.. Vilkaviškio ap., gy> T .,
New Yorke.
PAJIEšKAU pusbrolius Jo
Pieeaitienė - Arlauskaitė, Viktorija. ną ir Juozą Kažikauskus, jie
Pikturna. Stamislovas, iš Ke'mės v.
paeina iš Pekrostes sod., SurPraninskienė. O-a, it Raseinių.
Fukclienė - Kazlauskaitė, Janina, iš j viliškės par., jr Mykolą galauSkaudvilės vai., Tauragės ap, gv. ką-. iš Vaidotonių, Dotnavos p.
Chicagoje.
Prašau atsišaukti ar';a kas ari'j
Pavmelis/ Pranas, gyv. Chicagoje.
(17)
Rakauskienė - Slapšytė, iš Utenos a. juos žino pranešti.
p P. "Aksenavįčius
Ramanauskienė, = gyv. New Yorke,
giminaitė Kanzės ^Gudžiunatfes i# ' r
*7513 Lexington Ave.
Juozo Sunelaičio.
Cleveland 3, Ohio
Rimkevičius (Rimkus), Jonas, iš
Antkalniškių km., Plokščių vai.,
fakių ap., turi farmą.
PAJIEŠKAU Joną, Kazį ir
Riškus. Juozas, gim. Amerikoja, gy Izidorių
Kreivenius, Bsržrnių
dytojas.
!
Rote, Jonas, iš Darbėnų vai., Kre- Į*:' Kttur\ d.akių p. Yla svaibiu reikalų. Kas apie juos ži
tingos ap
Rugens, Anton, gyv. Hartford, Cn. note prašau atsiliepti.
Runkaitis, Jonas, iš Kretingos ap.,
V. J. Velioniški.s
Darbėnų vai.
1431 Giddings Road
Sakalauskas, Antanas,' iš Sintautų
Cleveland 3, Ohio
vai., sunus Antanas ir duktė An
tanina.
Sakalauskas, Jurgis ir jo sesuo Sa PAJIE5KOJIMAS.
Uršulė šekalauskaitė Ona. iš Kauno ap.,
poraity te-Brazienš j ieško sa
Aukšt. Panemunės vai., gyv. Chi
vo vyro brolį Joną B ra-ją, kucagoje
Saladonienė, Juzė ir jos broliai Da- **1S prieš 6 metu? gyveno San
durkevičiai, Antanas ir Juozas, i!";, i Francisco, Cal. Paeina iš Lan-

b
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I. J. SAMAS - JEWELER

Į

=

Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

E

| 7007 Superior Ave.
s
S

5
i
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Pilnai Padengta Apdrauda.,

UTah 1-4515

W. DEBESIS PAINTING CO,

•
Sudiev Negerumai

K. ŠTAUPAS

1 .
|

P i J KERSIS

dens šildyto jas jau nebepagydomas!

į

609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio

Į

OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

|

S —Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-

t

§

karšto vandens kiek tik jums jo reikia — ir! kada

|
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas |
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
,
i

6nniniminminiiiminmmiiminiinimiimmnnmim»miininmnmutHtnu>ti>
I
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Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

s

6202 SUPERIOR AVE.

:

HEnderson 9292

^UmiiUIUillUUlUUUIUĮU!ll|IUIIIIĮUIllltHIU!!lllilUllll1llililUiiHIISlU!!ll|l!III!ltr

16908 Endora Road

j

Žiūrėkit, taipgi, kad jis turėtų greito atšil-

demą ypatybę, taip kad nebutumet niekad daugiau be

S riuose apdraudes-insurance reikaluose.

tik reikia.

AUTOMATINIS

Lietuvis

gildytojai taupo kttrą^-taupo
...
PHM#US!

AI AcIOJ DEpA
INSULIUOTĄ!

Namų Maliavotojas

IMetal Plating
and

Polishing Co.

POLTER

šie Nauji Gasiniai Vandens

T i! E

Į
j

JONAS G.

Ir, neužmirškit,

S09-12 Society for Savings Bid.
Telef.: MAin 1773.

Į
Q l !t!IC]llllll!HillUIIIIIIUtUI[]l!IIIIIIIIIIUIlllllinill{]llll!fllllllŲllllll
j

ką, po apačia šildomą, insuliuotą Gasinį vandens šildytoją.

P. J. KERŠIS

Kambarių Popieriavima#
Mamų Maliavoj imas
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

Tik pasakykit savo plumberiui įdėti jums automatiš

5 kltfs j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- |

S

ji

Namų Dekoravimas

wiiiiiiitiiitiiiiiimmijjuijjiiiimiirmiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiii'

I

Kada jusų namai arba t*| ; kandai tampa sunaikinti arba
| ; sugadinti uffnics. kreipkitės f
j I P. J. KERŠIS, de1 apkainavi[ ! mo. ko visada reikalauja ap| j draudos kompanijos pirm neĮ j gu išmoka už nuostolius.

Nori pagražinti savo
namus? šauk—

Gero atsikratymo, ištikro, kuomet jUsų senas van

Cleveland 3

Yra

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

musų specialybė.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue

M^-iiampoiės ?p. _ j keliškiu, Vilkaviškio aps.

Salagubienė. Bugusė, iš Kedaini.i
svarinus reikalas. Kas žinot su
Salemonavičius, Izidorius, iš Trurateikit apie ji žinių.
(17$
gės ap.
Anna Oberaitis
Sandaras Jonas ir Stasys iš Taura
gės ap.
44 Jones Street,
Ščesnulevičiutė, Zofija, gim. Ameri
Wilkes-Barre, Pa.
koje, išvyko iš Vilniaus apie 1927
metus.
Sekleckas, Ale"ksandi-as, iš 'Suba
čiaus vai., Panevėžio ap.
Seleika, Jonas, iš Šakių ap., gyv.
Prancūzijoje.

Greta Ezella Theatifc |

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, La|k*
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.

iinkunas, Aleksandras ir Stanislo
vas, iš Joniškio vai., Šiaulių ap.,

Jieškomieji ar apie juos ži gyv. Chicagoje.
Senutienė, Mary ir M., gyv. North
nantieji prašomi atsiliepti į:
ampton, Mass., ir Florence, Ma*i»

Judge Harry A. Hanna

JIEšKOMAS Jonas Osipavičius, iš žakavolijj k., Merkinės
v., Alytaus ap. Gyvena New
Yorke ar Washington, D. C.
Atsišaukti:
(16)
Julijona Kartanavičienė
964 Ę. 78 St.
Cleveland, O.

TO

I

Specializing in
• Silver Plating
• Flatware
• Candelabrums
t $Yay and Tea
Services

Popieriuotojas

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo s.uteikiama
nemokamai.

EAST OHIO GlS C O M F AMY

Work Guaranteed

4323 Superior Ave.

495 East 123rd St.

Muzikos Klasika—"AFTERNOON CONCERTS"—4:30 iki 5:00—Pirmadienį iki Penktadienio—WGAR 122§.

EXpress 0645

Telefonas: POtomac 6899
TilJilUIl
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS j
DIRVA—6820 Superior Avenue,

ENdicott 4486—Atdara vakarais

George Y. Woodling

Woodling Atsakantis
Representative

*

TREMTINIAI REMIA BALF
Lietuvių Salės Šerinin- SVEČIA VIMAISI
Charles ir LaUfft Kata, iš
Clevelande gyveną Lietuuviai
kų Žiniai
Hollywood, Calif., seniau buvę tremtiniai, savo visuotiname

Lorain, Ohio, gyventojai ir biz susirinkime nutarė apsidėti 1
Ne visi Lietuvių salės šeri- nieriai, atvykę į Lorain, daly nuoš. mokesčių nuo savo gauninkai žino kad Lietuvių Pilie vauti Kata sunaus vestuvės?, nąmų pajamų, Europoje vargs
čių Klubas yra salės bendrovės aplankė savo draugus Loraine tančių tremtinių naudai p2r
dalis, ir kad todėl svarbu kiek ir Clevelande. Poni Laura Ka BALF'ą.
6iuo metu tremtinių Cleve
vienam salės šėrininkui buti ta, buvus Danevičienė, priklau lande
jau yra geras pusšimtis.
sė prie Lorain Lietuvių drau
klubo nariu geresniam apsau gijų, ir dabar dalyvauja Lietu
gojimui salės reikalų.
vių tarpe Los Angeles koloni KANDID \TU KOVA
j
Jeigu nesat klubo nariu, kad joje. Jie yra Dirvos prenume
Ohio valstijoje veda atkaklią
ir esat salės šėrininkas, nega ratoriai. Clevelande apsilankė kovą už Republikonų partijos
prezidentinius delegatus du žy
lit j klubą ineiti, nes tokie yra pas p. Karpius.
Jie atvežė Clevelandiečiams mus politikieriai: Ohio Sena
įstatymai klubams: į klubą ga gerų
linkėjimų nuo Los Ange torius Taft ir Harold E. Stasli buti Įleidžiami tik tie kuria les apsigyvenusių buvusių Cle- sen, iš Minnesotos.
turi savo kiekvieno meto na velandiečių Lietuvių. Ten jų
GeOrge V. Woodling
Stassen atvyko į Ohio tiks
rystės kortelę. Dabar reikia yra gana dikčiai.
lu pavilioti į savo pusę RepubAntanas Zdanis su žmona ir likonų prezidentinius delegatus Balsavimas už George V.
turėti 1948 metų kortelę. Na
Woodling yra balsas už
rystės mokestis j klubą yra tik su savo sesers sunais išvyko į ir tuomi sudaryti sau reikalin
Kaliforniją, j Los Angeles ir gą skaičių delegatų gavimui
gerą valdžią
$1 metams.
kitur, mėnesiui laiko pasivaži Republikonų partijos nominaci
Kandidatas vėl išrinkimui j State
Jųs atsimenat kokia kova nėti. Kelionę atlieka automo jos Į prezidentus.
ėjo už salę pereitame salės šė- biliu. žada aplankyti Dirvoje Stassen važinėdamas po Ohio Representative iš Cuyahoga Coun
rininkų susirinkime. O kadan buvusias aprašytas Amerikos įrodinėja kad Įstatymas drau ty, George V. Woodling yra geriau
žinomas Clevelande ir Columb'JS
džiantis spalvuoti oleomarga- sia
gi salė yra jusų nuosavybė, Vakarų Įdomybes.
už savo pastangas suvienodinti ir
Antanas
Vanagaitis
su
žmo
riną sviesto spalva butų palik pagerinti didžiojo Clevelando viešą,
kiekvienas šėrininkas bukit ar
na rašo Karpiams iš Tennessee
ti prie salės ir klubo sargybos valstijos, Norris Park, kurį tas kaip yra. Taft sako, tas transportaciją ir už pastaneas at
įstatymas turėtų buti panai
reikalų.
iš valdžios išnuomavo J. J. Ba- kintas, nes yra kiti budai nu šaukti jstatymą kuris padaro nele
galiu parduoti spalvuotą oleomar
Kaip tik per kelis karo me chunas, kaip Dirvoje buvo ra rodyti kad oleomargarinas yra garine
Ohio šeimininkėms..
tus salės šėrininkai kiek užsi šyta. Margučio "M-Peratorius" dirbtinas tepalas duonai, nors
Woodling gimė ukėje ir sau mok
nusiskubino
ten
apžiūrėti
ar
jis bus ir sviesto spalvos.
leido salės ir klubo reikaluose,
slą kolegijoje užsidirbo dirbdamas
patogu ten atostogauti.
Taft taipgi Įrodinėja kad garažo mechaniku ir mašinistu. Po
žiūrėkit kas atsitiko: be maža
šiai šaliai reikalinga tokios val kolegijos jis dirbo Westinghouse
ko salę nepačiupo visokie po
džios kuri visame pasaulyje Electric ir New York Central Rail
POLICIJAI
REIKIA
litikieriai į savo rankas, žiū DAR $1,700,000
vadovautų už palaikymą savo road, kas davė jam pilną suprati
rėkime kad toliau taip neatsi Clevelando policijos sustipri minčių ir idėjų, kaip Rusijos mą apie darbo žmonių reikalus ir
tiktų.
nimui numatyta dadėti 509 valdžia dirba už komunizmo apie reikalingumą pagerinti darbo
sąlygas, kad darbininkas turėtų ap
Penktadienio vakarais klubo daugiau vyrų, gal but ir mo platinimą.
saugą, užtikrinimą ir pasitenkinimą,
patalpose buna smagios Lietu terų policininkių. Miesto tary
PIENAS Clevelande nupigo kad jo vaikai turėtų progą siekti
viškos vakaruškos su skaniais bos nariai susirupinę daryti ką
nors akivaizdoje pasikartojan
mokslus.
blynais ir išsigėrimais. Atsi- čio užpuolimo ant moterų mie 1 centu kvortai, pradedant pir Vėlesniais metais kaip elektriš
madieniu. Pavasariop pieno pa
lankykit.
Narys. sto gatvėse.
kas inžinierius ir advokatas, Wood
daugėja.
ling užsiėmė patentų įstatymais ir
Nuo šių metų pradžioą jau
pagelbėjo paskiriems žmonėms ir
75 Įvairaus amžiaus moterys
NAUJOJE PARAPIJOJE
išdirbystėms gauti patentus išradi
buvo
užpultos,
sumuštos,
api
Atidaryta
kita
Yriangle
Ateinanti sekmad'enj, Balanmams kurie sutvėrė darbus tūks
Auto Parts Krautuvė
džio-April 25, Moterų Sąjun plėštos gatvėse po sutemos.
tančiams Clevelando darbininkų.
Padidintos
policijos
išlaiky
gos 36 kuopa turės gražų pa
Gegužės 1 Triangle Auto Parts
Prie to kad jis yra atsižymėjus
mui
sako
reikalinga
bus
da**
rengimą parapijos salėje. Bus
atidarys kitą savo krautuvę, ši di State Representative, Mr. Woodling
$1,700,000
daugiau
pinigų.
;
delė krautuvė bus ant E. 79th prie
vaidinimas, dainos ir šok ai. Į
Euclid Ave. Triangle Auto Pa"ts yra inokslininkas ir matematikas ir
Komediją "Kuprotas Oželis" j
uradėjo bizni 9215 Buckeye Road pats yra išradėjas vr r š G0 įvai i į
suvaidins tremtiniai ateiviai., PASUKIT LAIKRODŽIUS
Liepos mėnesi 1946 metais. Jie au dalykų, lektorius ir globėjas Fenn
Dainų programą išpildys baž- į Pradedant šiuo sekmadieniu go sparčiai, taip kad dabar praple College, ir autorius keletos knygų
nytinio choro narės sudaryda Clevelande bus pagreitinta lai čia savo įstaigą atidarymu naujos ir straipsnių. Jis dalyvauja įvai
mos gyvą vaizdelį dainuojant. kas viena valanda anksčiau, va parduotuvės. Tas reiškia aut-j sa riose jaunimo organizacijose ir ne
vininkai gyvenantys šiaurėje Eu?Solistai bus Elena Garnienė, saros laikotarpiui. Neramirš- lid
Avenue turės galimybę pasiekti retai buna pakviečiamas sakyti kal
Vacius Jurgelis ir Jurgis Mar kit pasukti savo laikrodžius vi ją lengvai.
bas Clevelando bažnyčiose.
sa valanda pirmyn sekmadienį
Triangle Auto Parts užlaikys ge
čys.
Kiekvienas mąstantis balsuotojas
riausias šalyje žinomų išdirbysčių
Po gražios programos prasi einant gulti.
pripažins
l^ad šis yra vertas vėl no
automobiliams pakeičiamas dalis, jų
dės šokiai prie Sonny Michaels
tarpe Dupont Automotive Parts. minuoti ir išrinkti j State House of
orkestros; laike grojimo jau
TRAFIKO nelaimėse Cleve United Motors Products, Ramco Representatives Republikonų prima
nuolis Ernest Šamas ir John i lande nuo šių metų pradžios Rings, Plomb Tools ir daug kitų. ry. Pažymėkit balotą sekančiai:
Aponaitis dainuos populiariš-j iki Bal. 17 jau žuvo 31 asmuo. Ten bus jrengta pilna automotive
X ! GEORGE - V~WOODLING
mašinšapė ir patarnavimas, daugy
kas dainas.
Pernai per tiek laiko buvo 28 bė vietos pasistatymui karų atva
Cuyahoga Woodling Committee.
Publika prašoma atsilankyti suvažinėjimai.
žiavusiems; bus parduodama preci
Chairman Paul H. Ea s:h,
į parengimą laiku. Pradžia ly
sion atnaujinti motorai, ir visi gaus
Secretary Will McAdam.
giai 5:30 vakare.
Kom.
prielankų patarnavimą.

Edward J. Kovacic

ATVYKO fS EUROPOS
Šios savaitės pradžioje atvy
ko Į Clev.elanda naujausia at
važiavusieji Lietuviai tremti
niai iš Europos:
Vincentas
Minkunas su sunum AntanuRimvydų, ir Vincas Švarcas su
dukra Irena.
Jie yra čia gimę, Minkunas
išvažiavo su tėvais i Lietuvą
1921 metais iš Clevelando, da
bar grižo i savo gimtinį mies
tą. Jo žmona ir brolis atva
žiuos vėliau.

KANDIDATAS i
COUNTY COMMISSIONER
Edward J. Kova^ic, Demokratų
kandidatas Cuyahojra County Com
missioner vietai, dėkoja tautinėms
gi upėms šioje apskrityje už jo rė
mimą. Jo paramai buvo surengta
dvi viešos pramogos. Sloveivan Na
tional Home Balandžio 7 ir kita.
Bal. 20, Slovenian Workin^men's
Hall.
Kovacic turi gerą rekordą savo
valdiškose tarnybose. Jis yra žmo
nių mėgiamas ir gerbiamas t'4 su
kuriais dis dirba.
Jo vajaus pirmininkas Edward L.
Pucel skelbia pasitikėjimą kad Ko
vacic laimės nominacijas Demokra
tų sarąše Gegužės 4.

Triangle Auto Parts
Store

•MIIMIIIUIIIK

A. L. Citizens
Klube
Lietuvių salėje
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare.

VOTE

79th Street prie Euclid
daug vietos parking dėl
musų kostumerių

FOR

FOR

Joseph Kovach
Candidate for

COUNTY TREASURER
DEMOCRATIC TICKET
Primaries Tuesday May 4, 194#*
Qualified for Efficient Service

PALAIKYKIT

ALBERT S. PORTER
Candidate for

COUNTY ENGINEER
DEMOCRATIC TICKET

PRIMARY — MAY 4th

Delia E. Jakubs

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

COUNTY
PROSECUTOR

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ
Skrybėles! Kelnės ir Visoki Parėdalai!

Republican Ticket

Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui

PRIMARY — MAY 4th

Už POPULIARES KAINAS

HAS THE QUALIFICATIONS TO MAKE A
COUNTY OFFICIAL

VERY FINE
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Smagi Lietuviška Užeiga

2

[

UPTOWN GKRIlili

f

|

I
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
1
S
Geras
Patarnavimas
|
Žuvis — Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va s
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
i
karais. Klubo nariams. Pra s A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40) 5
džia nuo 8:00 vol.
IftiiimiiiiiiiiiMiimimiiiiiimiiimiimimiiiiiiimiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiii;

ENdicott 1763

Vyrams Aprangalai

CANDIDATE FOR

FURNACE CO, MEDINA, O

10626 St. Clair Avenue

VOTE

inniii«MiiM>mMiiw»ii»i»miMnMii»in»mMiniM»

Dan F. Sammon

=

|

imitliiiitfT"'"M',,,,m"i"111

HOOVER

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

randasi jusų patogumui

TR IANGL C
AUTO PARTS

THE HENRY

KANDIDATAS i
CONGRESSMAN IN THE
21st DISTRICT
Emil A. Bartunek gimė Cleveland,
Ohio, Geg. 3, 1891. lankė čia moky
klas ir baigė su BA laipsniu John
Carroll University, tada
žinomą
kaip St. Ignatius College.
Pradžioje jis dirbo knygvedystės
srityje prie Lakeshore ir Michigan
Southern Railway Company kuris
geležinkelis
dabar žinomas ka'p
New York Central System.
Nuo 1914 iki 1921 jis buvo Natu
ralization Clerk, dirbo United Sta
tes Bureau of Immigration Cleve
lande. Su kitais žmonėmis pasita
ręs ir apkalbėjęs kokiose sunkiose
sąlygose ateiviai žmonės gali pa
siekti Amerikos pilietybę, jis praV
vedė pilietybės klases ateiviams, ir
su kitais pats laisvanoriai pasitar
navo ateiviams pamokose iki 1924
metų, nors oficialiai buvo apleidęs
Naturalization ofisą 1921 metais.
1924 metais jis tapo sekretorium
Įsteigtos Acme Savings and Loan,
antrašu East 140th Street ir Kins
man Road, ir tose pareigose darba
vosi iki 1945 metų.
1942 metais Emil A. Bartunek iš
rinktas į Ohio Senatį, kur tarnavo
pasekmingai.
Sausio mėnesį 1945
metais jis buvo paskirtas sekreto
rium prie Mayor Thomas A. Burke.
Jis buvo sekretorium Ohio PostWar Commission, ir sekretorium
Ohio Small Business Commissi :n,
ir dabar yra narys Ohio Aviation
Commission. Būdamas Ohio Sena
te Įvairiose komisijose jis at'iko
daug naudingų darbų. Jis yra ve
dęs, tėvas Dr. Robert R. Bartunek,
kuris yra Cleveland Clinic štabo
nariu.

l

Safety komiteto pirmininkas
Joseph B. Hali.
Balandžio mėnuo tapo Otilo
Gubernatoriaus Thomas Her
OHIO valstijoje 1947 metais
bert
paskirtas "Apsivalymo
Mėnesiu". Iki šio mėnesio pa- buvo 1,460 polio susirgimų —Ijaigos visi turit laiko apsiva daugiau negu dvigubai kaip
lyti apie savo namus, kiemuo 1946 metais. Polio yra tai in
se, ir pačiuose namuose. Vie fantile paralyžius.
na gera pusė apsivalymo yra
EARL R.
tai geresnis saugumas nuo gai
srų, daug gaisrų išvengiama
namuose ir apie namus jeigu
f° r
laikoma švariai, kampai apva I•
lyti, ištuštinti nuo nereikalin
COUNTY COMMISSIONER
gų atmatų.
Former Ass't Attorney General
Apsivalymo Mėnesio vajuje
under Gilbert Bettman.
dalyvauja ir State Fire Mar
shal Ray R. Gill, ir Ohio Fii'e

Emil A. Bartunek

RKO KEITH'S 105TH
STREET THEATRE
šiame teatre matysit sekan
čias
jdomias filmas:
Atidarymo dieną visi kviečiami
April
21 iki 24 — 44 Adven
ir a^ž.uieli jrsng'i.'.iv.s.
tures of Robin Hood"
Atsilankiusiems bus duodama dovaSUSIRGO
April 25 iki 27—"You Were
Mrs. J. Velioniškis, nuo 1401
Meant
For Me".
Giddings Rd., penktadienį tapo
nuvežta
į
St.
Luke's
ligoninę,
ANTRA
DIRVOJE randasi laiškas
sekančia dieną jai buvo pada
ryta operacija. Ji eina geryn Grinkevičiams, kil. iš Liudvi
ir už keleto dienų jau gales navo, gyvenantiems Clevelan
grįžti namon.
_____ de.

DARYKIT LAISVĖS
• Visokios dalys del
MIEGAMAS KAMBARYS
DARŽELIUS
visokių karų.
Milijonai Amerikiečių kurie išnuomojamas, su vonia, šiltu
moka daržus dirbti, šią vasarą j ir šaltu vandeniu.
•
Precision
perdirbti
7709 Star Avenue
rengiasi užvesti Laisvės Dar- j
motorai.
Arti E. 79 ir Superior.
žus, auginimuisi daržovių pa
didinimui savo pigaus maisto
PARSIDUODA
išteklių.
1C0 akrų, su namais miestuAr žinot kad vidutiniai kiek
kyje,
$11.500.
vienas asmuo šioje šalyje su 33 akrai su namais, upelis,
dvi patogios krautuvės
naudoja produktų nuo apie 3
miškas
$4,500
akrų žemės ploto? Taigi, už- 2 namai ant vieno loto, po 5
9215 Buckeye Road
siauginkit savo kad ir mažus
kamb. suites, su angl. furRA 0644
darželius, kurie mokat ir tu
nasu. 1479 E. 66th St. Surit vietos, ir dalies daržoviiį
79th Street prie EtrcHd
sitaikysim dėl kainos.
jums nereikės pirkti.
RA 0086
Klausti ryte iki 10 v. CE 6658
A. Šimkūnas.
SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kulturinio Darželio
NAMŲ STATYTOJAI Tęskit Savo Dolarius!
susirinkimas bus laikomas ket
GAUK ii AWI^DITE! Automatinį Šildytoją
virtadienio vakare, Balandžio
MUiyvKIfcr GAS • OIL • COAL
29, Lietuvių salėje, nuo 8:30
vai. vak.
Valdyba.

Lietuviškos Vakaruškos

KANDIDATAS I
STATE REPRESENTATIVE
Joki State Legislature negali bu
ti geresnė negu i ją išrinkti žmo
nės. Šį metą mąstantys piliečiai
nebus patenkinti rinkti nepatyru
sius ir nežinomus žmones į Ohio
State Legislature. Gera valdžia tu
ri prasidėti namie su kiekvieno bal
suotojo rimtu apsvarstymu kandida
tų tinkamumo, kurie darys valsti
jai įstatymus.
George V. Woodling, Republiko
nų kandidatas, kaip tik yra atsa
kantis žmogus išrinkimui vėl į State
Representative iš Cuyahoga County.
Iki šiol eidamas tas pareigas jis
tapo plačiai žinomas dlevelande ir
Columbus kaip kovotojas už suvie
nodinimą ir gerinimą viešos transportacijos didžiajame Clevelande ir
už savo sunkias pastangas panai
kinti jstatymą draudžiantį parduoti
spalvuotą oleomargarine Ohio šei
mininkėms.
Gimęs ukėje, George V. Woodling
užsidirbo sau mokslui dirbdamas
garažo mechaniku ir mašinistu. Jis
gerai supranta darbo žmonių reika
lus, ir jo tikslas yra kad darbinin
ko gyvenimas ir mokslo progos bu
tų eeresnės.
Woodling ne tik baigęs elektriš*krv inžinieriaus mokslą, bet yra pa
sekmingas Clevelando patentų ad
vokatas ir pats yra daugelio daly
kų išradėias. su virš 60 išradimų
savo kreditui; jis yra mokytojas ir
globėjas Fenn College, autorius ke
liu knygų ir straipsniu. Jis vertas
pilnos paramos balsavimuose Gegu
žės 4 primaries.

APSIVALYMO MĖNUO

EMIL A»

BAIEYUNEIK
for

CONGRESS 21st DISTRICT
DEMOCRATIC PRIMARIES — GEGUŽES 4

DYKAI
"•

GREEN STAMPS su kožnu pirkinio*
čia galit iškeisti savo Stamp Book*.

HYI^Al
" ' IV#\1

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

LASNIK CAFE

Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga

6824 SUPERIOR AVE.

(šalia Dirvos Redakcijos)
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai

'i:
t*

