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TREMTINIU GYVE
No. 17
NIMO ŽINIOS
BALFO SIUNTOS PASIEKĖ
TREMTINIUS
BALF'o atsiųstlijf produk
tai jau pasiekė Vokietijoje ba
daujančius tremtinius. Atsiųs• tas maistas pirmoje eilėje da
linamas per Lietuvos Raudoną
jį Kryžių DP teisių neturin
tiems ir IRO pašalpų negau
nantiems Lietuviams, taip pat
vaikams. Tremtiniai džiaugiasi
šiomis dovanomis ir dėkoja geraširdžiems
aukotojams
—
Amerikos Lietuviams.
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Plienas Nupigintas
$25 Milijonais

-#

KARO PAVOJUS
DIDESNIS

fISŲ KOMUNISTŲ VARDAI TURĖS
BUTI ĮTEIKTI VALDŽIAI*

PITTSBURGH, Pa. — Uni
ted Steel Corporation, didžiau
sia šalies plieno išdirbystė, pa
skelbė nupiginimą įvairių plie
no išdirbinių $25 milijonais dolarių metuose, pradedant nuo
Gegužės 1 dienos. Tai yra pir
mas plačiu mastu svarbus žy
gis kovoje prieš infliaciją nuo
to kai metas laiko atgal Gene
ral Electric Corp. parodė tokį
pat pavyzdi, nupiginant dauge
lio savo išdirbinių kainas.
Tuo pačiu kartu United Steel
atmetė ir CIO vado Murray pa
teiktą reikalavimą didinti plieno
darbininkams algas.
Atsakymą gavus kad algos
nebus keliamos, unija įširdo,
tačiau Murray paskelbė kad
unija laikysis savo sutarties
su plieno kompanija nestrei
kuoti du metu, taigi dar visą
metą plieno streiko neįvyks, iš
skyrus gal kur šiaip mažose
dirbtuvėse už kokius mažniekius.
Toks United Steel Corp. žy
gis vadinamas dideliu prisidė
jimu kovoje su infliacija, kurt
šalyje siaučia.
TJ. S. Steel $orp;
Fairness pareiškė, jeigu kelti
algas, tas reikštų ir kainų pa
branginimą, dabar gi, kainų
piginimas reiškia pragyvenimo
reikmenų pigimą.

Gen. Omar N. Bradley,
U. S. karinio štabo vadas, Washington, Bal. 28. —
kalbėdamas Senate apie da Atstovų Rumų Un-Ameri ITALIJAI KOMUNIS
bartinę dalykų padėtį, tik can ^ Activities Komitetas
rino kad karo galimybės šiądien vienbalsiai pasiūlė TŲ PAVOJUS DAR
šiądien yra didesnės negu griežtus naujus įstatymus
NEPRAĖJO
kad buvo trys mėnesiai at taikomus užkirsti kelius
komunistų
partijos
ir
jos
gal.
fronto organizacijų veik Roma. — Po nugalėjimo
Gen. Bradley pasakė, vi lai
komunistų pastaruose rin
šioje šalyje.
»
si žinome kad mes kalbam Tas
kimuose Italijoje, premje
bilius
nustato
*
Ame
apie Rusiją kada kalbame
>J \
^ i-v*:-**-v •** i k o s k o m u n i s t u p a r t i j ą ras de Gasperri, krikščio
apie kitą karą, ir todėl tu rkaipo
nių-demokratų
partijos
va
skyrių tarptautinės
Ruguliarės Armijos karys esantis Korejoje turi smagu
rime ruoštis taip kad galė konspiracijos
das, pareiškė kad Italijai Šis
ir
reikalauja
mo
liuoslaikiu žaisti slidėmis. Daug kitų tinkamų jaunų
"OKUPANTŲ REPLĖS®"
tume karą perkelti ant ki
komunistų pavojus nepra vaikinų gali turėti Įvairių malonumų ir pamatyti pasaulį
Tokiu pavadinimu žurnalis tų kontinentų, nelaukiant dabartiniams kom u n i s t ų nyko ir kad jai reikės pil
pasinaudodami galimybėmis kokias teikia United States Ar
tas H. žemelis parašė ir "Min iki mus čia išplaišys, už vadams pabaudų iki $10,- nų keturių metų Marshallo
my ir United States Air Force šiais laikais.
000
ir
vieno
meto
kalėjimo
ties" redakcija išleido 183 pusi. puolę neprisirengusius.
už kriminalinę konspiraci plano pagalbos komunizmą
knygą apie nacių padarytą ne
visai nugalėti.
ją.
teisybę Lietuvos atžvilgiu —
Tas bilius taipgi nurodo Nežiūrint laimėjimo apie
Gen. Plechavičiaus
Vietinės ŠEŠIOS VALSTYBĖS
49 nuoš. daugumos, komu
Rinktinės likvidavimą. Knyga IMASI MARSHALL kad komunistų partija kas nistai Italijoje yra galingi
metą registruotųsi Teisin
parašyta aiškiu stiliumi, gra
gumo Departmente ir kad ir jie, gavęs 8 milijonus Iš Egipto praneša kad MIRĖ. Detroite, Bal. 27
PLANO
žiai dokumentuota ir paremta
visų komunistų par t i j o s balsų, laiko save stipriais šešių Arabų valstybių ar mirė William S. Knudsen,
eile nesugriaunamų faktų. Ji
šešios valstybės iš 16- narių vardai ir antrašai ir pasiryžusiais kovoti to mijos, virš 50,000 kareivių, 69 m., kuris šio karo laiku
parodo, kokias nešvarias suk
liau.
kos Europos šalių kurios butų įteikiami valdžiai.
buvo prezidento paskirtas
tybes Vokiečiai darė Lietuvių
Komunistų opozicijai vi žygiuoja link Palestinos, ir suorganizuoti Amerikos in
pristojo
prie
Marshall
pla
Komunistų
fronto
orga
atžvilgiu. H. žemelis, kaip il
no, jati pradeda juos nau nizacijos taip- pat turėtų soje Italijoje ims daug dar kai su Gegužės 16 Bdtai iš dustrinį frontą. Jis paėjo
gesnį laiką sėdėjęs nacių kon
pasitrauks, Ara
dotis. Tai yra Prancūzija, registruotis ir suteikti Tei bo prašalinti komunistus iš Palestinos
centracijos stovyklose, čia pa
bų
armijos
įsiverš į Pales iš Danijos, savu laiku buvo
darbininkų unijų vadovy
Italija,
Norvegija,
Danija,
singumo
Departmentui
sa
sakoja savo atsiminimus iš šio
tiną, Žydų nukariavimui. net General Motors Corp.
bės.
«
Austrija
įr
Holandija.
Jos
vo
narių
sąrašus.
prezidentas. Karo metu jis
pragaro. Amerikos Lietuviai,
De Gasperri persergėjo Arabų armijos traukia į turėjo leitenanto generolo
kiekviena pasirašys paski Komunistų partija ir jų
neišskiriant nei bimbminkų,
ras sutartis su Amerika, fronto organizacijos turės komunistus liautis savo iš Palestiną iš Egipto, iš Ira laipsnį.
turėtų ją perskaityti.
pasižadėdamos pildyti vi aiškiai pažymėti kokia jų sišokimų ir riaušių kėlimo, ko, iš Transjordanijos ir iš
GENERAL ELECTRIC šio
propaganda siunčiama paš ir šaliai pažadėjo įvesti ei kitų Mohametoniškų palių. NEW YORKE vėl susek mis dienomis vėl paskelbė sa
sas to plano sąlygas.
Išgelbėjimui Jeruzalio —
RADIJO KOVA
lę rimtų reformų.
Kitos šalys palengva pri tu.
Švento
Miesto Arabams, ta daue šautuvų ir amuni vo išdirbinių nupiginimą dar
Vienos tautybės tremtiniai sitaikys prie to plano vė
Komunistų teikiamos ra
cijos Žydų paruoštos slap dešimčia milijonų dolarių me
pagamino mažą radijo siųstu liau.
dio programos turės buti U. S. LAIKYS BERLY Žydams ir Krikščionims — tam išvežimui j Palestiną, tuose, priedui prie $50 milijo
nuo sugriovimo; U. N. po
vėlį ir siuntė trumpomis radi
Grudų eksportas iš Ame suregistruotos kaip tokios.
sėdyje
Arabai ir Žydai su Žydų karui prieš Arabus. nų nupiginimų pernai. Page
jo bangomis kai kurių žinių į rikos padidintas, remiantis
NO KORIDORIŲ
Komunistų partijos na
rėjęs darbingumas ir padaugė
tarė vengti karo tame miesavo gimtąjį kraštą. Tai paty ųumatytu dideliu šių metų riams nelegalu bus daryti
VOKIETIJOJE,
Hesse
ir
jimas G. E. išdirbinių sako pa
rusi greit Maskva ir kitą kar kviečių derlium, šių metų pasportų aplikacijas ir pasBerlynas. — Gen. ' Clay ste.
Bavarijoje,
pereitą
sekma
darė
galimu vii papiginimą da
tą jos panašių bangų radijo kviečių bus išvežta 577 mi portais naudotis.
pareiškė kad U. S. ir to Jei jie savo žodžio neiš dienį įvyko rinkimai. Ir ryti.
siųstuvas labai smarkiai iško- lijonai bušelių.
Komunistų partijos na liau naudosis koridorium laikys, gali įvykti žinoma ten, kur žmonės turi teisę Pridėjus šiek-tiek nukritu
liojęs tremtisnius radistus..
riams bus uždarytos durys tarp Berlyno ir vakarų bibliška pranašystė, "Ir ne laisvai balsuoti, komunistų sias maisto kainas, bendrai ša
KONGRESE Bal. 26 d. j federalius darbus ir jie okupacinių zonų. Ameri liks akmens ant akmens", pasekmės nyksta. Metas at lies gyventojai jau turės tam
DAR ATBĖGA LIETUVIŲ
260 balsais prieš 107 pra bus baudžiami jeigu apli kiečiai tą pareiškimą pada taip tas miestas gali buti gal, Hesse provincijoje ko tikrų sutaupymų nuo pirkimų.
Lietuvos Raudonasis Kry vesta panaikinimas federa- kacijose į darbus slėps jog rė po to kai Rusai pradėjo sugriautas dviejų fanatiš munistai gavo 9.3'' balsų,
•
žius praneša, kad paskutiniu lių taksų ant oleomargari yra komunistais. Federa- imtis varžyti oro susisieki kų pusių įsikarščiavimu.
dabar
gavo
7.9
nuoš.
GRUDAI
šiek-tiek
vėl atpi
Pereitą savaitę Žydų ka
laiku į Anglų zoną vis dar at ne), žinomo dirbtino svies liai valdininkai bus bau mą iš vakarų sąjungininkų
Bavarijoje,
jie
pasirodė
go
kai
valdžia
nupigino
kviečių
riautojai užėmė dalį mies
bėga daug Lietuvių iš Rusų to, arba daržovinio aliejaus džiami už ėmimą komunis zonų su Berlynu.
gauna
tik
2.7
nuoš.
balsų.
supirkimo
kainą
eksportui
po
Sovietų atstovai Berlyne to Jaffa, taipgi miestą Hai Ir socialistai ten nepasi 3 Va c nuo bušelio.
okupuotos Vokietijos srities. tepalo. Tie taksai laikyta tų j valdiškas vietas.
Kongr. Mundt, to biliaus ir dabar atsisako tartis dėl fa. Bpitų armija įsikišo ii rodė pasekmingais, laimė Nupigo ir vatos kaina $2.75
Reiktų suorganizuoti šių nelai per 62 metu, nuo to kai
mingų pabėgėlių šalpą ir globą. tikrojo sviesto gamintojai autorius, sako tiki tas bi išaiškinimo jų bandyto su sulaikė Jaffa mūšį. Užim jo daugiausia dešiniosios nuo rišulio.
Jie taip pat nepriimami į DP pravedė įstatymą suvaržy lius bus jau kitą savaitę varžymo sąjunginin k a m s tose srityse Žydai elgiasi partijos.
šią vasarą tikima gero gru
žiauriai kaip ir kiti užka
stovyklas, o Vokiečiai atsisako ti oleomargariną, sudaran patiektas balsavimui Atsto keliauti į Berlyną žeme.
Žmonės
Europoje,
turė
dų ir vatos derliaus vėl.
Amerikiečiai paikai pa riautojai: žudo moteris ir dami sovietus pašonėje, ži
išduoti maisto korteles.
tį sviestui stiprią konku vų Rumuose.
•
darė kad užleido Rusams vaikus.
renciją.
no
kad
reikia
nuo
jų
šalin
SENATE priimta Taft-WagKai kuriose valstijose už SEN. VAN DĖNBERG, platų ruožą žemės dar šia Už tai jie sulauks didelio tis, kur tik galima.
PASMERKĖ SKALDYMĄSI
ner-Ellander bilius kuriuo nu
Arabų
atkeršto
kuomet
jų
Lietuvių Tremtinu Bendruo drausta oleomargariną da stiprus Republikonų parti pus Berlyno, karo pabaigo
matoma pastatyti šalyje 15
armijos Palestinon įsiverš.
menės atstovų suvažiavimas žyti sviesto spalva, kad jo jos vadas, Senato užsienių je.
SOVIETAI tęsia grobi milijonų gyvenamų butų bėgy
Amerika
siūlo
s
k
u
b
i
ai
vieningai pasmerkė bent koki pirkėjai žinotų jog perka reikalų komisijos narys, sa
mą Vokiečių iš vakarinių
APIE 150,000 gelžkelie- nuskirti Palestinai protek valstybių Berlyno zonų ir je sekančių 10 metų. Tą bilių
jėgų, kovojančių dėl Lietuvos ne sviestą bet margariną. vo kalboje Bal. 26 griežtai
pareiškė persergėjimą Sta čių pasiryžę streikuoti su toratą, vietoje Britų kita gabenasi juos į Rusiją įvai dar persvarstys Atstovų Rū
laisvės, skaldymą. Jų tarps bu
mai. Statybos darbams metuo
kuri didelė valstybė turėtų
vo pasmerktas ir neseniai atsi-, SEN. T AFT, vienoje sa linui kad Amerika nepasi Gegužės 11 d. Prez. Tru
riems tikslams. Amerikos se butų išleidžiama po apie
paimti
Palestiną
savo
glozonoje paskelbta sovietų $160 milijonų.
radęs BDPS sąjūdis.
vo kalboje, savo nominaci duos komunistų # konspira- man paskyrė taikymo ta bon, karo išvengimui.
jų vajuje, apkaltino prezi cijomą savo šalyje. Jis sto rybą streiko išvengimui. ^
Arabai nesutinka leisti pagrobtu 45 Vokiečiai tik Sulyg to biliaus, valdžia rū
dentus Rooseveltą ir Tru- vi už griežtą suvaržymą Lokomotivu o p e ratoriai svetimų šalių kariuomenės šiomis dienomis. Vokiečiai pinsis išstatymu po 1,500,000
ŽYDAI NENORI BUTI DP
socialistai sako, nuo karo butų kas metą per 10 metų.
Memmingene
gyvenantieji mana, kurie yra atsakingi komunistų veiklos namie, reikalauja 30 nuoš. algų kad ir po U. N. vėliava.
pabaigos bolševikai pagro Valdžia išleidžia didelius pi
Žydų tautybės asmens turėjo ųž siu dienų tragišką pa ir sako neužleis raudonie pakėlimo.
siems toliau komunistint
bė ir išsivežė suvirs 1,600 nigus paramai ūkių trobesių
dvigubus dokumentus: DP kor dėtį Europoje.
pasaulį.
M I R Ė P R E Z I D E N T A S . Italija, nors ir nubiednin- žinomų Vokiečių.
teles ir Vokiečių Valdžios iš
statybai. *
Filipinų salų respublikos ta, atsiuntė Amerikai $5
duotus asmens dokumentus.
TARDO. Detroite, suim
•
Nuteista pakarti. Ham pirmutinis prezidentas Ma milijonus atlyginimo Ame Baigiantis Anglų manda
IRO vadovybė pareikalavo juos tas vienas kairių pažiūrų
APIE
31
MILIJONAS
tak
rikiečiams už asmeniškus tui Palestinoje. Britai pa
apsispręsti, ar pasilikti IRO uniiistas politinis Walter burge, nuteista pakarti na nuel Roxas mirė pereitą sa
sų
mokėtojų
gaus
tam
tikras
nuostolius paneštus Italijo ragina savo piliečius pasi
globoje, ar visiškai pereiti į P. Reuther priešas, nužiū cių veikėja Ruth Closius, vaitę. Jo laidotuvėse Ma
je šio karo metu.
28
m.,
vedėja
Uckermark
nila
mieste
dalyvavo
apie
stengti Palestiną apleisti sumas atgal iš U. S. Iždo De
Vokiečių ukį. Visi 56 Memmin rėtas kaltininku pasikėsini
partment© kaip permokėtus in
kaip greičiausia galima.
gene gyveną žydai atsisakė me Reutherį nušauti. Ko moterų koncentracijos sto milijonas žmonių. Ceremo
come tax ui 1947 metus.
SUOMIJOS seimas už
DP teisių, IRO globos ir mai munistai labai neapkenčia vyklos, kur buvo nužudyta nijose dalyvavo ir Ameri
•
3^000
sąjungininkų
tauty
tvirtino Maskvos patiektą GRAIKIJA veda atkaklų
kos lakūnai.
sto, atidavė savo DP korteles Reuther'io, CIO automobi
Suomių-Sovietų "pagalbos" karą prieš savo komunis LAGŪNA, Meksikos, kviečių
ir perėjo į Vokiečių ukį. Kai lių darbininkų unijos prezi bių žmonių.
KOREJOJE komunistai sutartį. -Balsavo tik kairie tus banditus. Apie 30 000 augintojai pareikalavo 3,000
kiti tremtiniai paklausė vieno dento.
ŪKIŲ
padargai
(mašineri
nakartotinai rengia viso ji už sutartį, du trečdaliai kariuomenės apsupa 2 000 prekinių vagonų pervežimui į
jų, kodėl jie tap padarė, žydai
jos)
šioje
šalyje
vertos
suvirs
kias riaušes ir suirutes U. kitų narių susilaikė nuo banditų pietinėje Csįraikijo kitas šalies dalis savo šių metų
atsakė: "Mes nenorime turėti Patartume ir Tamstoms taip
kviečių derliaus.
je.
balsavimo.
reikalų su IRO organizacija! padaryti, kaip mes padarėme". penkis bilijonus dolarių.
S. zonoje.
BUS SUDARYTA EGZILINĖ
LIETUVOS VYRIAUSYBĖ?
Yra žinių, kad Amerikai ir
kitoms valstybėms palankiai
pasisakius Pabaltijo valstybių
klausimu, kai kurių veiksnių
esąs sprendžiamas Lietuvos,
Latvijos ir Estijos egzilinių
vyriausybių sudarymo klausi
mas. Kiek ta žinia tikra, paaiš
kės netolimoje ateityje.

RTH—MA-664
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PALESTINOS KARAS

D I R V A

PENNSYLVANIJOJE

Detroit, Mich., Naujienos

\

*

KAIP BALSUOTI UŽ STASSČN

Clevelande įsisteigė Stassen koslovakijos Edvardo Beneš. *
for President Club, kurio pir
John Beneš, Stassen'o tre
mininkas
W.
W.
Priesmeyer
čios
eilės senelis, išvyko iš Eu
LIETUVIŠKA
MOKYKLA
WATERBURY,
CT.
Lewis Vykdo Senatvės
DETROITO
paaiškina piliečiams kaip bal ropos pabaigoje 19-to šimtme?
GYVUOJA
Pensijų Planįjį
čio ir apsigyveno Wisconsin®*
Amerikos Lietuvių Balso suoti už Stassen.
Neseniai Lietuvaičių KultuKUKLUS ET REIKŠMINGAS
Balsuotojai tiesioginiai už
Pittsburgho miesto valdyba
ros ir Meno D-jos įsteigta tau
Radio Programa
Mr. Stassen nebalsuoja.
Jie DIRVA 12 PUSLAPIŲ
John L. Lewis pradėjo vyk JUBILEJUS
ruošia planus nuolatiniam pa dyti savo $100 mėnesinių pen
tinių šokių ir Lietuvių kalbos
tiktai
pabalsuoja
už
delegatus
šeštadieniais 7:30-8 P. M. kurių vardai ant baloto sužy - šis Dirvos numeris, politiš
Balandžio men. 24 d. Waterlaikymui miesto švariu, pra
kų rinkimų dėlei, suėjus daug
sijų planą seniems maineriams, bury je buvo atšvęstos kuklios, mokyklėlė gražiai gyvuoja. Ka-|
mėti reprezentuojanti Stassen. skelbimų, išleidžiamas 12-kos
(1400 Kilocycles - WJLB
vesti apsivalymą ištisą metą sakydamas, nors jeigu ir jisai"
dangi
International
Institutas
Į
bet reikšmingos sukaktuvės.
aplinkui, ne tik vieną kurią sa turėsiąs tuos kaštus padengti. Tai Daktaro M. J. Colney ir po yra labai nuošaliai, tat mokyk- 1 Visais šio Radio programos Delegatai yra skiriami sulyg puslapių.
kongresinių distriktų ir tik jų
Dėl daugesnio darbo šis nu
vaitę. Pittsburghas ir yra pu
Iki šiol angliakasių unija jau nios 35 metų vedybinio gyveni lėlė gavo patalpas Šv. Antano reikalais kreipkitės į progra vardai randasi ant tų distrik meris viena diena vėliau iš
mos
vedėją,
Ralph
J.
Valatka
sėtinai nešvarus.
parapijos mokykloje. Pamokos
tų balotų, nors pačioje valsti leistas.
turi sudėtą $32 milijonų fon mo jubiliejus.
Visi
gali
suprasti,
kad
tokių
perkeltos
(dėl
mokytojų
pato
joje delegatų skaičius yra žy
8029
Manila
Avenue
dą, kurį įsteigė pernai po an
miai didesnis", aiškina Pries
ALUS Pittsburgho srityje gliakasių streiko, kaip Lewis sukaktuvių minėj imas yra gumo) iš antradienio į pirma
Detroit 13, Mich.
JIEšKOMA 'Petronėlė Jure
jubiliatams, bet dienį. Mokiniai yra paskirsty
meyer.
vičiūtė, kilus is Joniškėlio v.,
Telefonas
OLive
5602
pabranginamas, Allegheny gė- išreikalavo mokėti nuo iškasa reikšmingas
šiuo atveju nemažiau reikšmin
Balsuotojai pasirenka tuos Meškalaukių k., gal but gyve
J
ryklų organizacijos sutarimu mos anglies tono po 10c.
gas ir patrijoti^kajai Lietuvių ti į dvi grupes: į mažuosius ir V
vardus prie kurių randasi pri na Brooklyn, N. Y. Prašome
didžiuosius. Mažųjų pamokos
Bonka alaus pabranginta pen
visuomenei.
dėtas ir Stassen vardas. Prie pranešti.
(1®)
kiais centais; stiklais parduo PRAILGINS TURNPIKE
Daktaro ir ponios Colney as prasideda *6:30 vakare, o di ką, kuriam ne, o visiems ne kitų delegatų yra ir vardai de
Mrs. Barbora Klauga
damo alaus duos 1 unciją ma VIEŠKELĮ
menys gali buti kiekvienam džiųjų 7 vai. vakare. Pirmiau gali". Musų tremtinių reikalai legatų už Senatorių Taft tame
6508 Superior Ave.
yra dabar labai opus ir svar pačiame distrikte..
Amerikos
Lietuviui
pavyzdžiu,
Cleveland 3, Ohio.
siai
atliekama
šokių
pamokos,
žiau už dabar mokamą kainą.
Didysis Pennsylvanijos Turn
Jeigu asmuo paskutinį kar
Bravorai pabrangino alų $1 pike vieškelis, nutiestas nuo kaip reikia mylėti savo tėvų o vėliau Lietuvių kalbos, isto bus. Tai išsilaikymo klausimas.
Visos Lietuvių tautos klausi tą balsavo už Republikonus, jis
žemę Lietuvą, kaip reikia mo
bačkai ir valstija pakėlė dar Pittsburgho iki Harrisburgo, kėti dirbti dėl jos, pašvenčiant rijos ir literatūros.
mas: žuti ar buti. Užtat ir šį kartą turi teisę prašyti Re$1.40 taksų alaus bačkai.
Mokytojauja buvę tremtiniai mums, laisvos Amerikos Lietu publikoniško baloto, Mr. Pries
dabar valstijos kelių depart- savo laisvą laiką ir net skriau
dabar
gyveną Detroite, rašyto viams, yra didelė ir atsakinga meyer aiškina. Reikia tik pra
džiant
save
patį,
bet
nenuil
mento nutarimu ir gubernato
PITTSBITRGHE antradienio riaus užtvirtinimu, bus tiesia štamai dirbant dii Lietuvos ja Alė Pakaite-Arbačiauskie pareiga budėti, kad musų krau šyti Republican ballot jei nori
vakare siautė nepaprasta per- mas toliau į rytus už Harris laisvės ir ateities.
nė, kuri moko Lietuvių kalbos jo giminė, musų tauta nežūtų. balsuoti už Stassen delegatus.
Delegatai už Sassen iš 21st
Pavyzdžiu gali buti jubilia ir šokių, Aleksandra Žemaitie Tik reikia daug tokių, kaip Ra
kuniga ir lietus, žaibas nukir burgo iki Philadelphijos. Ke
mučiai, kad ir ašarą nulietų, district yra Stephen Gobozy,
tai
ir
tremtinių
šelpimu.
Ne
to elektros šviesų vielas, gat lias vėl bus toks pat kaip pir
daugelis gal plačiau žino apie nė moko šokių ir Dr. Bronius jei kam negali padėti, tada mu advokatas, ir James S. Hudec
vės ir namai daug kur buvo masis, platus, tiesus, ir bus il jų suorganizuotą ir vadovauja Kazlauskais, moko kalbos ir sų tąuta išsilaikys. O juk musų iš American Steel Altd Wire,
patvinę nuo didelio lietaus.
gio apie 100 mylių, nuo Carlis ma Lithuanian Care and Rel : ef istorijos. Į mokyklėlę dar vis čia Amerikoje yra nemažai. Cleveland, Ohio.
Iš 2Dth district, yra Chester
daugelio Amerikos
le iki vakarinio Philadelphijos Klubą, kuriam priklauso daug galima įstoti. .Tėveliai turi pro Nuoširdus
-f ojęEur *»
Lietuvių šelpimas turėtų ap K. Gillespie ir Walter I. Krewgeros
valios
ir
širdies
žmonių,
gą atsiųsti savo vaikučius pa rūpinti savo tautiečius, kurių son su Sidney B. Fink kaip pa
CIO PLIENO DARBŲ dele krašto.
be
politinių
įsitikinimų
skirlugatai kurie iš Pittsburgho vy
simokyti Lietuvių kalbos ir dabar tremtyje liko apie 60 vaduotoju.
Svarstoma taipgi pratęsti tą
ksta j United Steel Workers vieškeli ir nuo Irwin, rytinia mo, nes tie, kurie susispietė šokių ir bendrai, sustiprinti tūkstančių. Kad ir musų mies
Iš 22nd district yra Robert
dirbti
drauge
su
p.p.
Colney
unijos metini suvažiavimą Bos
te yra labai nuoširdžių rėmėjų, H. Jamison ir Robert A. Wea
Lietuvišku
dvasią
jlf
jaunose
yra
supratę
tremtinių
šalpos
me
Pittsburgho
pakraštyje,
iki
tone, pasiryžę reikalauti griež
bet dar daug yra ir tokių, ku ver su J. B. Robinson ir A. R.
tai kad komunistams butų už vakarinio Pennsylvanijos kraš svarbą, kaip Lietuvių tautos širdyse.
rie dar nežino, kas yra šelpi Thomas pavaduotojais.
gelbėjimą
nuo
išnykimo,
šia
kišta keliai patekti į unijos ir to, iki Ohio valstijos sienos.
Harold Stassen tris kartus
mas.
M. Sims.
me darbe daktaras ir ponia
j skyrių vadus.
Tai bus visų automobilistų yra taip pat daug nuveikę. Ma NAUJAS RADIO CHORO
buvo išrinktas Minnesota gu
Ypač Pittsburgho plieno dar mėgiamiausias kelias greitam
bernatorium ir tik dabar jam
ža yra tremtinių stovyklų Eu VEDĖJAS
Former County Prosecutor
bininkai yra nusistatę prieš
KAS 24 valandas mes pra suėjo 41 m'tai amžiaus. Jis
Jonui
Valiukui
pasitraukus
susisiekimui
su
New
Yorku
ir
ropoje,
kur
butų
nežinomas
Ca
and Mayor of Cleveland
raudonuosius.
keliaujame, kartu su musų že yra tiesiog'Vs giminietis čerytais per visą ilgą Pennsyl re and Relief Klubo bei Dr, ir iš Am. Lietuvių Balso radijo
ponios Colney pavardės. Nei klubo choro vedėjo pareigų į mės skrituliu jo kelionėje ap
PITTSBURGHO miesto val vanijos valstiją.
link saulę po 1,589,765 mylias.
paketėlis neapleidžia
Kitas sumanymas yra tai vienas
dyba nuskiria special] policijos
Care ir Relief Klubo, ponios jo vietą pakviestas, neseniai iš
burjl kurio tikslas bus sekti vie pasiūlymas visuomenei paso Colney rūpestingai neapžiure Europos atvykęs, muzikas St.
PRAŠO SUŠELPTI. Trem
tos komunistų veikimą.
dinti atminties medžius šalia tas. Per tą savo tylų ir kuklų žemaitis. P. žemaitis dainavo tinis iš Vokietijos rašo: "Pra
F U N E R A L H O M E
Tą daryti priverčia policiją to vieškelio. Kas tik nori pri pasišventimą dirbti dėl kitų Lietuvių • radijo
programoje šau redakciją, jei galima į ju
nuolat labia a ir atkakliau plin
sų
laikrašti
Dirvą
įdėti
musų
p.p. Colney yra patraukę į sa
NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
tantis komunistų bruzdėjimas. sidėti, gali nupirkti vieną me ve daugelį geros valios ir šir Bal. 24 d. užpildydamas visžį antrašą, gal kuris gailestingas
deli.
Medžių
įsodinimą
atliks
muzikalinę
dalį.
Puikiai
sudai
Kadangi Pittsburghas yra
Lietuvis galės mus sušelpti."
dies Lietuvių ir kas gražiausia
Oharles Stapanauckas, licensed Embalmer
svarbus industrinis miestas, valstijos vieškelių departmen- jie vadovauja jiems ne įsaky navo "Lietuva Brangi".
A. Degutis,
komunistams čia svarbu įgauti tas.
Kassel - Oberzwehren,
čia muzikas p. žemaitis pa
mais ir nurodymais ką daryti
7321 Puritan
Detroit 21, Mich.
savo įtaką.
D. P. Camp Mattenberg,
bet jie vadovauja savo asmens kviestas ir vargoninko vietai,
Telef.
University
4-4877
Namų:
HOgart 8100
Churchill st. 3,
pavyzdžiu, rodydami patys pir vienoje Lietuvių
parapijoje.
KIRVIU SUKAPOJO
U.
S.
Zone,
Germany.
mieji
kaip
reikia
gyventi
ir
PHILADELPHIA
Gero vėjo j/ žemaičiui!
Midland. Pa. — Bal. 26, tū
dirbti.
las Mile Gvozdich, 55 m. amž.,
Daktaras ir ponia taipgi
miegančią kirviu sukapojo sa- v PATAISA APIE TREMTINIŲ j yra žinomi, ir Amerikiečių tar SLA 352 Kp. VAKARĖLIS
vo žmoną, su kuria nesutarė PIKNIKĄ
pe kaip gęri piliečiai, garbing
SLA .352 kuopa, minėdama
Buvo jau rašyta kad Myko ir darbštus žmonės, bei karšta?
dėl jos turto ir jos picmesnio
20
metų atsiskyrimo nuo bol
vyro vaikų. Jis tapo suimtas. laičio sode, Eddingtone, Pa., įdirbą del Lietuvos išlaisvinimo
ševikų
sukaktį, suruošė vaka
Įvyks piknikas rengiamas Phi- I iš raudonojo pavergėjo.
^ rėlį ,su vaidinimu. Suvaidinta
"ladelphijon
atvykusiu
tremti
PAVYDO TRAGEDIJA
j Kaip ir kiekvienas veiklus ir
New Kensington. Pa. Bal. 24. nių, naudai, viengenčių tremti 'aktyvus asmuo, taip ir jubilia dvi komedijos: "Piršlybos" ir
— Tūlas Joseph Kovitch, 22 nių dar esančių Europoje. Ta tai savo veikla yra įsigyję dau- ''Dvi kumutės". Veikalėliai tunfetu vaikinas, nušovė Violetą čiau negerai buvo pažymėta jgybę draugų ir prietelių, bet vo gerai išpildyti ir publika
G. Malinski, 22 m., netoli čia, to pikniko data (Gegužės 2). ! taip pat yra ir keletą asmenų, turėjo skanaus juoko.
Laike Presidential Primaries, Antradienį, Gegužės 4
iš pavydo, kai ji pradėjo drau Tikrumoje tas piknikas Įvyks j kurios gal iš pavydo ar blogos
Vakarą
vedė,
buvęs
stiprus
gauti su kitu vyru. Pirm to ji sekmadienį, Gegužės 9 d.
'valios neigia jubiliatų nuveikPikniko pradžia nustatyta 12 jtus darbus ir jų naudą. Kam gi Lietuvių
buvo pasimetus su savo tikru
veikėjas,
Feliksas
vyru ir vedžiojosi su tuo kuris vai. dienos, su įvairiais pasi neigti, jei darbai patj s uz sa Motuzas. Trumpas kalbas apie
ASK FOR A
linksminimais, šokiais per visą ve kalba?
ją pagaliau nušovė.
SLA veiklą nuo pirmųjų žings
dieną. Pelnas skiriamas sušelšias eilutes rašantis yra
nimui Europoje esančių išblaš naujai atvykęs į Ameriką, jis nių pasakė Juozas Kripas, J.
LEWIS PREZIDENTU?
Lietuvių tremtinių.
vienodai nei vieno nepažino, Overaitis, J. Samaška ir F. Mo
Pottsville, Pa. — Čia kur kytų
Philadelphijos ir apielinkių tad gal už tai geriausiai gali tuzas.
angliakasiai klauso savo uni Lietuviai prašomi atsilankyti į
matyti kas nuoširdžiau dirba
Vakarėlis nors kuklus, bet
jos prezidento John L. Lewis tą labdaringą pikniką.
Vote ONLY for
ir daugiau gero padaro.
buvo
gyvas ir smagus.
kaip kokio caruko, Bal. 27 bal Pikniko rengėjai renka iš
Kaip miela buvo matyti Ba
STASSEN-PLEDGED
savimuose už kandidatus Į pre vietinių geradarių daiktų do landžio 24 dieną susirinkus
zidento vietą iš 20,000 maine- vanas tam piknikui, kas pagel virš poros šimtų nuoširdžių IŠSIŲSTA 10 SIUNTIMŲ
DELEGATES
bės sudaryt daugiau pelno. Do
LVS G skyriaus paketėliams
rių tik 20 parodė noro kad Le vanas priima V. Mingėla, 4">6 tautiečių, kurie įvertino jubi
liatų nuveiktus darbus ir susi siųsti komisija, susidedanti iš
wis liktų Amerikos prezidentu. N. Marshall Street.
X. rinko kaip galėdami išreikšti A.Rinkuno, T. Dambrausko, M.
M
FOR DELEGATE-AT-LARGE
U
=
*
T o t h e National Convention
=sss
jiems savo prielankumą bei jreivienės, St Douvan ir M.
CARRINGTON
T.
MARSHALL
|
^ims,
jau
savo*darbą
atliko
ir
sveikinimus. •
Ut
DELEGATESTaipgi karčiai skaudu buvo paketus išsiuntė. Jų išsiuntė
AT-LARGE
FOR ALTERNATE-AT-LARGE
H
i matyti, kad dalies tų įmonių, dešimt, už paskirtus skyriaus
To the Nailonai Convention
=S
kurie yra daug kartų Veikę su pinigus. Siuntėjai dar ir nuo
RUFUS
S.
DAY,
JR.
W
Daktaru ir Ponia dėl tų pačių >avęs truputį prisidėjo. Pasiųs
F.
s3
ta
penki
paketai
per
*
Send"
Lietuviškų reikalų, susirinku
g
FOR DISTRICT DELEGATE
p
siųjų tarpe nebuvo.... Ar ji* įmonę, o penkius patys siuntė
To the National Convention
ia§
mano tuo paniekinę jubiliatus? jai supakavo.
CHESTER
K.
GILLESPIE
•
Deja ne, jie paniekino putvs
1 X
save už tai, kad smulkias poli P.P. RAMUČIAI GAUNA
TWENTIETH
WALTER 1. KREWSON
B
tines ambicijas pastatė pirmo DAUG LAIŠKŲ
SUMMIT COUNTY
1 X
DISTRICT
je vietoje, bet užsimerkė, kan
Geri Lietuvių tremtinių rė
FOR DISTRICT ALTERNATE
įj
nematytų jubiliatų
nuveikiu mėjai
1
To t h e National C o n v e n t i o n
p.p. Ramučiai vien tik
darbų. Jie gerai padarė, kiid jer praėjusią savaitę gavo 15
SIDNEY B. FINK |
neatėjo, nes savo veidmainin ^aiškų iš tremtinių. Skaityda
S
gu atėjimu butų nuodiję tia mas laiškus p. Ramutis apsi
REMEMBER —- This is one of the few public offices
g
FOR DISTRICT DELEGATE
p
rai širdingų jubiliatų draugų verkė. Jis sako: "aš jau nejau
3E
To the National Convention
Hal
in Ohio, operating on the fee basis,
ir prietelių ratelį. Geda jiems nas, bet visuomet pasiryžęs su
STEPHEN
GOBOZY
B
TWENTY-FIRST
in which the fees earned have exceeded
už nepagerbimą darbščių vei šelpti vargšą tautietį, bet kad
DISTRICT
the operating cost each year during
kėjų, bet juk daug geriau tu tiek daug jų pagalbos šaukiasi
JAMES S. HUDEC
S
let
rėti mažesnį rateli aplink save ir nežinai, kuriam paduoti ranthis administration.
ištikimų draugų, ne^u didelę
FOR DISTRICT DELEGATE
REVIEW — The County Auditor's reports — the
gaują veidmanių ir iš pasalų
To (ho National C onvention
Clerk's office showed an operating sur
pagal reikalą ir laiką. Tokie
kandančių. .
ROBERT H. JAMISON
Mieli jubiliatai, Lietuviai ku nei Jums nei Jusų draugams
plus of $30,000 for 1947.
rie trokšta tik Lietuvos lais nebus niekad prie širdies, tad
ROBERT A. WEAVER
vės ir nepriklausomybes, kurie ir džiaugkimės, kad jie neužTHE PROOF OF THE PUBLIC OFFICIAL IS IN HIS
TWENTY-SECOND
siekia kiek gali- padėti^ išgelbė temdė savo veidmainingu atė
FOR DISTRICT ALTERNATE
ADMINISTRATION
DISTRICT
ti kuodaugiausia tremtinių nuo jimu Jusų tokio reikšmingo
To ( h e N a t i o n a l C o n v e n t i o n
bado ir ligų, tie, kurie vado jubiliejaus, ne tik Jums pa
J. B. ROBINSON
vaujasi vien patriotiškumo, pn- tiems, bet taipgi visai Ameri
sišventimo dėl kitų ir žmoniš kos Lietuvių visuomenei, nes
A. R. THOMAS
kumo principais, tie visad elg žinome, kad to 35 metų šeimy
Compare the public record of each candidate for
m.
sis pagal Jusų garbingą ir kil ninio gyvenimo laiko did>iulė
this important office . . . then VOTE to
nų asmenišką pavyzdi, gi tie, dalis buvo paskirta nuoširdžiai
^ TEAR O U T A N D T A K E T O THE POLLS F O R REFERĘHCŠ4
kurie iš patriotiškumo daro ir pasišventusiai veiklai dėl
RETAIN THE PRESENT HIGH STANDARD
bizni sau ir savo siaurom poli Lietuvos ir Lietuvių.
tinėms grupėms, tie nėra patriTegul bus Jums garbė už pa
STASSEN-FOR-PRESIDENT CLUB OF CLEVELAND
OP EFFICIENCY
jotai ir garbingi Lietuviai, tai siryžimą ir mokėjimą eiti taip
W. W. Prlasmayar, Chairman • MAin 7669 [
žmones prekiaują įsitikinimais garbingai pasirinktu fteliu.
Neris J. Šimkus.
ir idealais, žmonės keičią kailį
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Organizuokime^Lietuviu Pulkus Amerikoje

*

U.S.A. Prezidentas su vy
riausybe nuo praėjusios žiemos
ragina Kongresą skirti dau
giau lėšų Amerikos karo jė
goms, šaukti daugiau vyrų j
kariuomenę ir įvesti karišką
jaunimo mokymą.
Kai kurie reikalavimai pa
tenkinti. Bet du paskutiniai
reikalai užkliuvo. Mat, šymet
,tiek daug rinkimų kitur ir čia
pat! Nors daugumas kongresmonų pripažįsta tuos visus rei
kalus, bet nenorėtų suerzinti
ar sujaudinti milijonus tų rin
kėjų, kurių šuneliai jau barzdą
skutasi.... Nedaug kas norė
tų taip greitai vėl leisti savo
sunus.... gal ir į užjurį. šiaip
ar taip, bet kariuomenė jau ku
rį laiką negauna pakankamai
savanorių.
Tiems visiems trukumams išdalies pašalinti, kilo naujas ir
įdomus
sumanymas.
Lietu
viams
palankus
senatorius
Lodge sumanė ir pasiūlė steig
ti Amerikos svetimšalių legijo
ną iš komunizmo priešų {trem
tinių ar pabėgėlių).
Sumanymas patiko
musų
generolams, kurie ėmė jį svars
tyti, nors kurį laiką viešai tai
neigė, žymesni įvairių tautų
kariai, pabėgę iš komunizmo
nasrų, apie tą sumanymą vistiek nugirdo net Europoje ir
ėmė siūlytis tarnybai. Toks legijonas sudarytų smarkią nar
sių kovotojų; jėgą ir iš dalies
užkištų U. S. A. kariuomenės
spragą. Jis norima daugiausia
steigti iš karo tremtinių —
D.P.
Senatorius Lodge jau kelius
mėnesius uoliai rūpinasi to su
manymo įvykdymu. Vyriausy
bei galų gale' išsijudinus veikti
prieš komunizmą, toks legijo
nas randa vis daugiau pritari
mo. Ir jau atrodo, kad bus stei
giamas.
šis senatorius dabar stengia
si atskirą priedą apie U.SA.
svetimšalių legijoną prijungti
prie kareivių šaukimo (draft)
įstatymo, kuris dabar yra
svarstomas.
Tūkstančiai Lietuvos karių
išblaškytų po Europą, mielai
stotų į šį legijoną. Jie galėtų
sudaryti ištisą Lietuvių divizi
ją arba bent vieną Lietuvių
pulką Amerikos svetimšalių legijone, kuris juo tikrai didžiuo
tųsi!
Daugelis Lietuvių be tėvy
nės jau yra įstoję į Prancūzų
svetimšalių legijoną Afrikoje.
Kiti j ieško kelių eiti talkon
Graikams, Turkams Italams
ir kit. Amerikos svetimša
lių legijonas susilauktų sava
norių Lietuvių gal daugiau ne
gu iš kitų tautų, šis legijonas
musų tautiečiams butų tikrai
mielas, nes Amerika yra an
troji Lietuvių tėvynė, kur gy
vena musų tautos ketvirtis —
ištisas milijonas, ir Amerikos
kariuomenė geriausiai aprūpi
na karius, turi geriausių gink
lų ir aukščiausiai ištobulino ka
riavimo budus.
Tuo budu yra tinkamiausia
proga sudaryti gražų ir gerą
Lietuvių kariuomenės branduo
lį Amerikos globoje, nors ir tor
li už Lietuvos sienų.
Ne tik kitos tautos jau se
nai, bet jau ir U.S.A. vyriau
sybe atvirai kalba be jokios
paslapties, kad anksčiau ar vė
liau ateis neišvengiamas 3-sis
karas — tarp Amerikos ir Ru
sijos. U.S.A. turės didelę tal
ką iš kitų laisvų tautų, nuo kui rių ir Lietuviai neturi atsilikti.
Rusai vers išvien su jais prieš
viso pasaulio demokratiją ka
riauti ir savo pavergtas tautas,
kurių priešakin įsiveržę komu-
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Nori Steigti Amerikos
Svetimšalių Legijoną
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LAISVA LIETUVA

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse -* —
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SEND, Inc.
304 West 63rd Street
CHICAGO 21, ILL

Tel. ENGLEWOOD 5028
Aš alkanas, — papenėkite
Bet galima siuntinius siųsti
-ih <\
mane! Aš nuogas. — apvilkite tiesiai tų dviejų asmenų adresu
PRIIMA
mane! Aš ligonis, — aplanky o jie sąžiningai įteiks reikalin
MAISTO SIliNTlNH .UŽSAKY
kite mane! Aš benamis, — pri giausiems mokiniams, kurie MUS Į VISAS VOKIETIJOS IK
imkite mane į savo namus!.
jau patys parašys savo gera -AUSTRIJOS ZONA.® ANGLIJA.
PRANCŪZIJĄ,'ITALIJĄ, OLAN
Brangieji Amerikos katali dariui laišką.
DIJA. BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ.
Šį atsišaukimą rašau Jo Pra LENKIJĄ, ČEKOSLOVAKIJA,
kai ! Tai paties Kristaus bal
JUGOSLAVIJĄ.
sas iš suvargusių tavo mažes kilnybės šv. Sosto Delegato Maisto siuntinėliai API)RAI'STI
niųjų brolių lupų. Jie krikštyti Kan. F. Kapočiaus pilnu prita draudimo firmose,' pristatvmas
Nesuradus
Švenč. Trejybės vardu, jie įsi rimu k karštu tėvišku paragi GARANTUOJAMAS
adresat<>—pinigai grąžinami. Pa
jungę į Kristaus mistinį Ku- nimu.
kely dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu. •
Už jus besfrneldŽiąs
ną-Bažnyčią, kurios ir Tu esi
Misijonierius
narys, bet dabar tės Kūnas
PRISTATYMO LAIKAS' 8—21
T. Jonas Bružikas, S.J. DIENOS! J VISUS KRAŠTUS;
alksta, serga, kenčia ir neturi
(ieriausi eksportiniai produktai.'
kur galvos priglausti.
Pristatymas vykdomas iš sandė
lių Europoje.
AMERIKAI ruošiantis sau
Čia pirmoj vietoj šaukiasi
moksleiviai. Daugybė jų visiš giai apsiginkluoti, Prez. Tru Siunčiant money order, čekį ar
mok. priemonę, tiksliai nuro
ki našlaičiai. Jų tėveliai arba man pasiūlė paskatinti laivu kt.
dykite gavėjo adresą ir užsako
statybą,
padidinant
laivų
staty
Lietuvoje likę, arba, daugelio,
mu siuntinėlių tipo 'numerius.
išgabenti į Sibirą, o kurie ir bos darbininkų skaičių dvigu Galima užsakyti keli pakietėliai
tam pačiam gavėjui.
turi čia tremtyje tėvelius, nie bai.
2 sv. taukų. k i a u l i n i Ų .
Dabar numatytas U. S. miko iš jų negali gauti. Plyšta
No. 1 2 sv.bekono
Petras Jurgėla, buvęs Lietuvos kariuomenėje kapitonas, dabar gyvenąs Amerikoje, rašo apie
litarinis
pasiruošimas
sekantį
širdis iš skausmo, kai tėvai
SO 00
^ sv ' sa ' am ' dešros
pakeltą įdomų sumanymą — kuris gal niekad nebus įvykdytas — steigti Amerikoje svetim
O"
2 sv. kenųotos jautienos
fiskalį metą (nuo Liepos 1)
mato
savo
vaikelius
alkstan
šalių legioną kovai prieš komunistus. Viršuje telpanti nuotrauka parodo burį Nepriklauso
1 sv. pieno miltelių.
sureikalaus $15 bilijonų.
čius.
mos Lietuvos pėstininkų parado metu. Ar tokią svetimšalių — ir Lietuvių — kariuomenę ar
2 sv. bekono
Dabartiniu laiku laivų sta
legijoną — manoma kurti? Dabar tremtyje randasi be abejo ir tų vyrų kurie šiame atvaiz
Jau daugelis moksleivių guli
2 sv. kenuolos jautienos
tyboje
dirba
apie
35,000
dar
de parodomi kitados iškilmingai maršava. Kitų daugybė tarnavo įvairiose kitose Lietuvos
No. Z 2 sv. pietų Afrik. apeis.
džiovos sanatorijose-ligoninėse
marmelado
kariuomenės dalyse, kurie tuli randasi jau ir Amerikoje. Jie, be abejo, stotų į tą legijoną.
Bet ir čia pusbadžiai minta, tuo bininkų, prezidentas nori iki c<» Qg
.
1 sv. cukraus
rudens
darbininkų
skaičių
pa
tarpu kai džiovininkai turėtų
1 sv. kavos pupelių ,
nistų komisarai su žiauriausia iš skurdžių ir ankštų stovyklų.
1 sv. šokolado, blocks
dauginti iki 63,000.
riebiausiai
valgyti.
Brangus Lietuviai! šiądien
ir gausia budelių policija. Tai
Lietuvi! Išgirsk šį skausmo
2 sv. kiaulinių taukų
bus dvi galingos priešingos jė turime daug tautinių reikalų
No. 3 2 s v. bekono
GEN..
DeGAULLE
pradėjo
pilną
balsą
iš
užjurio
brolių.
—- Balandžio 11 <J. Zueriche
gos. Kai jos susirems, tai bus ir pareigų. Bet nepražiopsokim
Sfi 50 ^ sv. cukraus
Lietuviu Sąjungos Švei Nutrauk nuo savo burnos nors savo smarkų vajų prieš komu
2 sv. aukšč. rieb. sūrio
didžiausias bet kada buvęs ir momento ir karštai įvertinkim įvyko
1 sv. kavos pupelių.
nistus
Prancūzijoje.
Jis
perei
carijoje steigiamasis susirinki vieną kąsnį. Sudaryk jiems
žiaurus karas, kurio liepsna ir šį svarbų reikalą. Tegu Ameri mas. J valdybą išrinkti: Pulk.
tą
Bal.
18
laikė
savo
šalinin
nors vieną pakietėlį su maistu
No. 4
griausmai eis per visus kraš kos ir Katalikų Veteranų Le- J. Giedrys, J. Paškevičiųs-Poškų susirinkimą Marseilles mie 52-95 9 SVARAI CUKRAUS
ar
drapanėlėmis....
Pamai
tus. žiūrėkim tiesiai į artėjan gijonų Lietuvių postai, Ameri kus, I Požėlaitė, K. Truska ir
tink alkstantį Kristaus jaunes ste, kuris vadinamas "raudo No. 5
čią butenybę, kurios neišveng kos Lietuvių Legijonas, poli V. Dargužas. Į revizijos komi
*4-98 3 S V. KAVOS Pupelių
nįjį brolį, apdenk jį apnuogin nųjų sostine".
siją
įėjo
dr.
J.
Augevičius,
inž.
klubai,
organizacijos,
sim. Tai bus lemiamoji kova tiniai
J. Stankevičius ir „D. Jurkus. tą, o vėliau, jei jam pasiseks
NTo. 6 4,5 sv. cukraus
tarp demokratijos ir komuniz draugijos ir pavieniai Lietu Garbės teismą sudaro: Dr. A.
Ift ČEKOSLOVAKIJOS žmo
pasiekti Ameriką, priglausk į
$4•00 4,5- sv. kavos pup<|lių
mo — žut ar but. Demokrati viai U.S.A. piliečiai labai sku Gerutis, K. Klupšas ir S. Gar
savo namus, o Kristus tau at nės bėga nuo komunistų teroro
jai laimėjus, visos tautos susi biai rašo laišku bei siunčia te bačiauskas.
No. 7 200 Chesterfield cigarečių
lygins taip, lyg butum jį patį į vakarus visokiais galimais *2•00 (išskiriant Vok. ir Italiją)
lauks laisvės, gerovės ir tai- legramas savo kongresmanams
budais. Vienas atsitikimas bu
kos-ramybės, nes kartą ant vi ir Krašto Apsaugos Departa — Berne mirė Georges (Jur sušelpęs: "Kiek kartų jųs tai vo toks: į Amerikos zoną at No. 8 16 sv. sūdytų silkių statipadarėte
vienam
šitų
mažiau
Weingart'as,
ilgametis
sados bus pašalintas didžiau mentui, reikalaudami priimti gis)
$5-35
nėlė (Tik į Vokietiją >
konsulas sių brolių, man padarėte". (Mt. skrido čekų lėktuvas, kurį iš
sias pavojus tiems visiems sen. Lodge siūlymą steigti Šveicarijos garbės
Čekoslovakijos pabėgti norin No. 9 10 sv: kvietinių miltų
Lietuvoje. Velionis buvo pa
idealams. Jei nugalėtų Rusai su Amerikos Svetimšalių Legijo skirtas pirmuoju Šveicarijos 25,40.)
tieji pasažieriai, nors ant že $2*85 4 ilnėikepimo miltelių
Tokie
moksleiviai
kurie
la
savo milijonais ginkluotų ir ną ir sudaryti jame Lietuvių konsulu Kaune 1922 m. ir iš
mės buvę komunistai (nes tu
EXTRA . RIEBALU 6 SV.!!:
ugnin varomų vergų, kuriuos diviziją, brigadą arba nors pul buvo tose pareigose iki 1936 biausiai yra reikalingi pagal rėjo ir ginklus), revolverių pa
Z sv. kenuoto sviesto
bos
jau
yra
suregistruoti
ir
jų
2 sV. bekono
valdo geležinė ranka, tai ne tik ką, arba Pabaltijo diviziją iš m. Weingartas taip prisirišo
No.
10
galba ore užkomandavo pilotui
2 sv. kiaulinių taukų
Amerika, bet jau ir visas pa Lietuvių, Latvių ir Estų pulkų. prie Lietuvos, jog pasiliko ten adresus galima gauti šiose vie skristi į Amerikos zoną Vokie
»
• l sv. šokolado, blocks
Nepražiopsokim šios tinka ir po to, kai pasitraukė iš savo tose :
saulis paskęstų kraujo jurose,
1 s"v. cukraus
tijoje. 18 tų pasažierių pasi
oficialių pareigų. Įsigijęs neto
1 sv. kavos pupelių.
Kongresas li Kauno ukį, Weingartas bu 1. Kun. Jonas Petrėnas, 17b, davė Amerikiečių globai. Tik
o išlikę žmonės atsidurtų žiau miausios progos.
riausioje verguvėje, iš kurios gali bet kuriuo metu priimti vo pastoviai įsikūręs Lietuvo Freiburg i. Br., Fuerstenberg- 7 sutiko tuo pačiu lėktuvu grį čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
kareivių šaukimo įstatymą su je. Buvo gerai pramokęs ir Lie str. 7, Germany, French Zone. žti į Čekoslovakiją.
jau nebeišsivaduotlĮ*
to? išlaidos.
2.
Moksleivių
Socialinio
sky
tuvių
kalbos.
Velionis
iš
Lie
svetimšalių
legijono
projektu
Atskirai tarhroicj- su draugijo
Neatsilikim nuo Amerikos,
Tas
lėktuvas
pačioje
Čeko
tuvos išvyko, atėjus bolševikų riaus vedėjas Juozas Šeškevi
mis,, komitetais ir pavieniais as
kuri gelbsti laisvąjį pasaulį ir ar be jo — tas pareis nuo vi okupacijai.
slovakijoje vežiojo tik sovietu menimis dėl didesnių užsakymų.
Paskutiniuoju lai
rengiasi jį ginti. Pasirūpinkim suomenės šauksmo ar nutylėji ko jis dirbo Šveicarijos federa čius, 17b, Freiburg i. r., Em- ištikimus, kurie } buvo ištikimi
Nedel9dsunt', 'šiandien pasiųskite
iš anksto įrašyti Lietuvių tau mo. Ta<Į pasiskubinkim! Iško- linė je svetimšalių poli c i j o j e mendingerstr 36, Germany, Fr. iki gavo progą oru pasprukti. savo giminėms, draugams stan•iutėliua!
•
Zone.
tos vardą į Amerikos talkinin vokim Lietuvių tautai teisę tu Berne.
kų sąrašą. Tai padarysim, jau rėti tą garbingą savo dalią —
Reserve District No. 4
State No. 108X
Reserve District No. 4
State No. 167X
dabar išreikalavę iš Kongreso savo sunų atstovybę Amerikos
REPORT
OF
CONDITION
OF
ir krašto apsaugos departa rengiamoje kovoje prieš ver
REPORT OF CONDITION OF
mento sutikimą steigti U.S.A guvės potvynį! Į darbą!
Mieli Lietuviai! Bukim gar
svetimšalių legijone jei ne Lie
of Lorain, Ohio
bingi
ir uolus talkininkai Ame
of Lorain, Ohio
tuvių diviziją (3-4 pulkai) ar
a member of the Federal Reserve System, at the close
a member of the Federal Reserve System, at the close
brigadą (2 pulkai), tai bent rikos ir visos demokratijos ko
of business on April 12, 1018. published in areordance
of
business
on
April
12,
1948,"
published
in
accordance
voje
prieš
Rusiją,
smaugiančią
ne mažiau kaip vieną pulką!
with a call made my the Federal Reserve bank of this
with
a
call
made
my
the
Federal
Reserve
bank
of
this
musų
tėvynę
ir
kitas
tautas!
Mes turim teisę to reikalauti,
district
pursuant to the provisions of the Federal Reserve
district pursuant to the provisions «f tfae Federal Reserve
Kapitonas Petras Jurgėla.
nes Amerikoje ir Europos
Act.
Act.
tremtyje yra proporcingai di
'
ASSETS
ASSETS
Cash, balances with other banks, including reserve
desnis Lietuvių skaičius, negu
Cash, balances with other banks including reserve
KINIJOS ambasadorius Wa
balance, and cash items in process of collection $ 976,827.49
balance, and cash items in process of collection |2,801,744.31
daugelio kitų tautų.. Jei valdžia shington Dr. Koo įrodinėja
United States Government obligations, direct
United States Government obligations, direct
nesutiktų sudaryti Lietuvių di kad Amerika turėtų dabar pat
and guaranteed
2,220,392.50
and guaranteed
4,438,600.00
Obi i gations of States and political subdivisions. #
307,936.17
Obligations of State and political subdivisions
1,916,587.62
viziją ar brigadą, tai reikalau gelbėti Kinijai nugalėti komu
Other bonds, notes, and debentures
34,047.55
Other bonds, notes, and debentures
--—
591,972.71
kim būtinai steigti Pabaltijo nistus, kurie tęsia karą prieš
Corporate stocks (including $7,500 .00 stock of
Corporate stocks (including $13,500.00 stock
Federal Reserve bank)
7,500.00
diviziją, skiriant po vieną pul Kinijos tautinę vyriausybę su
Federal Reserve bank)
13,500.00
Loans and discounts (including $None overdrafts) __ 3,340,858.28
Loans and discounts (including $2.66 overdrafts)
8,581,598.41
ką Lietuviams, Latviams ir Es Maskvos pagalba. Jeigu Ki
Bank premises owned
$27,000.00
Bank premises owned
$21,000.00
(Bank premises owned are subject to $NONE
tams.
nijoje komunistai laimėtų, ta
Furniture and Fixtures
$3,620.52
24,620.52
liens not assumed by bank)
Real Estate owned other than bank premises
9,500.00
Lietuvių tremtinių eilėse yra da žlugtų ir Korėja, ir Japonija
Furniture and Fixtures
17,791.50
44,791.50
TOTAL ASSETS
$14,378,123.57
Other assets
10,855.80
ne mažiau kaip keliolika tūks ir visa Azija atitektų komunis
LIABILITIES
TOTAL ASSETS
|«,943I2u».ay
tančių kareivių bei puskari tų kontrolei, sako Dr. Koo.
Demand deposits of individuals, partnerships,
ninkių, keli šimtai karininkų,
and corporations
,— $ 3,715,357.12
LIABILITIES
Time deposits of individuals, partnerships
lltmand deposits of individuals, partnerships, keliolika pulkininkų ir apie 10 1948 UŽRAŠŲ KNY
and corporations
8,772,828.10
and corporations
$1,811,867.07
generolų. O kiek yra narsaus
Deposits of United States Government (includ
Time deposits of individuals, partnerships, and
GUTE
UŽ
25c
ing postal savings)
213,155.53
corporations
4,046,480.56
musų jaunimo, pasiryžusio ko
Deposits of States and political subdivisions
562,882.57
Deposits of United States Government (including
Tremtinių
knygų
leidykla
voti su plėšria Rusija, kai lai
Other deposits (certified and officers' checks, etc.)
397,496.89
postal savings)
53,838.29
Deposits of States and political subdivisions
614,706.13
kas ateis! Taip pat čia yra Vokietijoje "Aistra" atsiuntė
TOTAL DEPOSITS
—$13,661,702.21
Other deposits (certified and officers' checks, etc.)
95,250.74
Other liabilities
—
—51,960.63
daug Lietuvių karininkų (net Dirvos knygynui gražių kiše
TOTAL DEPOSITS
$6,622 ,143.69
ninių 1948 metų kalendorių-užTOTAL LIABILITIES
'
$13,713,680.84
pulkininkų), neminint kelias rašy knygučių (note book).
Other liabilities
^
55,853.40
CAPITAL ACCOUNTS
- TOTAL LIABILITIES (not including subordin
dešimt tūkstančių kareivių, ku Jie rašo: "Kalendorių kainos
Capital*
$ 200,000.00
ated obligations shown below)
$6,677,997.09
rie per karą tarnavo U.S.A. nenustatome, matysit patys.
Surplus
-—-250,000.00
Undivided profits
159,442.73
CAPITAL ACCOUNTS
karo jėgose. Tad karinių jėgų Jeigu turėtumėt galimybės už
Capital*
$ 100,000.00
Reserves (and retirement account for preferred
bei vadovybės mes turime net juos mums kuo nors atsilygin
Surplus
—
150,000.00
capital)
------—
55,000.00
ti,
busime
dėkingi.
Musų
no
Undivided profits
—
«. -———
15.212.20
daugiau kaip daugelis kitų tau ras yra parodyti užjurio bro
TOTAL CAPITAL ACCOUNTS
—
664,442.73
TOTAL CAPITAL ACCOUNTS — A—-1—$ 265.212.20
TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL
tų, Rusijos pavergtų.
liams kad mes ir benamių sto
ACCOUNTS
...
664,442.73
TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL
ACCOUNTS
$6,943,209.29
Artėja rinkimai. Tad Jcon- vyklose gyvendami nenuleidžia•This bank's capital consists of;
*This bank's capital consists of:
Common stock with total par value of $2£MIMilQ9*00
gresmanai bus palankesni ne me rankų, bet dirbame kiek
Common stock with total par value of $100,000.00.
sąlygos leidžia, Lietuvišką kulV
MEMORANDA
gu bet kada — skaitysis su turos darbą...."
MEMORANDA
Aflsets pledged or assigned to secure liabilities
masiniu Lietuvių kilmės Ame Dirvos knygynas prisius šią
Assets pledged or assigned to secure liabilities
and for other purposes
$903,636.45
and for other purposes
$ 778,362.75
J Harold Hammer, sec'y-treasurer, of the above-named bank,
rikos piliečių reikalavimu bei knygutę už 25c, ir tie pinigai
T, H. G. Pyle, vice-president-secretary, of the above-named bank,
hereby certify that the above statement is true to the best of my
prašymu ir jį patenkins. Tik bus pasiųsti tiems broliams
hereby certify that the above statement is true to the best of my
knowledge and belief.
HAROLD HAMMER.
knowledge and belief.
H. G. PYLE.
reikalaukim vieningai ir drą tremtiniams paremti. Siųskit
CORRECT—ATTEST.
IRVEN G. ROTH,
CORRECT—ATTEST: F. A. SANFORD,
siai! Be to, šiuo žygiu nors.ke mums pašto ženklais.
H. E. HAGEMAN,
DIRVA,
J. D. SMITH,
liems tūkstančių Lietuvių bus
R. B. MILLER, Directors
E. G. COOPER, Dfr«ete*s.
6S£0 Superior Ave.
nutiestas kelias Išsivadavimui
Cleveland 3, Ohio
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K.

KARPIUS—Editor

6820 Superior Ave., Cleveland, O.

PALESTINOS KARUI PRASIDEDANT Butų Kenksminga Da
PALESTINOJE — Šventojoje Žemėje — karas prasi* dėjo. Nors tai yra dar tik pradiniai paskiri susikir
timai, tačiau ir Arabai ir Žydai jau puola miestus, laiko
mus vienos ir kitos pusės ir juos užimdinėja.
Žydai paskelbė pasauliui jog jie laukia Arabų ar
mijų įsiveržimo į Palestiną Žydams naikinti. Patys Žy
dai pasiruošę kariauti ir gintis.
Arabai kurie pasiryžo ginti Palestiną ir neįsileisti
Žydų, yra ne vien tik pačios Palestinos Arabai, bet ir ki
tų aplinkinių Mohametoniškų valstybių Arabai.
Transjordanijos Karalius Abdullah pasiruošfs pir
mutinis įžygiuoti su Arabų legijonu Palestiną nuo Žy
dų laisvinti. Gegužės 15 dieną baigiasi Britų mandatas
ant Palestinos, Anglų kariuomenė ir valdininkai apleis
Palestiną ir paliks ją "Dievo valiai". Arabai nuo tos
dienos ryžtasi imti savo "Šventosios Žemės" likimą į sa
vo rankas.
Arabai, kurie prieš 1400 metų priėmė Mohameto
tikybą, skaito Žydus nepriklausančiais Palestinai, nes
kai Arabai ten nuolat gyveno, Žydai buvo išsibastę į pa
saulį ir savo "Pažadėtąją Žemę" užmiršę, ar net jos išžadėję.
United Nations organizacija susirupinus kas dary
ti išvengimui karo. Kiti rūpinasi kad, karui formaliai
kilus, nebūtų išgriautas Šventas Miestas-Jeruzalis, ku
ris turi aukščiausią religišką reikšmę trims tikyboms —
Krikščionims, Mohametams ir Žydams.
Žydų judėjimą už Palestiną ir jų persikėlimą f "tą
"Pažadėtąją Žemę" daugiausia išjudino Žydų Zionistų
organizacija, kuri pradėjo jieškoti savos Žydiškos vals
tybės ir Palestiną numatė kaip Žydų paveldystę.

bar su Stalinu
Susitikti

Nekuriems pradėjus kalbėti
apie reikalingumą Prezidentui
Trumanui vėl matytis su Stali
nu, rimtai dalyką svarstantie
ji pripažino kad toks pasima
tymas dabar butų ne tik ne
naudingas, bet ir kenksmingas,
iki Amerika neišdidins savo
militariškos galybės.
Prez. Truman sako jis sutik
tų pakviesti Staliną į Washingtoną, bet Stalinas į Ameriką bi
jos važiuoti.
Toliau, susitikus su Stalinu
bent kur, jis galėtų klastingai
padaryti neva nusileidimus ir
parodyti taikingumo norą, tas
Amerikiečius vėl suklaidintų ir
susilpnintų visuomenės rėmimą
Amerikos ginklavimosi prograbos. Tokie Stalino nuolaidu
mo pažadai kad ir apgavingi,
tik pasitarnautų Rusijai dau
giau sustiprinti savo įtaką jau
pavergtose šalyse, ir sudaryti
penktas kolumnas kitur.
Stalinas jokiu budu neva
žiuos į Washingtoną, ypač da
bartinėse įtemptose apystovose, o Prez. Trumanui važiuoti
kur nors Staliną susitikti bu
tų tik Amerikos pažeminimas.
# # #
ČEKOSLOVAKIJOJE Metali
stai prisijungė prie komunistų
partijos, prisitaikydami laimė
jusiai pusei.
Italijoje, kur komunistai ne
laimėjo, ten net ir kairieji so
cialistai sako prisideda prie ka
talikų, laimėjusių rihkimus.
Socialistai visur taip ir mė
tosi kaip uodega, ir prisisega
ten kur yra diduma, tada ir jie
gauna ineiti j valdžią.

NUSISTATĖ PRIES
KOMUNIZMĄ
Kolumbijoje, Pietų Amerikos
sostinėje Bogotoje,* įvykus vi
sų 21 Amerikos valstybių kon
ferencija padarė griežtus nuta
rimus prieš komunizmą, kovai
su juo imsis griežčiau negu an
ksčiau stengėsi kovoti prieš
nacizmą.
Suv. Valstijos, Brazilija ir Či
le — trys didžiosios prieš-komunistinės akcijos rėmėjos —
patiekė savo bendrą reozliuciją
komunistų ir jų veiklos nusmerkimui ir kovai prieš ko
munizmą. .
SuV. Valstijų Sekretorius G.
Marshall iš tos konferencijos
jau grįžo j Washingtoną.
Bal. 9 revoliucija, kuri tą
konferenciją laikinai sutrukdė,
davė gyvą vaizdą Amerikos de
legacijai ką revoliucija reiškia.
Tos revoliucijos, kurią komu
nistai išplėtė, pasėtoje žuvo
virš 1,500 žmonių.

SKAITYMAI
•MM*

LIETUVIAI RAŠYTOJAI SVEIKI
NA VYDŪNĄ

šių metų Kovo 22 d. didžiam musų tautos
rašytojui, tautinės sąmonės žadintojui Dr. Vydunui sukako 80 metų amžiaus. Kovo 21 d. Augustdorfo prie Detmoldo Lietuvių stovykloje
įvyko iškilmingas Vydūno 80 metų sukakaties
minėjimas. Su Vydūno asmenybe ir kūryba iškil
mių dalyvius supažindino A. Krausas ir P. Nail*
jokaitis.
Garbingasis sukaktuvininkas susilaukė dau
gelio sveikinimų žodžiu ir raštu.
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos ir
Lietuvių
žurnalistų Sąjungos vardu tų abiejų
# # l
organizacijų garbes narį Dr. Vydūną žodžiu pa
AMERTKA pastatė Italijai sveikino Lietuvių žurnalistų Sąjungos pirminin
Vydūnas-Storasta
maisto ir anglies už $8,102,000 kas A. Merkelis:
prieš pat rinkimus, ir tas fak
tas buvo paskelbtas, padrąsi
Raštu didžiai gerbiamą sukaktuvininką Dr.
Didžiai Gerbiamas ir Brangus sukaktuvinin •
nimui Italams balsuoti prieš ke, malonus šio garbingo susirinkimo dalyviai,
Vydūną sveikino Suvienytų Amerikos Valstijų
komunistus.
Pasaulis šiandien gyvena nepaprastus ir Lietuvių Rašytojų Draugija:
Geistina butų kad valdančio audringus laikus, ir visą šių dienų buities tragiz
ji partija — krikščionys-demo- mą skaudžiausiai išgyvename mes, lyg paukš
Brangus Jubiliate,
kratai — gavę tą maistą ne čiai audros išmesti iš savo gimtojo lizdo ir ne
Suv. Amerikos Valstijų Lietuvių Rašytojų
pradėtų iš jo biznį daryti, kaip žinomo likimo pasmerkti tamsiai ir klaikiai atei
Draugija
pagarbos ir džiaugsmo kupina dvasia
darė Lietuvos krikščiony s-de- čiai.
„
jungiasi
prie
tų šviesiųjų brolių ir seserų, kurie
mokratai po pirmojo karo, pra
šiandien, labiau negu bent kada, pasaulyje šią valandą susirinko nusilenkti Tamstos taurios
garsėdami lašinių skutimo by siaučia tamsios galios, naikinančios visa, kas
get ne visi Žydai yra Zionistai ir ne visi Zionistai yra
la, sulaukę maisto (lašinių) iš žmoniška, kilnu ir tauru. Atrodo, lyg mes gyven veiklos asmeniui, įžengusiam šiandien į 80-tasias
kraštutinieji užsispyrėliai. Daug žymių Amerikos ir
žvaigždžių Takų pakopas.
Amerikos.
tume amžiais kurtosios kulturos sutemas, lyg
kitų kraštų Žydų nepritaria kurimui Žydų Valstybės Pa
Mes džiaugiamės Tamstos rašto lobiais, ku
butume priartėję pasaulio žlugimo išvakares.
f / /
lestinoje. Tokį nusistatymą reiškia Judaizmo Taryba
rie šildė Amžinosios Ugnies skaistumu prisikė
Ir šiais didžiojo nerimo, tamsios nevilties ir
Amerikoje. Nors Amerikoje daugelis krikščionių dva
SENATE užgirta bllius pa sunkių bandymų laikais mes labiausiai ilgimės lusią tautą ir šiandien tebegaivina jos išblašky
siškių, įsiskaičiusių šventraštį, bet neturinčių ryšių su
didinti šio karo veteranams iš to, kas mus, besiblaškančius suramintų, kas mu tus vaikus.
moderniniais Vidurryčiais, padrąsina U. N. steigti Žy
šių dienų demono bandymų kelyje linkime
valdžios .. duodamas sumas pi myse įžiebtų šviesią viltį sulaukti geresnių lai
dų Valstybę Palestinoje pagalba militarinės akcijos, to
Tamstai
ištvermės ir sveikatos.
nigų, ktfHe tęsia bent kokius kų, kas suteiktų jėgų bei ištvermės pakelti liki
neužgiria Judaizmo Taryba Amerikoje.
Mes
tikim, kad suklupus didžiajam smurtui,
lavinimosi ir mokslo užsiėmi mo mums skritą didį bandymą.
Ta Taryba nuneigė siūlomą Žydų Valstybę kaip iš
vėl
iš
visų
pasaulio kraštų susirinks Lietuvos
mus. Nevedęs vyras iki šiol
Ir tokį didį ir šviesų žmogų mes savo tarpe vaikai, susirinks į senąsias sodybas ir kartu su
siveržimą Žydų rasinio nacionalizmo, kuris pasirodė net
gaudavo po $175 mėnesiui, da turime — tai musų didžiai gerbiamas, brangus
pavojum taikai moderniniame pasaulyje ir todėl, Tary
bar, jei tas bilius bus užgirtas, ir visų mylimas sukaktuvininkas Dr. Vydūnas, Tamsta žengs į didžiojo prisikėlimo saulėtek|.
ba skelbia, Žydai neprivalo tokio naciolizmo priimti. Ju
gaus po $210 mėnesiui. Pakel sulaukęs patriarchiško amžiaus.
J. Aistis,
daizmas, sako Taryba, nėra politinis teritorinis tikslas,
ta sumos ir vedusiems.
Suv.A.V.L.R.D-jos Pirmininkas,
Prieš 60 metų Vydūnas pradėjo musų tau
o universalinė religinė misija.
J
. .St. Budavas, sekretorius.
tai
dirbti,
prieš
50
metų
jis
prabilo
į
ją
nauju,
Du žymus Amerikos tarptautinių teisių advokatai dan, kiti Republikonų kandidatūros norintieji užsiima
stipriu
ir
brandžiu
kūrybos
žodžių,
ir
jai
davė
pareiškė net abejonę ar United Nations turėjo kokią tei žymiais darbais šiomis kritiškomis valstybės dienomis:
sę Palestinos padalinimu tarp Žydų ir Arabų užsiimti. Senatorius Taft labai daug ^prisideda prie šalies reikalų gausų ir vertingą kulturos lobį.
Laišku iš Luebecko sveikino rašytojas
Vydūnas savo kūryba ir visuomenine' veik
Tas padalinimas irgi labai keistai išrodo. Palesti tvarkymo, Gub. Dewey užimtas didelės valstijos reika
Faustas
Kirša:
nos teritorija nusidriekus siaurai-ilgai rytiniu Vidurže lais, kiti kitais būtinais darbais, o Stassen, grįžęs iš ka la musų tautą vedė iš tamsos į šviesą, iš vergo
mio juros pakraščiu. Ta teritorija nėra padalinta viena ro laivyno tarnybos, niekuo neužsiimdamas, nieko ne vės į laisvę. Jis musų tautoje kėlė pasiilgimą
Brangus Kurėjau!
aukštesnio ir tauresnio žmoniškumo, mokė mus
pusė Žydams, kita Arabams, o po sklypą pakartotinai veikdamas,. pasiryžo jieškoti prezidento vietos.
Kaip niekas kitas, Jus atgaivinote Lietuvos
buti ne garbingų prabočių šešėliais, bet sau žmo praeities Amžinąją Ugnį.
Žydams ir Arabams, Arabams ir Žydams, ir tai]) padali
Jeigu duoti prezidento vietą tai tinka duoti daug nėmis, savojo likimo viešpačiais, savąja kūryba
nimo plane randasi trys paskiri nelygaus didumo skly dirbančiam, ne be užsiėmimo važinėjančiam žmogui
Kaip niekas kitas, iš senovės kapų išvedėkurstančiais tautos Amžinąją Ugnį, kuri savo te melstis prie šventųjų Lietuvos aukurų vaini
pai Žydams, ir taip pat trys įsimaišę tarp tų Žydiškų
skaisčiomis ir didingomis liepsnomis ne tik kuotas vaidelutes ir pražilusius Krivius.
sklypų, paskiri plotai Arabams. Jeruzalis paliktas, pa
mums, bet ir visam pasauliui šviestų.
v . ......
čiame Arabų didžiojo ploto centre, kaip tarptautinės te
Kaip niekas kitas, per visą savo amžių Prū
-*•*.
• •
ritorijos lopas.
Vydūnas savo kūryboje vaizduoja ne kas sų žemėje gaivinote tautos sąmonę.
Kiti Žydai pritaria palikimui Palestinos nepadalin
dieninį pilkąjį gyvenimą, bet sprendžia didžią
Kaip niekas kitas, tapote savaimingu vie
tos, bet dviejų politiškų grupių — Arabų ir Žydų — val
sias gyvenimo ir buities problemas. Jo kūryba nuoliu, kad taptumėte Lietuvių dvasios ritieriudomos. Net Arabų delegacija U. N. posėdyje, išsižadė
šviesi ir giedri. Joje laimi gėrio pradas. Vydūno mi.
dama pirmesnio nusistatymo kad Palestina butų grynai
Jusų 80 metų amžius ir dvasins patirtis te
kūryboje vaizduojama žmogaus sielos kova su
tik Arabų valstybė, sutiko sutvarkyti Palestiną pana
tuo, kas ją varžo ir vergia, kas neleidžia jai kil spindi jaunajai kartai stiprybe ir pasiaukojimu
šiai kaip tvarkoma Šveicarija, kuri susideda iš kelių tau
ti įdėjų pasaulin, grįžti dievybėn, iš kurios juk keliaujant į laisvę ir Neprik&u&oraę Lietuvą.
PAVASARIO DAINA
tų. Kiekvienas kantonas, Arabų siulymu, gali valdytis
žmogaus siela yra kilus. Bet idėjų pasaulin, die
(Benys Rutkunas)
sulyg to kurių daugiau ten yra, Arabų ar Žydų.
vybėn tegalima žengti tik per darbą, kovą ir
Šitaip, sako, Palestina bus prieinama ir Krikščio
Laišku iš Amerikos sveikino ir rašytoja tA.
kančias.
Darbu kuriamos vertybės, kuriomis
Toks mėlynas, toks mėlynas takas!
nims, su jų Šventu Miestu, ir Arabams ir Žydams.
Vaičiulaitis:
grindžiamas kelias prie dievybės, kova nugali
O saulė — mergaitė basa!
Visų Žydų, kurių pasaulyje yra dar apie 9,000,000,
mas mus tykojąs pavergti blogis, kančia apvalo
Paliekniuos lakštingalos plakas
Brangus Tautieti,
į Palestiną vistiek niekas nesutrauks, o jeigu koks mili
ma siela nuo gyvenimo rūdžių, nuo to kas mus
po teškančias ryto rasas.
Noriu Jus pasveikinti fr išreikšti nuoširdžius
jonas jų ir susigrus, žinovai tikrina, ten bus tik kamša
trukdo atsipalaiduoti nuo materijos ir daiktiš linkėjimus Jusų sulfikties proga, sulaukus 80
Vai dienos, jųs žėrinčios dienos,
tis, nes Palestina yra labai nederlinga ir nedaug žmo
kumo.
*
(
metų amžiaus.
dainuojanti aušrai širdis —
nių tegali išmaitinti.
Vydūno kūryboje musų tautai nužymėtas
Kiek girdžiu, po tiekos. skaudžių patyrimų,
Iš burto žalios dobilienos
Bet Žydai nacionalistai rimtai pasiryžę Palestiną
kelias veda į aukštumas, į tobulesnį gyvenimą. Jus vis esate darbštus ir vikrus, pilnas kūrybi
suklegęs žvalus vyturys!
padaryti savo Valstybe, ir tam pasimojo aukoti daug gy
Tai kelias, kuriuo einant negalima paklysti, ir nės dvasios. Neveltui kadais Jųs rašėte: "Mes
vasčių, kurias Arabai paims, ir Palestina, karo nunioko
Per tiltus ugninių purienų
beklaidžiojant, jėgų netekus, žuti. Ir šiais musų nesame silpni. Su mumis yra kūrybos dvasia".
ta, negreit galės sutvarkyti savo menkučius išteklius.
sparnuotas Į saulę einu, —
tautai skaudžiais ir sunkiais laikais Vydūno tau
Aš pats jau seniai Jus pažįstu. Kai nuva
pražydo atmerktos blakstienos
ri bei didinga asmenybė ir jo gausi bei vertinga žiuodavau prieš 25 metus į svečius pas savo te
pavasario girtu sapnu.
kūryba mums yra didis stiprybės šaltinis, skaid tą, tenai, Suvalkijos kaime, rasdavau Jusų raš
rus šviesių vilčių švyturys, gairės, rodančios ke tų apie Visatos Sarangą, apie mirtį. Mano pus
Taip laisva, taip gryna, taip jauna:
PER ANKSTI PREZIDENTĄ RINKTIS
lią
į visų musų svajojamą ir siekiamą tautos ir brolis, ūkininkas, man sakydavo, rodydamas tas
pasaulio — dainoms permažai!
Tėvynės
laisvę.
jjiomis dienomis nekuriose valstijose eina bandymai pa
knygas: 'Tai parašė Vydūnas, filosofas".
Drumzles nuo krutinės nuplauna
tirti kokį kandidatą Amerikos žmonės norėtų maty
Jųs, dar anais geresniais laikais, tarpais
Vydūno
balso
musų
tauta
klauso.
Jis
musų
varvėdami gaivus lašai.
ti nominuotą į prezidentus iš Republikonų partijos.
mylimas ir gerbiamas. Įvairiomis progomis jis jausdavotės vieni, be atgarsiu O štai Jusų žo
Demokratų partija turi savo kandidatą nuo kurio
buvo atžymėtas garbingais titulais. Jis pasau džiai, Jusų kūrybinė mintis buvo pasiekusi ir
ir norėdama negali pabėgti — Prezidentas Truman kan
linės rašytojų organizacijos Pen Klubo garbės musų tautos širdį, patį kaimą.
VISKAS PRAEINA
didatuoja, ir nėra abejonės jis Philadelphijoje Demo
Paskui, dar moksleivis būdamas, tamsią
narys, jis Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugi
kratų partijos konvencijoje Liepos mėnesį bus užgirtas.
naktį
iš savo tėviškės ėjau į Vilkaviškį, kad iš
jos
ir
Lietuvių
žurnalistų
Sąjungos
garbės
na
Išdilstą žodžiai šimtmečių granite,
girsčiau
Jusų paskaitą ir Jus pačius išvysčiau.
Didžiausia lenktynė už kandidatą eina Republikonų
rys.
Šventovėse šventa ugnis užgęsta.
partijoje, kur kelias į kandidatus atviras visiems.
Nuo tų senų dienų rėtai kada buvau arti
Po vėtros įr kovos saulėtą rytą
Šiandien man tenka garbinga ir maloni pa
Žvmiausi Republikonų partijoje kandidatūros jiešNauji laivai išplaukdami paskęsta.
reiga mylimą ir brangų sukaktuvininką pasvei priėjęs prie Jusų kaip dabar, būdamas toli, už
ką asmenys yra Senatorius Robert Taft iš Ohio, Guber
kinti Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos ir marių. Skaičiau Jusų "Kalėjimą". Ir labai susi
Prapuola džiaugsmas aukso burte,
natorius Dewey iš New Yorko, Stassen iš Minnesotos,
Lietuvių
žurnalistų S-gos vardu ir palinkėti dar gyvenau su Jumis, daug ką naujo patyriau, iš
Varpai sudrumsčia amžinybės tylą.
Gen. Mac Arthur ir dar keli kiti..
daug
kūrybinių
metų, dar daug metų buti musų Jusų praėjusių dienų.
Sugriuva miestai, šimtmečių sukurti,
Dabar dar toli peranksti rinktis kandidatą, net Retarpe
tuo
šviesiu
didingo žmoniškumo švyturiu,
Neseniai gavau iš Romos, ten prieš karą pa
Griuvėsiuos tautos ir žmogus pakyla.
publikonams. Jų konvencija, taipgi Philadelphijoje, ga
kuris neleistų mums paklysti šioje tamsioje ir liktus Jusų "Probočių šešėlius", taip pat ir Ju
li parinkti visai ką kitą, jeigu tarp dabartinių populia
Nutilus audrai, uostan grįžta valtys,
gūdžioje tremties naktyje, o padėtų susirasti sų vertimą iš Sanskrito. Tat sykiu skaitau abu
rių kandidatų tąsynė išsivystys į nesuvaldomą. Taip
Žvejai prieš saulę vėl tinklus ištiesia.
kelią į laisvą Tėvynę, kurios Amžinosios Ugnies šiuos veikalus.
daug kartų buvo.
Ir po žiemos žolytė ima kaltis
didysis žinys Tamsta esi, brangus ir mylimas
Tegul kūrybos dvasia lydi Jus i* vėl atgal
Pastebėtina kad žmonės palinkta J tą kuris daugiau
Iš šalto gruodo į dienužę šviesią.
sukaktuvininkę t, *-». beigi savo sveikinimą A. visus mus gražiną | gimtąją žemę, prie Nemuno
sia trukšmo sukelia ir į savo atkreipia dėmesį. PaveizJonas Nevardauskas.
Merkelis.
krantų.
4
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PAJIEŠKOJIMAI

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti į:
CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.
Aleškevičiutė, Elena, iš Semeliškių
vai., Trakų ap.
Amposaitis, Juozas, iš Barzdų-Bliuviškių vai., Šakių-Naumiesčio ap.,
atvyko Amerikon iš Škotijos, gyv.
Brooklyn, N.Y.
Arcišiauskas, Liudvikas, gim. Ame
rikoje, ir sesuo Albina, iš Suval
kų ap., vaikai Agotos Pužauskaitės, gyv. Duryea, Pa.
Arrytes (Arris), Nina ir Flora, at
vyko Amerikon 1937 metais.
Aurila, Povilas, gyv. New Yorke.
fiulzgytė, Ona, iš Radviliškio vai.,
Šiaulių ap.
Burstein - Mogilevaki, Sonja, išvy
ko iš Lietuvos 1940 metais.
Butkus, Juozas ir Pranciškus, iš
Kretingos ap.
Čapkauskas, Aleksandras ir Pijus,
iš Vilkijos vai., Kauno ap.
Černauskas, Jonas ir Silvestras ir
Černauskaitė, Ona, kilę iš Vilka
viškio ap., Pajevonio vai.
Chodzinski, Anton, iš Semeliškių v.
Trakų ap.
Ciunelis (ar Tijūnėlis), Petras, 18
Kaltinėnų par., Švenčionių ap.
Dalinkevičiute - Dambrauskienė, iš
Taujėnų vai., Ukmergės ap., ir
vyras Kazys, gyv. Philadelphia.
Danilevičius, brolis Antano, iš Ma
žeikių ap.
Daplys (Deps), Klemensas, iš Ro
zalimo vai., Panevėžio ap., gyv.
New Yorke.
Daučanskas, Martynas ir Petras, iš
Vilkijos vai., Kauno ap.
Daugėla, Petras, iš Marijampolės a.
Daugėlaitė - Jankienė, Marijona, iš
Andriejavo vai., Kretingos ap, gv.
New Yorke.
Daujotaitė, Antosė, duktė Koto, gT.
x
New, Yorke.
Deutstfhendorf, Gustav ir jo sesuo
Anna Guelde, gyv. Jersey City,
N.J.
'
• •••
Deutschendorf, Julius, gyv. North
Braddock, Pa.
Deveikis, našlė ir vaikai mirusio
Prano Deveikio, kiluio is Linkmenų-Moletų vai., "Utenos ap.
Deveikis, Vladas, iš Panevėžio ap.
Deveikytės, Ona ir jos sesuo, sese
rys mirusio Prano Deveikio.
Dielininkaitis, ..nuo Lukšių, gyv.
New Yorke,
Dilftinis, Augustinas ir Vincas, iš
Pajavonio vai., Vilkaviškio ap.
Dulka, Jan ir Tekia, iš Semeliškių
vai., Trakų ap.
Džiaugys, Jonas, gyv. Fhiiadelphijoje, Pa.
Galinis, Juom ir Simanas, stttH}®
Simano, iš Alytaus ap.
i
Guobis, Jurgis, iš Rokiškio ap.
Jakubauskas, Pijus ir Vincas, iš Vil
kaviškio ap., Tupikų km.
Jankienė - Daugėlaitė, Marijona, is
Andriejavo valšč., Kretingos am
gyv New Yorke.
Janulevičienė - Kreivaityte, Maga®*
iš Jankų vai., Šakių ap.
Jonaitis, Antanas, iš Rozalimo vai.,
Panevėžio ap.
Karalius, Jonas, iš Pajavonio vai,
Vilkaviškio ap.

Karaška, Juozas, iš Pajavonio vai.,
Vilkaviškio ap.
Kemežytė, Zinaida, ginu Amerikoje,
duktė Onos DidžbalytSs - Kemežienės, gyv. gal Pittsburgbe Pa.
Kerbelis, iš Deltuvos vai., Ukmer
gės ap.
Koliavaitės, Marijona ir Ona, Ii gu
delių vai., Marijampolės ap., gvBrooklyne ar Elizabeth.^ . \
Kondratavičius, Jonas, iš Daugė
liškiu v., Švenčionių ap.
f
Kreivėnas, Juozas, iš Javaravo vai.,
Marijampolės ap. '

Kazys, iš Šakių ap., gv,
Wilkes Barre, Pa.
Krivickas, Povilas, iš Radviliškio v.,
,Šiaulių ap.
.
•
Kromelys, Antanas, gira. Amerikoj,
jo tėvas Antanas buvo i§ Šilalės
vai., Tauragės ap.
Kumpis, Jonas, iš Kartenos,. Kretin
gos ap.
.
Kriščiūnas,

NO BETTER
TERMS

COUNTY TREASUERER

HIPPODROME

ELECT

N
iekuomet pirmiau Reguliarė Ar
mija neteikė tiek daug pasirinkimų

jauniems vyrams, kurie įstoja ka
riuomenėn trims metams ar ilges
niam laikui. Pavyzdžiu:
• Paskyrimas į bent vieną iš kelių
divizijų pagarsėjusių Tolimuose Ry
tuose.
>
• Pasirinkimas bent Ginklo ar tar
nybos, kurių kvotas dar reikia už
pildyti.
• Veteranai su užjurine tarnyba po
Rugsėjo 2, 1945 m., gali pasirinkti
trijų metų paskyrimą } bent vieną
iš aštuonių puikių dalių dabar sto
vinčių Suvienytose Valstijose.
• Veteranai su reikalingu militariu
patyrimu tūlose specialybėse kaip
nurodyta W. D. Pamflete 12-16, ga
li jstoti j puskarininko (non-cdBftmissioned) laipsnį.
• Aukštesnę mokyklą bąigusieji ga
li pasirinkti techniško lavinimosi
kursą pirma įstojimo į kariuomenę.
• Daugiau žinių gausite jums artl».
miausioje Rekrutavimo Stotyje
kreipkitės tuojau!

t

"The fighting 69th"

Former Deputy County Treasurer
CAREERS WITH

Room 109, Old P. O. Eldg.

A FUTURE

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

Cleveland 14, (V/iio

MIRIMAI
VINCAS KASPER /Kaspera
vičius), nuo 6504 Superior
ave., mirė Bal. 25, palaidotas
29 d., Highland Park kapinėse.
Velionis paėjo iš Vaiguvos p.,
Šiaulių ap. Amerikoj išgyveno
87 m., Clevelande 25 m.
Paliko dukterį, Judith John
son, ir dvi seseris, Mrs. Bin
kis, Chicago j, ir Mrs. Morta
Grigolaitis, Cicero, 111.
Laidojime pasitarnavo Wilkelis Funeral Home.

'Midget Auto Lenktynės
Tęsiamos Gegužės 2
Šį sekmadieni, mažųjų automobi
lių lenktynės Bedford's Sportsman
Park Speedway atsibus vakaro me
tu po didelėmis šviesomis.
Pirmutinės lenktynės prasidės iš
12 karų, nuo 8:S0 vakare (D.S.T.).
Šiose lenktynėse dalyvauja eilė žy
mių lenktyniuotoje, ir pribuna vis
naujų atsižymėjusių vyrų.
Ta vieta randasi į p:etus nuo
Bedford miestelio, ant Ohio Route
8, tarp Akrono ir Clevelando.

Hippodrome Theatre kitą trečia
dieni bus pradėta rodyti dvi seniau
matytos bet įdomios filmos, dabar
panaujinamos, "The Fighting 69tY',
su James Cagney, Pat O Brien ir
Dennis Morgan vadovaujamose ro
lės.e. Antra filmą, "Valley of the
Giants", su Wayne Morris vadovau
jamoje rolėje.
Pirmas veikalas apima Amerikos
karių gyvenimą, nuo pat pradėjimo
lavinti iki kovu mūšio lauke.
Midget Lenktynės Prasi
Antras veikalas vaizduoja gyve
nimą tarp milžinų raudonmedžių
dės Bainbridge Geg. 9
Kalifornijoj, su visomis gamtos įdo
Bainbridge
Speedway viršininkai
mybėmis.
Tos filmos bus rodomos per sa paskelbė kad jie įves 100-to Myiių
National Championship lenktynes,
vaitę pradedant Gegužės 6.
kurioms užgyrimas gautas iš AAA
ir prasidės sekmadienį po pietų, Ge
gužės 9, ant vienos mylios trakto
Clevelando kaimynystėje.
Čia bus išspręsta Nacionales ma
žųjų automobilių lenktynes už 1948
čampionatą.

City Councilman

U. S. ARMY AND U. S. AIR FORCE
RECRUITING SERVICE

Democratic Ticket

SUTIKIMAS ŠILDYMO PAKEITIM

AMERIKA sustiprino savo
apsigynimo punktus prieš Ru
sus Alaskoje, pasiunčiant ten
8,000 daugiau pėstininkų ka
riuomenės. Ten stiprinama ir
oro apsigynimai. Alaskoje tu
rima apie 9,000 lakūnų.

iš Kitokio Kuro į Gasinį

ŠEIMA iš penkių asmenų su
valgo apie 3000 svarų vaisių
ir daržovių per metą.

YRA PRIVALOMAS

Lietuviškos Vakaruškos

SĄLYGOS TVARKANČIOS PRIEDINĮ
GASO ŠILDYMO ĮVEDIMĄ
Balandžio 1, 1948, the Public Utilities Commission of Ohio'
išleido priedinį patvarkymą kuris leidžia įsivesti gaso šil
dymo įrengimus, į vietą dabar vartojamo kitokio kuro,
tiktai laikantis tam tikrų griežty patvarkymu.
Balandžio 7, 1948,,the Supreme Court of Ohio nustatė
•liad the Public Utilities Commission gali sulyg nuožiuros
išleisti įsakymus apribojančius naturalio gaso išteklius
naudojimui naujiems ar priediniams patalpų apšildymo
įrengimams.
Sulyg the Commission patvarkymo, gaso šildymo padar
gai gali buti įdėti tiktai prisilaikant The East Orio Gas
Company's galimybių aprūpinti gasu. Todėl, reikalinga
yra tai Kompanijai žinoti visais laikais kiek tikrai gaso
šldymo padargų bus įtaisyta jos sistemoje. Tos priežas
ties deliai, kiekvienas įtaisymas turi buti su žinia ir susi
tarimu su Kompanija, ir raštiškas užtvirtinimas turi bu
ti išduotas pirm negu darbas gali buti pradėtas. The East
Ohio gali prisilaikyti šios tvarkos tiktai reikalaudama kad
kiekvienas jos kostumeris, kuris nori įsivesti gaso šildymi Įrengimus į vietą dabartinių savo įrengimų, padarytų
Kompanijoje aplikaciją ir gautų jos užtvirtinimą.

KAIP UŽSISAKYTI
Kostumeriai gali kreiptis raštu arba asmeniškai. -Tačiau,
visi kostumeriai kuriems dėl kokių nors būtinų priežasčių

A. L.

Citizens

Klube
Lietuvių salėje
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare.

reikia būtinai pakeisti savo šildymą į gąsinj turi kreiptis
asmeniškai arba per autorizuotą atstovą. Kuomet tokios
aplikacijos buna peržiūrėtos, užtvirtinimai įsidėti gaso
šildymo įrengimus j vietą dabar esančių kitokio kuro įren
gimų bus išduodami iki tiek, kiek Kompanijos sprendimu
gaso išteklius leis. Prisilaikant Commission's įsakymo,
visi užtvirtinimai bus išduodami tokioje eile j e kokioje ap
likacijos gaunamos. Aplikantams bus pranešta raštu iš
Kompanijos kuomet jų aplikacijai sprendimas bus išduotas.

jft/vis*
Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra
džia nuo 8:00 vai.

100 MYLIŲ

NACIONALIS
M I D G E T

CAMPIONATAS
AAA—UžGIRTA—AAA
BAINBRIDGE
SPEEDWAY

Cleveland-Chio Route 43

PASARGA
• Neleiskite ir nebandykite patys įsidėti gaso šildymo

2:30 P.M. (D.S.T.)

padargui | vietą kito kuro savo namuose iki negausit Ii
Kompanijos tam užtvirtinimo.

;

The East Ohio Gas Company yra po obligacija vykdy
ti the Public Utilities Commission's patvarkymą. Todėl,
visi gaso šildymo įrejigimai kurie bus įtaisyti jusų na
muose be formalio Kompanijos užtvirtinimo, raštu, turės
buti išjungti; jeigu tokie išjungimai nebus padaryti* sa
vanoriai, tuo atveju Kompanija yra priversta po pabaul

VAKARO ŠVIESOSE

MIDGET
A U T O

LENKTYNĖ
SPQRTMAN PARK
(Rt. 8—Bedford, O.)

da išjungti tuose-namuose gaso tiekimą visiems esantiems

8 DIDELI
ĮVYKIAI

padargams.

S:30 P.M.

•

SFEČIALĖ PASTABA VlSIEMS CLE VELANDO MIESTO GYVENTOJAMS
Patartina visiems persitikrinti kad kontraktorius kurį imate ir pavedate įvesti jusų pageidauja
mu gaso šildymo įrengimą yra, kuomet bus reikalas, Registruotas Heating Contractor in the City
of Cleveland. NETEISĖTA YRA pradėti įvesti šildymo įrengimus neįsigijus pirmiausia permij^
iš the Division of Building and Housing of the City of Cleveland.

THE

9

Sekm. GEG.

(DS.T.)

LOANS TO
REPAIR, MAINTAIN,
MODERNIZE YOUR HOME
OR BUSINESS PROPERTY

Member Federal Deposit Insurance Corp.

Joseph F. Krizek

KANDIDATAS į
COUNTY COMMISSIONER
Edward J. Kovacic, kandidatas į
County Commissioner, gavo visuo
tiną užgyrimą tai vietai. Jį užgyrė 23rd Ward Democratic Club ir
kitos Demokratų partijos grupės,
užgyrė Citizens' League, Cleveland
Plain Dealer, Cleveland Press ir ki
ti laikraščiai.
f
Kovacic yra vedęs, 38 metų am
žiaus, su žmona gyvena 7308 Hecker Avenue.
Mokslus ėjo Clevelande ir baigė
John Carroll University 1932 me
tais. Tautinės grupės užgiria ir re
mia jO kandidatūrą.

DAUGIAU PASIRINKIMŲ nei visada!

ANYWHERE

4

Edward J. Kovacic

Rubliaukas - Rechtermanaitė, Olga, Runkelaite - Kriukas, Domicėlė, iš Samuelis - Bertašaitė, Barbora, ir Skrebe - Skrebis, iš Panevėžio vai.
sesuo Petronėlė, iš Laukžemės p. šlikas, Vaitiekus, kil. iš Vilkaviškio
Naujamiesčio vai., Panevėžio ap.,
iš Šiaulių ap., gyv. Chicagoje.
ap., Pajevonio vai.
Darbėnų vai.
gyv. Chicagoje.
Rudzskis, Adolfas, iš Mažeikių ap.

IM S I' OHIO

2

JONAS G.

POLTEE
Lietuvis

Namų Maliavotojas
Popieriuotojas

mAMki

COMPANY

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų narni
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

495 East 123rd St.

Telefonas: POtomac 6899
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CLEVELANDO IR AP1EL1NKES ŽINIOS Į
DIRVA—6820 Superior Avenue.
ENdicott 4486—Atdara vakarais
fj

Ohio valstijoje šiuo laiku ei
na atkakliausia lenktynė už
gavimą Demokratų partijos no
minacijos į gubernatorius.
Lenktyniuoja du žymus C!evelando piliečiai, abu buvę
Clevelando mayorai, Ray T.
Miller ir Frank J. Lausche.
Lausche, buvęs išrinktas an
tram terminui mayoru, laime
le Ohio gubernatoriaus rinki
mus, tokiu budu buvo ir gu
bernatorium.
Frank J. Lausche yra savistovis, tuo tarpu kai Miller
yra griežtai partijos ma'inos
narys, kuris pats su dideliu
nepasisekimu vadovavo Cuya
hoga Demokratų partijos maSinai, mažai ką iki šiol laimė
damas.
Miller buvo atkaklus Frank
J. Lausche priešas ir tada kai
Lausche vienas kandidatavo ir
laimėjo, dėl to kad Lausche ne
sutiko pasivesti save Miller's
mašinai kontroliuoti.
NAUJOJE PARAPIJOJE
N. P. P. šv. parapijos salėje
sekmad. Gegulės 2 bus suvai
dinta gražus ir Įdomus vaizde
lis iš Lietuvos gyvenimo, "Mo
tinos Malda Išklausyta", stato
mas pirmą kartą scenoje. Pro
grama bus įvairi, bus dainos
ir šokiai. Rengia Moterų Lab
darybės Draugija, Motinos pa
gerbimui. Pradžia 5 vai. vak.
Įžanga 5Cc., bus duodamos ir
dovanos. Pelnas eis naujos ba
žnyčios altoriaus Įrengimui.
Moterų Labdarylės Draugi
jos pirmininkė Agota Navic
kienė svetingai visus pri'ms ir
skaniai pavaišins.
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BENDRA KOMUNIJA
Moterų Labdarybės Draugi
jos narės Gegužės 2 eis ben
drai prie Komunijos 10 v. per
mišias, naujoje parapijoje, ku
rios yra užprašytos draugijos
Intencija už narių mirusias
motinas. Visos narės prašomos
dalyvauti ir laiku ateiti, kad
suspėjus tvarkingai kartu nu
eiti j bažnyčią.
Pirm. A. Navickienė.
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PASIŲSTA 12 SIUNTINIŲ
Clevelando tremtiniai už por
p. Aid. Augustinavičienės pra
kalbų surinktus pinigus pa
siuntė 12 siuntinių
tremti
niams į Vokietiją.
Iš viso pasiųsta 96 sv. taukų,
72 sv. cukraus ir 48 svarai ka
vos pupelių, šie siuntiniai pa
skirti buvusiems pelitiniams
kaliniams, nacių laikais kentė
jusiems naciškose koncentraci
jos stovyklose ir kalėjimuose,
taip pat ir dviejų tremtinių
gimnazijų
(Memmingeno
ir
Šw. Gmuendo stovykloje) ser
gantiems mokiniams.
šie siuntiniai, su pašto išlai
domis, kainavo $100 ir 40c.
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SMAGUS VAKARAS
Liet. Moterų Klubas suren
gė smagu ir didelį kortavimo
vakarą Wilkelis Funeral Home
patalpose, šeštadienio vakare,
Bal. 24. Dalyvavo maišyt ii Lie
tuviai ir jų draugai ne-Lktuviai. Visi turėjo gerą laiką.
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Ohio Lietuviai, kurie yra Republikonai, galės nomi
nacijose pasireikšti už dabartinį Gub. Herbert, o kurie
yra Demokratai, geriausia padarys nominuodami buvusi
Gubernatorių Frank J. Lausche. Nominacijų diena yra

antradienis, Gegužės 4.

, MIEGAMAS KAMBARYS
išnuomojarras, su vonia, šiltu
Ir šaltu vtnrleniu.
7709 Star Avenue
Arti E. 79 ir Superior.

KANDIDATAS į
COUNTY COMMISSIONER
John E. O'Donnell yra Republiko
nų kandidatas j County Commissio
ner. Jis gimė ir visą, laiką gyveno
ir darbavosi Clevelande, čia lanke
ir mokslus. Tarp 1928 ir 1942 jis
tarnavo Ohio State Supervision of
the County Sanitary Engineers par
eigose. 1932 m. buvo išrinktas na
riu Cleveland Board of Education
ir tarnavo du terminu paeiliui.
1939 metais John E. O'Donnell
buvo nominuotas j mayorus kartu
su Hon. Harold E! Burton, tada bu
vusiu Clevelando mayoru, ir tai bu
vo pitonas atsitikimas Clevelando
isto/'ijoje kad vienos partijos du
kandidatai gautų diduma balsų no
minacijose į tą pati urėdą.
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John E. O'Donnell

LAUSCHE
CANDIDATE
FOR GOVERNOR

for

W G A R
Penk. Bal.30—6:80 P.M.

COUNTY COMMISSIONER
1948

Qualified, Experienced and has the Integrity

WILLIAM I MIIIULL, Jr.

and Keen Understanding of Good
Government
iHHIIIHIWIIMHIIIHIIIHIMIHIIMMIItllllMMHHmHHIIMIMWIimiMllltllUMUMimHIMWHUIMHIIMIIIHIMtllll

STATE REPRESENTATIVE

VOTE

On the Republican Primary - May 4, 1948

FOR

TUOKIAS J. HERBERT
Dabartinis Ohio valstijos Guber
natorius Thomas J. Herbert kandi
datuoja iš Republikonų partijes no
minacijoms antram terminui
Jis
pasekmingai ištarnavo
gubernato
riaus pareigose vieną terminą. Jis
bus nominuotas savo partijoje, nes
neturi jokios rimtos opozicijos,
Rinkimuose Lapkričio mėnesį jis
susidurs lenktynėse su Demokratų
partijos kandidatu, kuris bus Gtgažės 4 d. nominuotas.
Gov. Herbert pasekmingai šeimi
ninkavo Ohio valstijoje, ir jam val
dymo darbas nėra naujas. Jis piim
to buvo įvairiose aukštose valdžios
pareigose, prieš tapimą gubernato
rium tarnavo kelis terminus aukš
čiausiu valstijos prokuroru.

PRACTICING ATTORNEY

FRANK J. LAUSCHE
Cosmopolitan
grupės Cuyahoga
apskrityje vėl pasiryžusios remti į
Ohio gubernatorius seniau buvusį
gubernatorių, kuris vėl kandidatuo
ja nominacijoms Gegužės 4.
Numatoma kad Clevelande ir vi
soje Cuyahoga apskrityje Fraitk J.
Lausche laimės didele dauguma.
Lausche vajaus ofisas taipgi tik
rina kad jo vajaus vedėjų apsilanmo įvairiose Ohio dalyse pasirodė
žymus Demokratų vadų palinkimas
į Lausche pusę, taip kad išrodo jis
turi laimtti nominacijas.
Vajaus vadai tikrina kad šiais
rinkimais Lausche turės gauti ma-'
žiausia 50,000 balsų didumą virš sa
vo oponentų kitose Ohio dalyse, be
to ką gaus Cuyahoga apskrityje.
j

KDRTAVIMO VAKARAS
Išrinkit vėl
LKKSA Ohio Apskritis ren Williams E. Minshall, Jr.
gia kortavimo vakarą šešta
STATE REPRESENTATIVE
dieni, Geg. 1, Lietuvių salėje;
Mr. Minshall, kuris kandidatuoja !
pradžia 7:30 vai., įžanga 5°c.
tikietu primary balsa
Įdomaujantieji prašomi daly Republikonų
vimuose Gegužės 4, parodė savo žy- !
vauti.
Komisija. mų darbingumą tarnaudamas atsto- i
vu Ohio Legislaturoje.

Jis yra ad- |

Because of his experience and qualifications he should
be RETURNED to the House of Representatives

VOTE

VETERANAS TURI PARDUOTI
Gerai išdirbtas mėsos ir groserio
biznis su C-2 Alaus ir Vyno laisnais. Pilnai viskas naujai įreng
ta, nauji padargai ir įrengimai,
šviežios prekes. Švari ir patogi
vieta. Ilgo termino lease ir gy
venami kambariai kartu. Ineigos
$100 iki $120 savaitėje.
Kaina
prieinama. Telefonuokit:
PAUL
GL 9615

REIKIA KAMBARIŲ
4 ar 5 kambarių butas, reika
lingas trims suaugusiems as
menims. Pranešti
(19)
MU. 3285
REIKALINGAS BUTAS
5-6 kambarių, gali buti neįren
gtas, trijų asmenų šeimai, bent
kur East Side. Pašaukite
EX. 6426

KANDIDATAS J
STATE REPRESENTATIVE
James J. McGettrick kandidatuo
ja į Ohio State Legislature todėl
kad jis visada jdomavosi politiška
filosofija, ir jos praktišku pritaiky
mu rnusų politiniame gyvenime.
Jis yra advokatas ir plačiai atsi
žymėjęs darbuose Stabilization for
the War Manpower Commission ka
ro laiku.
Būdamas pasekmingas savo pro
fesijoje jis tiki galės pasitarnauti
visuomenei patekęs j valstijos jstatymdavystės jstaigą. Jis yra užgirtas Cuyahoga County Democratic
Organization, taipgi Cleveland Plain
Dealer, Cleveland Press ir per Citi
zens Committee.

STATE

Candidate for

REPRESENTATIVE

Graduate of^NotVe Dame University and Western Reserve
University Law School. Practicing Attorney.
DEMOCRATIC TICKET.
PRIMARY MAY 4.
4

Henry W. Kay, Campaign Chairman.

Democratic Ticket — Primary, May 4th

Mes Du'mUhi ir Ihkeičiam Eagle Stamps

The May Co's. Basement
Praskaidrinki! *&vo Namus šiais Spalvingais

Yarn ir Chenille
Patiesiami l!n?s
Didumo 22"x32"

Didumo 24"x44"

6824 SUPERIOR AVE.
(šalia Dirvos Redakcijos)
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai

7
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Smagi Lietuviška Užeiga

1
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Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga

UPTOWN GrRILiIi

COUNTY ENGINEER
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James McDermott

LASNIK CAFE

James P. Mermott

Fb

Po gryžimo iš tarnybos jis vėl
pasiryžęs kandidatuoti į tą vietą ir
pasitiki kad jis bus nominuotas.

James J. McGetfrick

FOR

J.

•II

DIRVA ~ vienatinis Lietu vokatas ir gabus bylų gynėjas.
!
Karui iškilus, jis būdamas State i
vių laikraštis Ohio valstijoje
Representative tarnyboje, įstojo Į
Kaina metams tik $3.00.
U. S. Armiją Cavalry Troop A.
į

Į
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Listen to

RETURN
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PARSIDUODA
100 akru, su namais miestukvje, '
$11.500.
33 akrai su namais, upelis,
miškas
$1,500 E
10626 St. Clair Avenue
|
2 namai ant vieno loto, po 5
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
E
kamb. suites, su angl. fur- 1
Geras Patarnavimas -—
|
nasu. 1479 E. G6th St. Su- =
sitaikysim dėl kainos.
E
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
E
:Klausti ryte iki 10 v. CE 6658 E A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40) E
A. Šimkūnas.
Tiiimiiimimimiiiiimimiiimmmimimiiiiiiiiimimiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiijiiii:
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On the Republican Primary - May

RKO KEITH'S 105TH
STREET THEATRE
šiame teatre matysit sekan
čią įdomią filmą nuo Geg. 2 iki
4: -Sign of the Ram".

V-.
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SIŲSKIT Dirvai žinias apie
fjairimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos.

John E. O'Donnefl

DU NAMAI ant vien6 sklypo
KANDIDATAS Į
parduodami 1258-1256 E. 61
COUNTY ENGINEER
Street. Vienas butas 6 kam
SVEČIA VIM AISl
barių laisvas užėmimui.
Pa James McDermott, dabartinis de
Iš Waterbury, Conn., buvo šaukite HE 9231 dienos metu, puty county engineer nuo lf>3 me
paskelbė savo kandidatūrą j vie
atvykęs į svečius Vacius Zam- ir IV 1456 vakarais.
(18) tų,
tą kyrią laiko jo dabai tinis bosas,
bliauskas, buvęs veiklus vietos
Albert S. Porter.
Lietuvis. Su juo atvažiavo ir IŠSINUOMOJA KAMBARIS Engineer
McDermott yra Demokratu ra r _
kitas Waterburietis, Jonas Va- vienam vyrui; kreiptis po 4 v. t i .jos kandidatų sąrate. Porter Kan
znikaitis.
didatuoja todėl kad jis buvo paskir
po pietų. Telef. SW. 5284
tas į county engineer vietą kuomet
Jurgis ir Julė Salasevičiai su
Mrs. Paulina Salogub
iš tos vietos pasitraukė i"; tarnybes
SU nekuriais kitais Clevelan1439 E. 92nd St. nueidamas j privatinę piaktiką.
dieeiais lankėsi Fittsburghe.
i-J'EJS
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Ohio Lietuviams Rekomenduotini Nominacijoms
menduojamas Lausch*
Kandidatai — Republikonų ir Demokratų

If

• •;•' :•

'

Demokratams Reko
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Spalvos:
Raudona
Mėlyna
Rožinė
Žalia
Šviesiai Mėlyna
Juoda ir Balta

%

Didumo 27"x50"

Ž.M

J.W

die spalvingi pametimui patiesalai yra mėgiami BumaniŲ šeiminin
kių kurios mėgsta puošti savo namus gyvomis spalvomis ir turi
užtikrinimą kad tos spalvos bus tvirtos ir gerai skalbsis. Šie
patiesalai yra įvairių gėlių ir gražių spalvų. Tinkami
miegkambariams ir vaikų kambariams.
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(33-ti metai* :: 33rd Year)

me mūšių nei Indokinijoje nei lyku, kad vis dar toliau kalba truktų aiškumo tai priminki AMERIKA GELBCJO
tokių plačių kovų Kinijoje. ma apie taikos organizavimą me dar porą ištraukų iš anes
Šiądien apie Graikiją, Palesti UNO rėmuose, apie laisvių už rezoliucijos:
KOMUNISTAMS
ną ir Kiniją kalbame kaip apie tikrinimą ir gerovės sukurimą
"Naudotis buržuaziniais val
ITALIJOJE
didelius ir reikšmingus kare Suvienytų Tautų Organizaci džios organais tegalima ir te
LAUKIAMA GREITO PRAlaukus. Vadinasi, nuo UNO su- jos pagalba. Tokios kalbos pri reikia tik tiek kiek per juos
VEDIMO ĮSILEIDIMO
kūrimo dienos taika keliais klauso prie veidmainystės arba siekiama sunaikinti pačią bur
BILIAUS
Korespondentas Parker La
žingsniais atsitraukė atgal.
prie nusikalstamo nesuprati žuazinę valdžią". Ir toliau:
Moore iš Romos rašo, komen
BALF'o centras išsiuntinėjo
O žmogaus laisvė ar pažen mo. Ir vienu ir antru atveju "Istorinis ir betarpiškas dar tuodamas apie Italijos rinki
savo skyriams ir draugijoms
i
o
gė pirmyn? Ne: 1945 metais jos aiškiai rodo kad UNO ne bas klasės (suprask: komunis mus, kad komunizmą Italijoje?
taip vadinamas "Questionable"
žmogus tebesinaudojo dar lais atitinka pasirinktiems uždavi tų partijos)'uždavinys yra: iš padrąsino patys sąjungininkai
Dr. J. Audrūnas
blankas, kurios reikalinga už
ve ir Vengrijoje, ir 'Čekoslova niams.
plėšti iš buržuazinės klasės val Amerika ir Anglija, per UNR
pildyti ir pasiųsti atgal BALF
kijoje ir iš dalies Lenkijoje bei
Privalu prisiminti kad ko džios aparatą, jį sunaikinti ir RA, pačios Amerikos pinigais.
centrui, pasižadant pagelbėti
Rumunijoje, šiądien ten lais munistų akyse UNO yra ne jo vieton pastatyti proletarinę
Matyt sumaniai sovietų at
partraukti į Ameriką kuodau- BLOGA SĖKLA - BLOGAS DERLIUS vę teturi tik komunistų parti kas kitas kaip "buržuazinis valdžią".
stovų UNRROje sukvailinti,
giau Lietuvių tremtinių iš Eu
ja ir "laisvais" jaustis tegali parlamentas", kaip "imperia
Steigiant UNO, matyti, nie Amerikiečiai ir Britai patikė
tik tie kuriems laisvė reiškia listų lizdas", kaip "išnaudoto
ropon*
„ •
,
.
.
A
kas neprisiminė apie šią rezo jo kad lengviausias būdas nuIš Dausų Žiūrint
zų ir didelių valstybių ir į ko- komunistinių bandų viešpata- jų klasės" sambūris. Gi komu liuciją ir niekam neatėjo į gal
Tų blankų užpildymas ne
kovoti fašizmą Italijoje, kai
Pelkynus jis nuves žmo- v'imą. šiądien milijonais prisi- nistinių valstybių dalyvavimas vą mintis kad Suvienytų Tau
reiškia jokio teisinio įsiparei KAD IK LABAI neskanu,
karas
buvo baigtas, leidžiant
nes, tautas ir kontinentus. Iš
gojimo. Jų užpildymas parodo v *s
to teisybe reikalauja aukšto žiūrint atrodė kad UNO pildė vergų skaičius plačiose tokiame parlamente turi visai tų Organizacija su komunisti komunistams viešai ir plačiai
koncentracijos stovyklose So kitokį uždavinį negu tą kurs
tik musų norą padėt tremti pripažinti kad Suvienytų Tau
įstatymas, susidedąs iš 111 da vietų Sąjungoje ir kai kuriose yra aptartas UNO čarterio nių valstybių dalyvavimu netiks veikti.
niams, jei jiems bus leista di tų Organizacija (UNO), į ku
niekam kitam kaip tik pasau
Komunistų veikla buvo pa
desniu skaičium įvažiuoti į rią buvo sudėta tiek daug vil lių ir turįs tiek gražių minčių, Europos vietovėse. Ar tas pus įžangoje. Komunistų * bendra lio skaldymui, klasių kiršini- drąsinama tiek kad pav., kuo
bus tokia šventa evangelija vi
Ameriką.
čių, susirgo nuo pat savo gimi soms valstybėms jog užteks tik antro milijono DP (displaced darbiavimas su kapitalistais jų mui ir atvirai kovai dėl vieš met monarchistų naujai įsteig
Diena po dienai laukiame mo dienos sunkia liga. Jos ją priminti ir visi pikčiausieji persons), laikomų gyvuliškose (komunistų) ^ yra pateisinamas patavimo.
tam laikraščiui leisti popierio
Amerikos Kongreso pravedant draugai ir jos priešininkai turi žmonių norai persikels į nekal gyvenimo sąlygose ir paniekin- tik vienu tikslu: užimti vietą
UNRRA davė tik dėl 10,c00
to žmogaus būklėje, nepriside-, iš kurios galėtum lengviau su- Ką Kalba Patyrimas
tremtiniams įvažiuoti paleng rimto pagrindo manyti kad ta čiausius troškimus....
egzempliorių dienai, komunistų
da
prie iškalbingų įrodymų kad sprogdinti kapitalistines valsvinančio įstatymo. Reikia ti liga gali artimiausiu laiku nu
organui buvo duodama popie
UNO praktika kalba kad
žmogaus laisvė yra toli atsi- tybes.
kėti kad tas įstatymas bus pra nešti UNO į kapus. Vieniems
rio spausdinti po 150,000 eg
traukus nuo ano laiko, kai bu
Ne bendros ir išmintingos tarptautinės taikos aparatas zempliorių kasdien. Tas ko
vestas mėnesio bėgyje. Jeigu bus liūdna, kitiems smagu. Vienas Pirmyn,
vo skelbiamas UNO įstatymas? taikos noras, ne žmogaus lais yra suparaližiuotas ir kad jis munistų laikraštis iki pat rin
taip įvyktų, per pirmus metus Vieni liūdės, kad jų gražios Du Atgal
O
kas atsitiko su gerove, kurią vės apsaugos troškimas ir ne jokios naudos neduos tol kol kimų ir vadovavo komunistų
metus galime tikėtis kad bus viltys, supintos į išsivaizduo
DEJA,
tas
visas
pastatas,
UNO įsirašė į savo įstatymą; visuotinos gerovės tikslas atve- nebus išgydytas. Gi vieninte frontui.
įleista bent apie 50,000 tremti tos pasaulinės taikos vainiką,
kurs,
iš
dausų
žiūrint,
rodėsi
pagrindiniu
uždaviniu?
Ne dė komunistus į UNO, o tik iš lis vaistas tera komunistų pa
nių, iš jų apie 7,000 Lietuvių. po kelių metų sunkaus bandy
Amerikos pinigais UNRRA
toks tvirtas, taip lygus ir taip daug terasi šeimų, nedaug mo
skaičiavimas kad, dalyvaujant šalinimas.
Kitais metais tiek pat, o gal mo pasirodė tuščios ir negyve
samdė,
rėmė ir palaikė įvairius
patrauklus, ir kuriam buvo ža tinų ir nedaug vaikų kurie šią
Bet čia ir sulužta musų lie
nimiškos. Kiti linksminsis kad
toje tarptautinėje organizaci
dar ir daugiau.
kairiuosius
agentus, jų įstai
dėtas ilgas ir laimingas am dien galėtų sočiai pavalgyti,
joje, bus lengviau trukdyti ka žuvis. Sulužta dėl to kad "vel gas ir agentus, kurie pradėjo
BALF, kaip ir NCRC, išlei pagaliau UNO mirtis pateisino
žius, neišlaikė net vienų metų
nias įsileistas bažnyčion, daž
do tukstančius "Questionaires" jų žodžius, kad ji plačiau pra dulkių, žinoma, tas faktas ne tinkamai apsirengti ir gyventi pitalistines valstybes. Ir ta va
palėngva užimti visas svarbes
pakenčiame
bute.
šiądien,
kaip
dinama "veto teisė" yra ge- nai net Dievą iš bažnyčios iš nes vietas ir darbininkų orga
blankų, kuriomis jųs galime vėrė kelią naujiems ir kito
teikia garbės to "rumo" staty ir 1945 metais, kiekvienas Eu
riasia komunistų
pasirinkta veja". Mat, vis bijomasi pa nizacijų vadovybę.
prisidėti prie palengvinimo ne kiais pagrindais apskaičiuo
tojams
ir
nedidina
pasitikėji
ropoje
yra
priverstas
galvoti
priemonė
neleisti
pasauliui rodyti jog pasaulis nebėra vie
laimingiems musų tautiečiams tiems sumanymams.
Net Italijos industrijas ban
mo jais. Ir lengva suprasti ko ką jis valgys rytoj, kuo jis ap
tvarkytis ne taip kaip komu ningas, nors, ištikro, visiems dyta išveržti iš vadinamų fa
tremtiniams emigruoti.
Kai 1945 metų Birželio 26 dėl iki šiol nei vienas "Didžių
aišku jog jis yra padalytas;
Mums kaip Lietuviams svar dieną San Francisco konferen jų" sąjungininkų netu r ė j o sidengs ir kaip jis suves "ga nistinis mokslas reikalauja. Už
šistų ir pavesti jas kontroliuo
lą
su
galu".
tai ir tos teisės panaudojimas padalytas į du bloku: viename ti kairiesiems.
bu kad kuodaugiau Lietuvių at cijoje buvo pasirašytas Suvie drąsos atvirai pasakyti kad
24 kartus leido Sovietų Sąjun Sovietų Sąjunga, antrame —
vyktų ir pas Lietuvius apsi nytų
Dabar už savo tą žioplumą
Tautų
Organinzacijos tam išgarsintam pastatui buvo
gai įstumti pasauli į netvarkos U. S. A.
stotų. Iš to laimės Lietuvių įstatymas, tuo laiku mažai dar duotas "minkštas pagrindas". Kur Šuo Pakastas?
Amerika
turi brangiai mokėti.
Karo gręsme jau pašonėje.
tt
pilietinių ka r ų , neapykantos
parapijos, draugijos, spauda, kas tegalėjo numatyti kaip at
Negalint paslėpti Suvienytų
KIENO didžiausioji kaltybė ir didėjančio vargo kelią.
Kiekviena diena ir net kiek
radio veikėjai, biznieriai, mo rodys pasaulio tarptautinis vei Tautų Organizacijos prigimtos
kad ta tokius kilnius tikslus ir
viena valanda gali užkurti nau
kyklos ir visas Lietuvių judė das po trijų metų.
Komunistai Nuslopinta
silpnybės, j ieškoma pateisini tokius taurius uždavinius pa
ją gaisrą. Ir kaip skaudu vi
jimas. Iš to laimės jau Ame
Tiesa, jau tada nebuvo per m ų a t s i k a l b i n ė j i m u o s e
j o g sirinkusi Suvienytų Tautų Or Užmiršta Rezoliucija
šiais Rinkimais
sai žmonijai kad tokią kritiš
rikoje esą buvusieji tremtiniai. daug lengva susitarti "Didie joks žmogaus protas negali iš
ganizacija, galima sakyti, su PRIEŠ 28 metus įvykusiame ką valandą UNO stovi sukry
Kiekvienas visuomenės vei siems Sąjungininkams" dėl kai anksto numatyti istorijos....
Italijoje
bankrutavo? Komunistai pasa- tarptautiniame komunistų kon žiavus rankas ir jaučiasi be
kėjas, kiekviena draugija, visi kurių klausimų. Tačiau ben Jei nesunku prisipažinti kad
Pastarais rinkimais Italijos
kyš kad kapitalistinės valsty grese buvo priimta viena daug jėgė.
Lietuviai, seniau ar tik dabar dras laimėto karo nusiteikimas negali visko numatyti, tai ne
dešiniosios
partijos prieš ko
bės yra kaltos. Gi kapitalis pasakanti rezoliucija.
Iš
blogos
pasėtos
sėklos,
skir
Svar
atvykę, teįsipareigoja šia pro p a k a n k a m a i s t i p r i a i v e i k ė turėtų buti sunku ir atvirai
tai — suvers kaltę komunisti biausi jos dalis skamba šitaip: tos taikos, laisvės ir gerovės munistų partiją gavo 12,681,ga pasinaudoti — paskleisti ir "Sąjungininkų" dvasią,
kad pasisakyti kad suklydimas tai nėms valstybėms. O pasakykit,
"Komunistų partija eina į bur augalui, per porą metų išaugo 800 balsų, arba 48.7 nuoš. Gi
išpildyti kuodaugiausia tremti jiems pavyko nugalėti sunku nėra nepataisoma
nuodėmė. kuo kaltos vištos ir kuo kalta žuazinį parlamentą ne tam kad karo vergovės ir skurdo vašus 1946 metų rinkimuose dešinie
niams atvažiuoti blankų.
mus ir susitarti....
Pavojus padidėja nuo tada kai lapė jei jos sumetamos kartu į ten dalyvautų bendroje veik derlius....
ji buvo gavę tik 35.2 nuošim
Neišsikalbinėkite kad netu
Ir "Mažieji" ir "Didieji" su žmogus ima dangstyti tikre vieną vištidę? Ramybės ten bū loje, bet kad sprogdintų iš vi
Kokį grūdą sesi tokį ir der čius balsų, o komunistai 39.7
rite jiems vietos, nepatogu
nuoš.
tarė anoje konferencijoje kad nybę, bijodamas atskleisti sa ti negali ir jos buti negali tik daus valdžios aparatą ir patį lių pjausi.
mais, galimu atvykusiųjų ne
Dabar komunistų frontas ga
UNO pagrindinis tikslas bus vo paklydimus.
dėl to kad lapės prigimtis rei- parliamentą ir kad grupuotų
pasitenkinimu Amerika. Ypač
vo 7,996,600 balsų, arba S0.7
trejopas: (1) išlaikyti tarp
Taigi, pavogus auga metai kalauja pjauti kiekvieną sutik- mases politinei kovai... Kiek
Lietuviai ūkininkai dabar turi
tautinę taiką ir užtikrinti vi iš metų. Ir viskas daroma kad tą .vištą
vienas komunistų atstovas par Lietuvos Himnas tiktai nuoš.
progą atlikti svarbiausią rolę
soms tautoms saugumą, (2) jis butų kuo giliau paslėptas,
Taip,
kaip
t&rp
lapės
ir
viš
lamente turi gerai suprasti kad
— išgelbėti beviltį savo vien
globoti ir skleisti žmogaus kuo mažiau suprantamas ir tos negali buti taikos ir ben jis nėra joks įstatymdavėjas, Užsienio Propagandai
tautį tremtinį.
SOVIETAI SUVARŽO
laisvę, ir (3) didinti visuotiną kuo sunkiau -atspėjamas. Juk dradarbiavimo, taip negali bu j ieškąs bendros kalbos su ki
Kurie negausite šių blankų
gerovę. Tas trejopas tikslas beveik dvejus metus migdė pa ti nuoširdžios vienybės ir ben tais parlamento nariais, bet
Radijo aparatai iš Lietuvos U. s. IR BRITU JU
tiesioginiai, kreipkitės patys į
yra tikrai vertas darbo, dėme saulį UNO pažadais, viltimis dro darbo tarp komunistų ir kad jis yra partijos propagan gyventojų atimti. Už jų laikymą
BALF centrą ir prašykite lai
DĖJIMĄ
sio ir net aukų. Jis visiems ta ir projektais. Ir dabar dar kapitalistų. Jų tikslai yra vi distas, pasiųstas į priešo pozi baudžiama lygiai kaip už šni
prisiunčia jums blankų ne tik
da atrodė toks skaistus ir taip UNO norėtų savo "taikos, lais siškai priešingi; jų veiklos bu cijas vesti partinę propagan pinėjimą. Juos teturi partijos
jusų pačių išpildymui, bet ir
brangintinas kad nei vienas vės ir gerovės lopšine" užliu- dai yra nesuderinami; jų su dą."
Sovietai, pasiryžę priversti
ar valdžios žmonės. Lietuvos
jusų kaimynų, nes kiekvienas
net nedrįso pagalvoti jog tai lioti kai kieno neramią sąžinę, pratimas apie taiką, laisvę ir
vakarų
sąjungininkus pasiša
Ar neužtenka iios trumpos Himno perdavimo, kuris girdi
gali blanką pildyti kas tik su
kas yra kilnu "ant popierio" skelbiant kad per UNO pastan gerovę yra visiškai skirtingas. ištraukos kad galėtume supra mas Vokietijoje per Vilniaus linti iš Berlyno, pradėjo savo
tinka tremtiniams pagelbėti —
dažnai gyvenime beveik ne gas pasaulis yra išsilaikęs tai Ir nėra kuo stebėtis jei iki šiol sti kodėl Višinskis ir Gromy- radiją, Lietuvos žmonės negir atkaklų spaudimą. Sovietų at
net ir jusų kaimynas kitatau
įmanoma.
koje...., žmogus yra išlikęs per trejus metus UNO nepajė ko sako iš UNO tribūnos to di. Lietuvos Himno giedojimas stovas ir komandierius Vokie
tis. Jam jokios pareigos tas
Karas buvo taip sumaišęs laisvas.... ir sotus....
gė išspręsti nei vieno reikš kias piktas kalbas? Ar ta re Lietuvoje prilyginamas kontre- tijoje patiekė tokius reikalavi
neuždės.
Taika,
žmogaus
laisvė
ir
pa
tautų
santikius
ir
taip
aptamsi
mingesnio
klausimo, liečiančio zoliucija nepakankamai pamo voliuciniam veiksmui. Maža to, mus kurie veik užkerta gali
Išpildytas blankas siųskite,
saulio
gerovė,
atvirai
tariant,
nęs
ateitį
jog
niekas
negalėjo
pasaulinę taiką bei žmonių lais ko kokiais tikslais dalyvauja iš privačių asmenų buvusios mybes vakarų sąjungininkams
arba blankų prašykite rašyda
pasakyti kaip klostysis ryto yra pažengus ne pirmyn, o at vę.
Suvienytų Tautų Organizacijo- Į atimtos visos rašomosios tnaši- pasiekti Berlyną, kurį dar iki
mi į:
jus,
ko
jis
pareikalaus
iš
magal.
1945
metais
dar
neturėjo
šiol laiko visi keturi: Rusai,
Reikia stebėtis tik vienu da-je komunistinės valstybės? Jei nėles ir foto aparatai.
United Lithuanian Relief
Britai, Amerikiečiai
Pran
Fund of America, Inc.
cūzai.
Immigration Department
Dabar Rusai patiekė kitoms
105 Grand Street,
trims
valstybėms pareikalavi
Brooklyn 1.1, N. Y.
mą kad jų lėktuvams rengian
tis skristi į Berlyną, butų duo
ta Rusams 24 valandų išanksto
JPKANCUZIJOJE, apie 13 V
pranešimas, su smulkmenomis
000 angliakasių buvo sustrei
apie
lėktuvą ir jo pasažierius;
kavę vienai dienai Balandžio
Rusai
nori uždrausti skridimą
22, atžymėti gedulai 14 ang
ten
naktimis,
debesuotu oru, ir
liakasių kurie žuvo kasyklos
kitaip
kada
lėktuvas nebūna
sprogime kelios dienos pirmiau.
matyti nuo žemės.
Tuomi Rusai jau laužo savo
TOKYO, Japonijos sostinėje,
sutarimus su vakarų sąjungi
nuo šių metų pradžios nusižu
ninkais dėl Berlyno kontrolės,
dė jau 130 vyrų ir 63 moterys
o šie vis pildo visus savo suta
kurių priežastį policija išveda
rimus
ir leidžia Rusams as¥M
Iš Freiburge, Vokietijoje, įsikurusios Lietuvių Meno mokyklos, žiūrint iš kairės: (1) Jaunųjų dailininkų paišyti darbai. (2) Buvęs priemiesčio
nepasekmingą meilę.
restoranas, kur dabar įkurta Meno mokykla. (3) Jaunieji dailininkai darbo metu.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.) _
valiauti.
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RADIO PROGRAMA
SIŪLO PRIZŲ IKI
$20,000 VERTĖS

I

R

V

A

singą atsakymą laimės prizų
iki $20,000.
Tie prizai iki $20,000 vertės
susidės iš naujo Kaiser Buto
ir garažų dviem automobiliai^
Buto visi kambariai bus įrertr
gti gražiais baldais, turės pa-'
čių, šaldytuvą, Kaiser "disl^
SIUNČIA 'CARE' PAKIETUS washer" ir "disposal unit" ir
i
LIETUVIAMS
$2,000 sklypui žemės Pietinėje
Spaudos žiniomis, IŠ bendro bėgti, šioje gaudymo procedū
New York, N. Y., Bal. 12.— Kalifornijoje, su priedu 1948 dabartinės Lenkijos vaikų ir roje daug jų žuvo.
Kaiser keturių durų Sedan au
Internatuose jie buvo verčia
Amerikos draugai Lietuvių Eu tomobiliu. Laimėtojas g a lė s jaunimo skaičiaus
7,4.00,000,
ropoje yra kviečiami dalyvau pasirinkti darbą bent kurioje yra 144,000 vaikų našlaičių, mi dirbti, buvo mokomi amatų
ti radio konteste, kuris siūlo iš Pietinės Kalifornijos indus neturinčių nei. motinos nei tė ir politinės komunistų "išmin
ties". Tūkstančių tūkstančiai
įvairių prizų-dovanų iki $20,000 trijų.
vo. Jų tėvai yra mirę ar žuvo vaikų pasiekė suaugusių am
Lietuviai kurįe nori dalyvau šio karo metu. Spauda nurodo žiaus bezprizornikų sąlygose,
ir sius šimtus "CARE" pakie% šeimoms į 15 šalių kurias ti konteste laimėti sau gražią kad šitų našlaičių tarpe didelė nežinodami iki šiai dienai nei
ateiti ir tuo pačiu laiku padėti
CARE aptarnauja.
dalis serga įvairiausiomis ligo kas buvo jų tėvai nei kokiom
aplinkybėm jie tapo našlai
Kontestas yra dalis Raleigh vargstantiems savo vientau
čiams tremtiniams, gali sužino mis dėl nepakankamo maitini čiais. Vot šitą gyvenimo mo
Cigarette programos ''People
ti tikrą laiką ir stotį per kurią
Are Funny" su garsiu Art Art Linkletter programos — mo ir blogos priežiūros. Taigi kyklą ir aš esu įšėjęs, — baigė
Linkletter, perduodamas kiek "People Are Funny" transliuo jiems "būtinai reikalinga tarp politrukas.
Aš jo paskutiniais žodžiais
viena penktadienio vakarą per jamos, il savo vietinių laikraš tautinių organizacijų parama,
labai nustebau ir todėl pa
National Broadcasting Compa
nes
dabartinė
valdžios
ir
visuo
čių.
,
klausiau:
ny stotis visoje šalyje.
Kiekvienas
siuntinis pasiųs menės globa yra nepakankama.
Klausytojai prašomi siųsti
— Ar ištikrųjų
Tamsta
Kadangi užsienio pagalba del
tremtinių
šeimoms Europoje tas užjurin šio kontesto metu bolševikų režimo buvimo nega užaugai kaip bezprizornikas ?
"vilties ir padrąsinimo" laišką. susidės iš 22 svarų maisto.
— Taip. Nors mano tėvas
CARE nėra pelno organiza li buti teikiama, tai lieka tik
Laiškai, su pinigiška auka dėl
savoji ir Maskvos parama.... yra buvęs Rusų caro armijos
cija,
valdžios
užgirta
patarna
CARE pakieto turi buti pasių
Ta proga man prisimena pa karininkas ir baigęs teisių,
sti i radio stot j. Kiekvieną sa vimui žmonių šelpimui; siunti sakojimas vieno politruko Lie mokslą, bet revoliucijos metu
nių
pristatymas
garantuotas..
vaitę "nuoširdžiausių ir sura
tuvoje, apie vaikus be tevų So buvo suimtas, kalinamas, o vė
minančių laiškų" rašytojai bus Kaina $10 už kiekvieną siunti vietų Sąjungoje.
liau išėjęs iš kalėjimo ilgą laipakviesti skristi Į Hollywood nį. CARE adresas yra:
k!a slapstėsi. Aš skaičiau jį jau
Sovietų
Sąjungos
miestuose,
50 Broad Street,
& turės progos atsakyti galvo
žuvusiu.
Motina jau senai prieš
0
ypatingai
Maskvoje
ir
Lenin
New York City.
sūki. Kas savaitę kiti trys lai
karą
buvo
mirusi. Tėvas visą
grade,
po
pirmo
pasaulinio
ka
Kaip greit bus gaunama au
mėtojai bus užklausti telefonu
laiką
manęs
j ieškojo ir surado
ro
ir
revoliucijos,
atsirado
išsprendimui galvosūkio. Pir kos per "People Are Funny" tūkstančių tūkstančiai
vaikų mane tik po septynių metų, kai
programą
taip
greitai
daugiau
mutinis asmuo kuris duos teisiuntinių bus išvietintiems iš visiškai be tėvų, nes jų tėvai aš jau dirbau viename fabrike
buvo žuvę karo metu ar per re kaip metalo suvirintojas. Da
siųsta.
voliucijos laikotarpį, arba bu bar jis yra visiškai pasenęs ir
vo bolševikų sušaudyti. Tiems paliegęs. Savo buto kampelyje
GYVENS IKI 150 METŲ. vaikams buvo duotas bendras turi paslėpęs ikoną (šventą
Dr. A. C. Ivy, Illinois univer vardas — bezprizornyje, kas paveikslą) ir dažnai prieš ją
meldžiasi....
siteto fiziologas, tikrina kad Lietuviškai reiškia — bena
Mudviejų pasikalbėjimą nu
miai, be priežiūros. Jie gyveno
ateityje žmonės galės gyventi kur tik pakliuvo ir kur leido traukė įėjęs į mano kabinetą
iki 150 metų amžiaus. Jau pa sąlygos. Vasaros metu, jie su trečias asmuo. Jiems išėjus aš
starų 40 metų bėgyje žmogaus simetę didesniais ar mažesniais ilgai galvojau apie tą politrugyvenimo ilgis pašoko iki 66 būriais, daugiausia glausdavos ką. Politrukų musų pulke buvo
metų, ir netrukus pasieks 75 'paupių krumuose, po apversto- daug. Bet šitas kažkaip skyrė
imis ir visų užmirštomis valti- si nuo kitų: buvo žmoniškes
metus. Nekurie žmonės ir da |mis, po tiltais. Kiti sulysdavo į nis, švelnesnis apsiėjimuose,
bar, sako jis, jaučiasi ir yra niekieno negyvenamas lūšnas logiškai galvodavo ir spręsda
dar jauni sulaukę 70 metų am ar namų griuvėsius, ar į iš vo. Mudu vienas kitam krito
raustus upių krantuose urvus, me į akį ir, taip sakant, atsar
žiaus.
susibičiuliavome. Sakau
žiemą, gindamiesi nuo šalčio, giai
jie sulysdavo į kanalizacijos "atsargiai" — nes kaip jis su
PORAI avalų išdirbti moder vamzdžius, įsirausdavo į šiukš manimi dėl savo "politinių nu
niškoje šios šalies dirbtuvėje lynus, mėšlynus ir visur ten, rodymų ir įkvėpimų" buvo at
ima 515 paskirų ir kitokių žy kur galėjo apsiginti nuo šalčio sargus, taip ir aš, žinodamas jo
einamas pareigas ir bijodamas
Former County Prosecutor
gių, ir panaudojama 219 skir mirties.
and Mayor of Cleveland
J u tarpe buvo visiškai mažų išprovokavįmų irgi buvau at
tingų dalykų.
[kūdikių, kuriuos atsinešdavo sargus. O provokacijų iš jų pu
lar atvesdavo vyresnioji sesutė sės būdavo. Jis gana dažnai
ar broliukas. Paprastai to- užeidavo? 3 mano kabinetą "pajkiems benamių vaikams, susi- kuryt" (pprukyti) ir čia mudu
1 metusiems į burį, vadovaudavo būdami vieni, kartais atviriau
kuris nors drąsesnis ir vyres Išsikalbėdavome. Jam, matyti,
RE-ELECT
nio amžiaus berniukas ar mer skaudėdavo širdis ir jis jieškogaitė. čia buvo savotiška tvar- jo žmogaus, kuriam galėtų iš
|ka ir drausmė ir jaunesniųjų sipasakoti. ...
Taip pav., vieną dieną jis
; paklusnumas vyresniajam.
Jų maitinimasis buvo tikra įpuolęs į mano kabinetą ir su
| žodžio prasme Dievo rankose. dribęs kėdėje, sako:
— Na 1r išsigandau šiądien,
.Jie suvalgydavo viską, kas bu— Ko išsigandai? —paklau
įvo galima rasti gatvėse, dar
siau.
žuose, namų kiemuose ar išpra— Nei iš šio, nei iš to mane
Įšyti irgi pas badaujantį gyven
toją. Todėl ubagavimas, vagi- šiandien pašaukė NKVI). Kai
lliavimas ir plėšikavimas virto gavau įsakymą vykti, taip ir
nutirpau: manau sau — busiu
{normaliu savęs aprupinimu.
! Būdavo atsitikimu, kad die ką nors ne taip padaręs.. Bet
nos metu einantį iš stoties su k$ ir pats nežinau. Bet eiti rei
! su rišuliu rankose žmogų, už kia. Taigi, nusiskutau, susi
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puldavo tokių vaikų burvs, ap tvarkiau ir mintimis atsisvei
siginklavęs skustuvais, ir atim kinęs su namiškiais, nuėjau.
davo nešulį. Jeigu užpultasis Nuėjęs į NKVD rumus sužino
i nepasiduodavo ir gindavosi — jau,' kad mane šaukia duoti pa
LAKE COUNTY
;žiauriai nukentėdavo nuo ka pildomų žinių apie mano šei
mą, dėl kurios atvažiavimo į
lčių skustuvais
j
Tokių vaikų tarpe viešpata Lietuvą esu senai jau padavęs
vo įvairios ligos, o ypač ligos pareiškimą.'
— Na matai, sakau.. Bet ko
j dėl nešvaros ir brudo. Jie visi
My Policy has been and will Continue to be: I būdavo nepaprastai purvini, gi taip bijai NKVD? Juk tai. .
I apiplyšę ir apskretę įvairiais norėjau pasakyti — jusų įstai
"PAY AS YOU GO"
| šašais. Mirtingumas jų tarpe ga. Bet jis mane permužė sajbuvo nepaprastai didelis. Nie- damas:
— E, tai jus (atseit Lietu
įkas jais tada nesirūpino, nes
Į senoji tvarka buvo sugriauta, viai) dar musų NKVD nežinot!
I šalyje vyko revolicija ir visi Man teko dirbti NKVD ištai
į buvo užimti
"visai žmonij* i goje ir aš ją gerai žinau. Keli
i laimę ir laisvę" nešančios san metai atgal aš buvau paskirtas
dirbti į NKVD. Aš baisiai ne
tvarkos kurimu.
RE-ELECT
Kai revoliucijos pasėkoje įsi norėjau, bet negalėjau atsisa
tvirtino komunistų valdžia, dr.r kyti, nes bučiau save pražudęs.
ilgą laiką "bezprizornikų" liki Aš dirbau ten keturius su virš
mas nebuvo tvarkomas. Be'., mėnesius ir vėliau "dėl nesvei
kai jie besigindami nuo bado, katos" buvau vėl grąžintas i
vis dažniau ir daugiau organ'- pulką. Aš prisižiūrėjau į kan
zuotai išeidavo plėšikauti ne čias tų žmonių, kurie pakliūna
aplenkdami nei valdžios parei į NKVD rankas. Tai baisi įstai
gūnų — sovietų valdžia buvo ga ir mes visi( atseit — Ru
priversta atkreipti į juos dė sai) jos labai bijom. Atsimink,
mėsi. Buvo daromos policinės kad ji yra sudaroma bemaž j
For Second Term
"oblavos" (gaudymai) ir pa išimtinai iš buvusių bezprizor- 1
gautųjų grupavimas J tam tik nikų tarpo. Daugumas jų ne
ras prieglaudas. Bet dalis jų, turi jokios užuojautos žmogui.
jau pripratę prie "laisvo ir sa Atvirkščiai — jie dažniausiai
vistovaus" gyvenimo, iš ten yra kupini kažkokio keršto ir
pabėgdavo ir vėl tęsdavo savo neapykantos.
Politrukas pakilo išeiti. Išei
benamio gyvenimą. Galop, netaip jau buvo lengva juos visus damas pasakė:
— Dėl šito ką dabar pasako
sugaudyti, nes jie buvo prisi
gaminę tokių lindynių, kad ir jau dėl Dievo meilės niekam
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policija nesurasdavo. Tuomet neprasitark, nes žūsime abu.
f / /
buvo suorganizuota "policija''
iš pačių bezprizornikų tarpo ir
Taigi. Lenkijoje vel yra bez
suteikta jai veikimo laisvė. Po prizornikų. Tokių be tėvų vai
ilgų ir gana brutalių kovų, jie kų yra ir Lietuvoje ir visur ten
vis tik buvo sugaudyti ir išga kur pasiekia viską naikinanti
LAKE COUNTY
benti iš miestų į buvusius "Stalino tvarka". Taigi, vėl
stambesnius ukius-dvarus, k?ur v ra medžiagos gaminti nau
jiems buvo įtaisyti internatai jiems NKVD pareigūnams, ku
ir iš kur jie jau nebegalėjo pa- rie užaugę be motinos šilimos

BALSUOKIT UŽ

Charles D. Clark

COUNTY COMMISSIONER

Lawrence P. Brick

COUNTY COMMISSIONER

a naujiems
NKVD Kadrams

ir tevo drausmės, lengvai pasi
duoda komunistų sufanatizavimui ir tapdami klusnus jų
įrankiai, pasidaro beširdžiai*
budeliais visai žmonijai.
Tokiems kadrams kandida
tus parinkti ir juos apmokyti,
yra įsteigtas naujame bolševi
kų kominforme net specialui
skyrius, taip vadinamas
jaunimo skyrius.
Zurba.

By Mackenzie

THE OLD NIGHTMARE!
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RUSAI NEGALI NU
GINČYTI SAVO
NUSIKALTIMU
Virš 3 milijonų Lietuvių
1940-41 metais buvo kruvino
jo komunistinio Rusų teroro
liudininkais. Jie gerai matė če
kistų įvykdytus masinius nie
ku nenusikaltusių Lietuvių su
ėmimus, žudynes ir ilgus e Sa
lonus traukinių, kuriais į Sibi
rą sunaikinimui išgabenta ke
liasdešimt tūkstančių areštuo
tų Lietuvių.
Joks Ruaų išsisukinėjimas
nepadės nuginčyti jų įvykdytų
masinių Lietuvių žudynių Pra
vieniškėse, prie Červenės, kan
kinimų Rainių miškelyje, A.
Panemunėje, Zarasuose, Vilka
viškyje, Skoruliuose,
Rasei
niuose, Vilniuje, Kaune, Pane
vėžyje ir kitur. Tūkstančių su
naikintų
Lietuviu
nekalto
kraujo dėmių imperialistai Ru
sai nenusikratys. Tad veltui
dabar Rusai Vilniaus komunis
tiniame "Tėvynės Balse" (Nr.
3, Sausio 31 d.) visaip bando
paneigti "Lietuvių Archyve"
paskelbtus sunkius kaltinimus
komunistiškajam Rusų impsrializmui.
Tai nėra žinios iŠ, anot ko
munistų, "Vokiško melų
ir
šmeižtų fabriko", bet tai tik
maža dalis iš paties didžiausio
ir šlykščiausio nusikaltimo vi
soje žmonijos istorijoje, kurį
1940-41 metais Rusai vykdė
Lietuvoje, ir kurį nuo 1944 me
tų vasaros jį vėl ten tęsia, lai
yra tik dalis djįdžiojo nusikal
timo planingai ir be perstojo
vykdomo anapus "geležines už
dangos".
Dr. Kęst. Kernuvis.
1

NAUJAS TREMTINIŲ BEN
DRUOMENĖS PIRMININKAS
Naujasis LTB komitetas jau
pasiskirstė pareigomis. Jo pir
mininku buvo išrinktas Povi
las Gaučys, ilgametis Lietuvos
konsulas Pietų Amerikoje. I
vicepirmininku — A. Kalvaitis,
II vicepirm. —Dr. Jasaitis, s 2kretoriumi — J. Grigolaitis, iž
dininku — M. Rėklaitis, švie
timo vadybos pirmininku pa
siliko ir toliau p. Židonis.

consumer

'v:,**
Visokios baidyklės apspitę Amerikos taksų mokėtoją: aukšti taksai, kilimas algų, kas brangina reikmenų kainas, ir tt.

KUR RUSAI NUŽU
DĖ SPORTININKĘ
VAŠKELYTĘ?
Paskutiniais laisvosios Lie
tuvos metais ypač gražiai dau
gelyje sporto šakų iškilo jauna,
tačiau ypat'ngai gabi, sporti
ninkė Elecnova Vaškelytė. ši
kukli Lietuviška mergaitė buvo
toli nuo bent kokios politikos,
tik sporto aikštynuose šauniai
demonstravo jėgą ir miklumą.
Amerikos Lietuviai sporti
ninkai, dalyvavę „ Lietuvos tau
tinėje olimpiadoje Kaune, ge
rai tebeatmena tą simpatišką
geltonų plaukų atletišką mer
gaitę. Ją bolševikų čekistai, la
bai žiauriai apiplėšdami, plėši
kiškai atimdami net tautinėje
olimpijadoje ir kitur Europoje
laimėtus medalius, 1941 m. iš
trėmė katorginei mirčiai į Si
birą.
Bet štai bolševikinis "Tėvy
nės Balsas" (2 Nr.), girdamas
nebutus ir nesamus "sportinius
pasisekimus" skurstančioje ir
engiamoje Lietuvoje, komunis
tas Jon£s Uloza, "Respubliki
nio Kuno Kulturos ir Sporto

I

Į

Komiteto pirmininkas" sumini
ir 1936 m. Vaškelytės laimėti
ieties metimo rekordą. Tačiau
kodėl čekistų pastatytas sporto
"vadovas" nepasako, kur yra
dabar ana mergaitė.
Amerikos Lietuviai sporti
ninkai, kaip ir bendrai Lietu
viai nori žinoti sportininkės rekordistės Vaškelytės likimą.
KOVAI su vėžio liga atida
ryta New Yorke taip vadina
mas Sloan - Keating Institutas
vėžio ligų tyrinėjimui, tai yra
didžiausia tos rūšies įstaiga
pasaulyje, 14 aukštų pastate,
su $3,175,000 kapitalo. Kova
pradedama vesti šešiais fron
tais, sulyg plano, o ne taip sau
griebiant čia ir ten, kaip buvo
daroma iki šiolei.
ŠIOJE šalyje, žmogžudystė
papildoma kas 44 minutos.
KIAUŠINIŲ šios šalies žmo
nės suvalgo tiek kad, pav. 1947
metais, kiekvienam asmeniui
išėjo po 380 suvalgytų kiauši
nių, arba suvirš 25 nuoš. dau
giau negu vidutiniai prieška
riniais metais.

C. C. LINERODE
For

COUNTY COMMISSIONER

!
QUALIFIED FOR EFFICIENT SERVICE
ŽYDŲ AKCIJA PRIEŠ
LIETUVIUS
!
Žydai Vokietijoje ir kitose į
Stark County
valstybėse
tebeveda
akciją
prieš Lietuvius, apšaukdami, į
Qualified or Efficient Service
girdi jie išnaikino žydų tautą.
Jie stengiasi pakenkti visur,
|
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ypač tremtinių emigracijos rei
j
*
kale.
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NOMINATE

r. i

Glen ©
SPONSELLER
DEMOCRATIC CANDIDATE
F o r

COUNTY COMMISSIONER
STARK COUNTY
PLAIN TOWNSHIP TRUSTEE FOR 12 YEARS
WILL SERVE TO THE BEST OF MY ABILITY
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p I R V A
REIKIA PAGELBFITL
STUDENTAMS

Y

šiuo metu Vokietijoje serga
toks Lietuvių studentų skai
čius: Anglų zonoje — 89, Ame
rikiečių — 88, Prancūzų — 59,
viso 236. Daugumas jų turi
džiovą, kiti yra labai nusilpę.
Visiems jiems labai reikalinga
pagalba maistu, ypatingai rie
balais.
/

matyti, kad Vabolis į Lietuvą
parvyko, bet po keliolikos die
nų rastas negyvas. KJPelėkis.

IŠ AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ
GYVENIMO

Chester V. Long

1948 m. Kovo m£n. 21 d.
KANDIDATAS Į
Sydney,
St. Paul Parish Hall,
COUNTY ENGINEER
Dulwish
Hill, įvyko metinis
MAHONING COUNTY
Australijos
Lietuvių Draugijos
Chester V. Long užsiima privati
suvažiavimas,
kuriame be se
ne inžinieriaus ir architekto prakti
ka, dabar kandidatuoja j Mahoning niau Australijoje gyvenančių
County Engineer pareigas Demo
kratų tikietu, nominacijų balsavi dalyvavo ir neseniai čia iš Vo
GRĮŽUSIO LIKIMAS '
muose Gegužės 4.
kietijos DP stpvyklų atvyku
1947 m. Spalio pradžioje iš Jis yra plačiai pasižymėjęs inži- sių, šiuo metu esančių plačiai
nierystės srityje, turėjęs federales
Stadės (Anglų zonoje) išvyko viešų darbų vietas.
po kraštą išmėtytose darbovie
Per šešis metus jis tarnavo Chief
į Lietuvą V a b o 1 i s, anksčiau
Deputy County Engineer ir igavo tėse Lietuvių atstovai. Dėl di
gyvenęs Šiauliuose, palikęs ten pakankamai patyrimo užėmimui pa delių atstumų ir Velykų šven
žmoną, sunų ir dukterį. Dabar ties vyriausio County Engineer vie čių metu sustabdyto susisieki
tos, kurias jis pasižada atlikti bizmo, ne visos Lietuvių grupės
gautas pranešimas, iš kurio niškai
ir nrofesionališkai.
galėjo pasiųsti savo atstovus
Suvažiavimą atidarė prieš 18
metų čia atvykęs žymus šio
krašto Lietuvių veikėjas, orga
nizatorius ir ilgametis A. L.
D-jos Pirmininkas p. Antanas
Baužė, prisimindamas, kad čia
mus suvedė didi Tėvynės ir
gimtosios kalbos meilė ir nepa
laužiamas patrijotizmas.
Pirmininkauti pakviestas iš
naujai atvykusių p. J. Motie
Candidate for
I.
jūnas, kuris pravedė suvažia
vimo dienotvarkę. Be daugybės
einamų eilinių reikalų ir klau
simų, nutarta remti Tautos
Fondą ir suvažiavimo vardu
pasveikinti Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, buv. Lie
On the Democratic Ticket — Primary, May 4 tuvos Respublikos Prezidentą
Dr. K. Grinių ir dar veikian
čias užsieniuose Lietuvofl Pa
siuntinybes.
l£!L
MAHONING COUNTY
Valdybon išrinkti: Pirm. A
Baužė, vicepirm. J. Motiejūnas
Ižd. St Kuodis, Sekr. O. Mar
cinkevičius; Revizijos Kom. —
O. Baužienė, L. Lipčius, L.
HE WAS PROJECTS ENGINEER FOR THE CITY OF
Marcin.
Suvažiavimas baigtas Tau
YOUNGSTOWN. IN 1939 AND FROM 1939-1945 MR.
tos
Himnu.
LONG ACCEPTED THE POSITION OF COUNTY SANI
Po
to įvyko jauki ir smagi
TARY ENGINEER AND CHIEF DEPUTY COUNTY
vaišių vakarienė. Gausiomis
ENGINEER.
stalų gėrybėmis pasirūpino p.
A. Baužė. Puikiai stalus paruo
šė ponia- Baužienė su savo ža
viomis dukterimis. Joms talki
ninkavo ponios Skerienė, Lip
čienė, K. Mieldažys, P. Valasi
navičius.
Iš svečių dalyvavo vietos
Australų katalikų organizacijų
atstovai ir keturi kunigai. Iš
jų paminėtinas didelis Lietuvių
prietelius kun. Dr. Tuomey.
Vaišių metu pasakyta daug
ryžtingų ir vilties kupinų pra
kalbų. Petras Morkūnas padai
navo Lietuviškų dainų. Ir visi
Lietuviai, prisiminę tėvynėje
praleistas džiugias pavasario
šventes — Velykas, užmiršę
Candidate for
savo kasdieninius rupesčius ir
ilgesiu degantį nerimą, sma
giai ir skambiai sudainavo ke
S H E R I F F
lioliką Lietuviškų liaudies dai
nų, kurios senai čia gyvenan
tiems Lietuviams ir svečiams
nepaprastai patiko.
: i
of
Tvirčiau susiburę' bendro
kulturinio gyvenimo vienetan
naujieji Australijos Lietuviai
į
MAHONING COUNTY
skirstėsi prie savo kasdieninių
darbų, kurie palengva duoda
pagrindą šviesiesniam ir pas
tovesniam rytojui.
ON THE DEMOCRATIC TICKET — PRIMARY MAY 4
Australijos Lietuvių D-jos
artimiausieji užsibrėžti veik
los tikslai yra šie: Daugėjant
narių skaičiui Sydnėjuj įsigyti
nuosavą namą-salę, tiriamos
Was Safety Director — Became Mayor of
galimybės
leisti
Lietuvišką
laikraštį ir stengiamasi visus
Campbell* Ohio and Deputy Clerk of
naujai atvykusius Lietuvius
suburti į vieną Lietuvišką šio
Mahoning County
krašto bendruomenę, kuri butų
pajėgi kovoti ir siekti svar
biausio tikslo — Lietuvos iš
laisvinimo. Be to dedamos pa
stangos šelpti DP stovyklose
esančius tautiečius.
#
Draugijos veikla ir viso šio
krašto Lietuvių kulturinis gy
VOTE FOR
venimas, numatoma, pagyvės,
atvykus čia daugiau Lietuvių
ir atlikus vyriausybės skirtose
darbovietėse 1-2 metų darbo
prievolę ir gausingiau susibu
rus vienoje vietoje.
Tam tinkamiausia vieta yra
Sydney, nors jau iš anksčiau
Lietuvių yra gyvenama Bris
Candidate for
bane, Melbourne ir kt.
šiuo metu p. A. Baužė sėk
mingai vykdo Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui renkamų
aukų vajų. Be to, jis turi daug
darbo ir rūpesčių persiųsdamas
naujai
atvykusiems
Lietu
of
viams iš už jūrių gaunamą ko
respondenciją ir nuoširdžiai rū
pindamasis visais draugijos or
MAHONING COUNTY
ganizaciniais reikalais. Jis ne
nuilstamai dirba, neturėdamas
iš to jokio sau pelno, dargi
REPUBLICAN PRIMARIES — MAY 4. 1848
pridėdamas daug savo lėšų. Jo
i
kuklų, bet sunkų ir garbingą
darbą turėtų tinkamai įvertin
QUALIFIED TO SERVE THE TAXPAYERS OF
ti viso pasaulio Lietuviai.
Australija, Bal. 1. 1948.
MAHONING COUNTY AS COMMISSIONER
Juozas šilainis.
KAS. platina Dirv%
tas
platina apšviety.
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IS TREMTINIŲ
SAKYKLOS
PABĖGUSIO ŽMOGAUS
UŽRAŠAI
Batemttio 11-18
Kiekvieną dieną įvykiai vis
stipriau jaudina musų stovyklą
Nuo ryto iki vakaro eina viso
kiausi gandai. Vakar vienas
DP net pasakojęs matęs sovie
tinį tanką kaž kur netoli sto
vykios.... Vadinasi, vyrai au
sis glauskit ir galąskit padus..
Mano kambario kaimynas, tri
jų vaikų garbingas tėvas, sa
kėsi jau numatęs Vokietį, kurs
jam paskolinsiąs "tačką" di
džiajai kelionei. Esą busią vis
lengviau vaikus vežti negu
nešti.
Seniau stovykloje didžiausia
naujiena būdavo žinia kad Pet
ras ar Jonas gavo affidavit of
support. O jei kam pavykdavo
grįžti iš konsulato su imigra
cine viza tai to veidas šviesda
vo stipriau negu saulė
Prieš kelias dienas vienas
musų stovykos ramus gyven
tojas, sužinojęs kad jam viza
Amerikon išrašyta, pasijuto
taip nelaimingas kad buvo be
norįs nuo jos atsisakyti. Tik
protingų draugų patarimas bu
vo labai paprastas: girdi, vistiek bėgti reikės, tai geriau
jau dabar bėk ir bėk patogiai..

nacių aukoms. Jau e$ nu
spręsta 95% tos sumos atiduo
ti žydams, gi likusius 5% pa
skirstyti kitoms tautybėms.
Va ir vėl nauja neteisybė:
jei jau fondas skirtas nacių
aukoms tai ar tik vieni žydai
tėra nacių auka? jTų, tiesa, nu
kentėjo daugiausia, bet suė
mus visų kitų tautybių aukas
drauge, kažin ar tas skaičius
nepralenktų žydų aukas. Ir ki
toms tautybėms teduodama tik
5%.... Įdomu kas tą nutari
mą padarė ir kas tą fondą val
do?
"Mintis" rašo kad "Dirvos"
pranešimu per 11 metų U.S.A.
mirė 18 tūkstančių Lietuvių.
Daugiausia mirę eidami 50 me
tus. Dirva konstatuoja kad
ankstyvos mirties priežastis
daugeliui Lietuvių buvo blogos
rūšies degtinės gėrimas. Nelai
mingi tie žmonės Amerikoje:
net geros degtinės neturėjo..
Tai kas mums stovyklose belie
ka daryti! ?
Aną dieną komiteto pirmi
ninkas, sušaukęs visą stovyk
lą, pranešė, kad pagal įsakymą
iš aukščiau yra griežtai už
drausta įžeidinėti, bei veiks
mais užgaulioti sovietų agen
tus. ... atvykusius repatria
cijos reikalais. Po tos žinios
karo barometras keliais laips
niais nukrito.

"SKAUTŲ AIDUI" 25 METAI

Lietuvos skautų organizaci
ja buvo įkurta Vilniuje 1918
metais. 1923 metais buvo iš
leistas spaustuvėje spausdin
tas pirmas "Skautų Aido" nu
meris. Bolševikų okupacijos
metu "Sk. Aidas" buvo užda
rytas, dabar vėl atgaivintas
tremtyje. "Sk. Aidas" spaus
dinamas Anglų zonoje ir yra
A.Krauso labai gražiai reda
Sekmadienį paminėjome Po guojamas.
piežiaus Leono XIII mirtį. Mu
sų stovyklos klebonas papasa
kojo apie tą senelį Popiežių,
VOTE FOR
apie jo darbus ir jo pagarsėju
sius raštus, iš kurių dabar nie
kas nebenori mokytis.... O
butų pasaulis daug geresnis,
Ex-Ohio State Trooper
jei Leono XIII mokslas suras
tų žmonių širdyse daugiau at DEMOCRATIC CANDIDATE
garsio. Vakare suruošėme kon
for
ferenciją Popiežiaus garbei.
S H E R I F F
Taigi esame ir geri katalikai
ir geri tremtiniai
Primaries, May 4, 1948
"Mintis" paskelbė tokią nau
jieną: IRO centras Ženevoje
tikisi iki 1950 metų įkurdinti
visus DP. Matyt, tas centras
neturi galvos, jei jis dar tikisi
sulaukti 1950 metų. Tegul jam
Dievas suteikia ilgą amžių, bet
tegul Dievas sutrumpina mu
sų dienas stovyklose!

Pinza ir Baccaloni Dainuos Cleveland©

VOTE

KIEK GIMSTA NAUJŲ
TREMTINIŲ

LIETUVOS VAIZDAI

Nežiūrint didelio tremtinių
vargo ir skurdo, o taip pat la
bai blogų vaikų auginimo sąly
gų, Lietuviai tremtiniai susi
laukia nemažai vaikų. Apskai
čiuota, kad tremtyje gimsta
apie 1200-1500 naujų Lietuvių
kasmet vien tik Vokietijoje.
Geraširdžiai Amerikos Lietu
viai prašomi paremti savo au
komis maistu ar drabužiais
naujagimiui.
RE-ELECT

(IOILI.

Jf.

as

_ County Engineer
Distinguished by his
Competence, Prudence
and Courtesy.

"The Citizens' Choice"

Primaries May 4, 1948

Mahoning County

DEMOCRATIC TICKET
MAHONING

FOR

DR. HOWARD U

TŽAcc/iLOMf

von Nuernberg"; kitos operos busi
"II Trovatore" ketv. vakare, Gegu
žės 13; dvi operos bus statoma pen
ktadieni po pietų. Geg. 14, "Cavaleeria Rusticana" ir "Pagliacci".
šeštadienį po pietų, Gegužės 15,
bus statoma "Carmen", o vakare —
"The Masked Ball".
Tikietai šioms operoms gaunami
perkant iš anksto, opera box office,
didžiojoj main lobby Union Bank of
Commerce, East 9th St. ir Euclid
Avenue, atdara nuo 9 ryto, iki 5 v.
po pietų, išskyrus sekmadienius.
Pavienėms operoms tikietai parsi
duoda po $1.20, $2.40, $3.60, $4.80,
$6.00 ir $7.20. Visoms operoms ben
drai po $9.60, $19.20, $28.80, $38.40,
$48.00 ir $57.60. Prie tų kainų taksai
iškaityti. Paskiroms operoms tikietai
bus parduodami nuo Bal. 5.

CHARLES E. TALLEY SiMUEL

Radau laikraštyje žinią kad
prie IRO esąs kaž koks repara
cijų fondas su 50 milijonų do
lerių. Tas fondas esąs skirtas

S ft L

£X.io 'PIN*:-#
CLEVELAND. — Du žymiausi
bassos operos scenoje dalyvaus su
Metropolitan Opera 23-me jos sezo
ne Public Auditorium GeguiSs 10
iki 15.
Kaip Ežio Pinza taip Salvatore
Baccaloni yra plačiai žinomi šiauri
nės Ohio publikai. Pinza dainuos
operoje "Manon" Count des Grieux
rolėje, pirmadieni, Geg. 10,. Bac
caloni turės dvi roles operoje "La
Boheme" trečiadienio vak. Geg. 12.
Tiedu didieji bassos abu kartu
dalyvaus operoje "Don Giovanni",
penktadienio vakare, Geg. 14. šioje
operoje dainuos ir Lietuvaitė Polyna Stoska, kuri pirmą kartą atlan
ko Cleveland^ su Metropolitan.
Geg. 11, vakare, Polyna Stoska
dainuos operoje "Die Meistersinger

26 VAIZDAI Už $1.00
Dirva gavo iš Vokietijos Lie
tuvių tremtinių išleistų Lietttvos vaizdų rinkinius. Yra gaati du skirtingi rinkinėliai. Vie
nas susideda iš 14 atvaizdų,
kurie vaizduoja Lietuvos mie
stus, paminklus, bažnyčias. Iš
jų galima matyti kad Lietuva
buvo toli pažengus savo moder
niška statyba ir gyvenimu.
Antras rinkinėlis susideda iš
12 vaizdų. Jie vaizduoja Lietavos kaimą, laukus, liaudies dar
bo kryželius ir parodo kokia
graži buvo Lietuvos šalis.
Tuos abu rinkinėlius, viso 26
Lietuvos vaizdelius, galite gau
ti Dirvos krautuvėje už $1.00.
Pirkdami tuos vaizdelius i»
tik pamatysim kokia graži bu
vo paskutiniais laisvės laikais
Lietuva, bet taip pat paremsime ir netiesioginiai ir Lietu
vius tremtinius ir jų kulturin|
gyvenimą. Jie tokiose sunkio
se sąlygose visa tai išleido, o
Dirva platina.
Taigi, siųskite $1.00 šiądien,
ir tuoj gausit 26 vaizdelius.
DIRVA,
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio.

COUNTY

VOTE FOR

WILLIAM LAW

WILLIAMS

Republican Candidate for

For Republican

Mahoning County

STATE SENATOR

28 years of Police service.
Member of Odd Fellows, Eagles, American Legion,
Veterans of Foreign Wars and A. F. of L.
A father of a Lithuanian boy. '

Mahoning and Trumbull County

S H E R I F F

iMniHHMHima?

TWO TO ELECT

There is no substitute for Experience

E L E C T

STATE SENATOR. WILLIAMS IS THE ONLY ONE

Charles L. McBride

WITH EXPERIENCE IN LEGISLATURE

F o r

You Can't Make the Weak Strong by Making the Strong

STATE SENATOR

fHERE ARE 5 REPUBLICAN CANDIDATES FOR

Weak.

Vote for HOWARD L. WILLIAMS
(and any one of the other*) ,
MAKE THE REPUBLICAN TICKET STRONGER

On the Republican Primary - May 4, 1948 1
Trumbull and Mahoning County
TWO TO ELECT
Well Qualified to Serve You.

==^=^=====E=I=1=^=^==
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Taft Kalba
už Amerikos Žmones

1947 metais Apsivedimai j$*
MOTERYS MINISTERIAI EUROPOJE PASKIAUSIOS ŽI DIVOBSAI MAŽĖJA
gi sumažėjo. 1946 metais bu
Bendrai imant, visoje šalyje vo po 16.3 apsivedimų nuo 1000
NIOS
IŠ
LIETUVOS
divorsai
pradėjo mažėti, kaip gyventojų, o 1947 metais pfe
Moterų kova už lygias teises

Bu vyrais yra jau senas sąjū
dis. Moterys nori lygiai su vy
Kai Senatorius Taft kalba apie
Amerikonišką gyvenimo budą. jisai
rais valdyti, balsuoti, ministeturi mintyje tokį gyvenimą kokį di
riauti, tvarkyti valstybių rei
duma Amerikos žmonių nori turėti.
kalus bei ministerių kabinete
Robert Taft's nuveikimų rekordas
atstovauti
moteriją.... Ar to
United States Senate įrodo jo tikėkia kova yra moterų teisių su
į Ameriką ir Amerikonišką gyveni
mo budą kuris randamas ukėse, ma
lyginimas su vyrais, reiketų
žuose miesteliuose ir miestuose; ir
spręsti
individualiai, išeinant
JSk
jis nenukrypo nuo to tikėjimo nežiū
iš moterų misijos apskritai.
rint New Deal propagandos ir tarp
Skųstis, kad vieni vyrai val
tautinio spaudimo. Jis apsaugojo
do pasaulį, yra jau ir netikslu.
nepriklausomingumą .ūkininko, tei
Vyrai tarnybose buna apie 8
ses mažo biznieriaus, ir geriausius
interesus darbo žmogaus. Jis išlai
valandas per parą, o visą kitą
kė savo prižadą mažumų grupėms
laiką — 16 valandų, per parą
jog jis kovos prieš visokią diskri
buna
moterų valdžioje.... To
minaciją, ir pasiryžęs kovoti prieš
dėl
vyrai
pasaulį valdo tarny
visokias pastangas kurios kliudytų
boje, o moterys pasaulį valdo
žmogaus laisvam gyvenimui.
Senatorius Taft pagamino kon
(per vyrus) už tarnybos ribų..
struktyvius pasiulymus išstatymui
Bet jau Europa turi moterų
reikalingų gyvenamų namų, medikaministerių.
Antai, Mrs. Kolon*
t
lės priežiūros, mokymo ir ligoninių
tay
—
sovietų
ambasadorė Šve
mos
80-to
Kongreso
sesijos
pagrei
patarnavimo visiems žmonėms re
miantis pagrindine filosofija kad tinimui pravedimo Republikonų pro dijoje, solidi diplomatė — be
Amerika privalo pati apsirūpinti gramos. Jis vadovavo kovą prave- ne vienintelė moteris ambasa
savais žmonėmis ir kad tokios pa dimui įstatymų kurie paliuosuotų dorės range. Indijos diplomati
galbos kontrolė turi buti vykdoma Amerikos darbininką laisvai ir ly nis pasiuntinys Maskvoje yra
pačių vietinių bendruomenių vieto giomis tartis su savo darbdaviu.
Robert Taft nevengė pasisakyti taip pat moteris Mrs. Neru, In
je Washingtono valdininkų.
kur
jis stovi didžiaisiais šių dienų dijos ministerio pirmininko se
Savo Senatoriaus tarnybos laiko
tarpiu jis įgijo savo kolegų pagar klausimais. Jis savo įsitikinimu ir suo. Narsioji Anna Pauker —
bą ir tapo Chairman of the Policy pastangomis pravesti Amerikos gy Rumunijos užsienių reikalų miCommittee. Jis pasekmingai dirbo venimui reikalingus kelius atvirai nisteris, garsi komunistė, bu
su Republikonais Senate
bėgyje
OU
—
W pir- susidurė su pačiu Prezidentu.
vusi karaliaus Mykolo "auklė"
ir atstačiusi jį nuo sosto. Ji
1 BALSAVIMUI Už TAFT DELEGATUS IšSIKIRPK |
yra pirmoji moteris užsienio
1
šĮ SKELBIMĄ IR NUSINEŠK SU SAVIM
1 reikalų ministeris pasaulyje.
Su Stalinu ji galinti kalbėti te
lefonu be eilės ir be leidimų.
Rumunijoj ji yra viešpats ir
sena komunizmo dignitorė....
Bulgarijoje pašto ministerių
II W» i
paskirta Mrs. Tzola TragoiI štai kaip balsuoti už delegatus remiančius Taft. Padekit | čeva, komunistė. Na o da
5 kryžiuką (X) priešakyje vardo esančio kairėje asmens g| bartiniame Schumano kabinete
s
kurie paeiliui seka apačioje:
Ij Prancūzijoje ponia Germain
I
For Delegate-at-Large to the National Convention
5 Poinso - Chapuis gavo Prancū
3
į Vote lor not more tnan nine)
_ = . zijos sveikatos ministerio port
FRANCES i*. BUL'luN
5 j felį. šiai stipraus žvilgsnio ir
1st choice for Pres., liobt.A. J.ait - 2nd. Don H. Ebright g į
ryžtingų akių moteriai teko
J OliN \V. BRlCKEK
=1
= X
Prancūzų
Imperijos sveikatos
1st choice for Pres., Kob't A. Talt - 2nd. Don H. Ebright =
CLARENCE J. BROWN
=! tarnyba.
5 x
1st choice for Pres., liob t A. 'fait
2nd. Don H. Ebright g j
Rumunijoj sveikatos minis
""
KATHARiNE~KENNEDY BROWN
=j teriją valdo ponia Florica Bag= X
1st ciToice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright 55;
dazar. Bet gal įdomiausia, kad
MYERS Y. COOPER
_
E X
1st cfioice for Pres., Rob t A. Taft - 2nd. Don H. Ebright = Čekoslovakijos industrijos mi
TU/tAi
A C J.
I HERBERT
UUWKF.PT
? nisterių paskirta irgi moteris,
THOMAS
E x
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright gi ponia
Ludmilla Jankovcova,
E
B __
FRED H. JOHNSON
"
=
nors
industrija
atrodytų mote
5
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright E
riai
gana
svetima
sritis....
CHARLES H. JONES
=,
E X
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright =
Švedijoj ministerio
titulu
ED. D. SCHORR
= ūkio tarėja yra ponia prof. KaE X
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don II. Ebright
rin Kock, o Danijoj ponia Fan
For Alternate-at-Large to the National Convention
ny Jensen yra ministeris be
(Vote for not more than nine)
KYLE F. BROOKS
_ portfelio.
E X
lBt choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright g
Tat Europoje ministeriauja
ALBERTUS B. CONN
desėtkas
moterų. Moteris skir
E X
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright s
ti ministeriais, įeis į madą vi
MILES E. EVANS
§
E X
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright š: sose valstybėse. Moterims tu
rėti savo ministerį nėra bloga,
JANE EDNA HUNTER
E X
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don_H._Ebright S o sveikintina, jei tik tas eina
"
T? LAMAR ~JACKSON
E
gerovei ir žmoniškumui į svei
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright 5
E x
RALPH H. SHELLHOUŠE
= katą. Aukštose pareigose mo
I X
terų Europa turi visose srity
WALTER E. SOLLARS
se,
kaip ir Amerika.
X !
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2n'l. Don H. Ebright
Geriausia
moterims
butų
HENRY L. THOMPSON, JR.
x I
valdyti ministerijas
kuriose
1st choice for Pres... Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
daugiau
dominuoja
širdies
MILO J. WARNER
x I
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
pareigos, nes moteris savo na
20th District Congressional Delegates
tūra atstovauja širdies pasau
(Vote for not more than two)
li ir moters širdis yra visuo
DAVE R. JONES
X i 1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
met "didesnė" už jos pačios
EDWARD (. STANTON
galvą
X i 1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don II. Ebright
Dr. B. Ramanauskas.
20th District Congressional Alternates
*•

I Vote For

TAFT

X

X |
X

1

(Vote for not more than two)
FRED J. HALLER
1st choice for Pres., Rob't A. Tal't - 2nd. Don H. Ebright
LOUIS HUEBNER
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
(Vote for not more than two)

j

X

I

HERMAN H. FINKLE
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
WILLIAM J. ROGERS
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2irl. Don H. Ebright

X

=

X

(Vote for not more than two)
DR. HENRY W. HUNTER
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
SIMON W. STEENSTRA
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebrigįit

X

E

x
X

E

x

ELECT

H. I. 'Tub* Wright
COUNTY COMMISSIONER

'

ARIZONA valstijoje randasi
daugiau nacionalių monumentų
negu kurioje kitoje valstijoje
šioje šalyje. Nacionaliai par
kai ir monumentai yra tai val
džios nusavintos sritys kurio
se randasi kokių nors ypatin
gų gamtiškų savybių. Valdžia
nusavina tas vietas kad priva
tiniai žmonės jų nesudarkytų,
ir padaro viešomis publikai lan
kytis vietomis.
IŠ ŠIOS šalies žinomų ang
lies rezervų vieno ketvirtdalio
galima pagaminti aliejaus ir
gasolino šios šilies reikalams
per 1500 metų, žinovai tikrina.

TAS PRIEŠ RAUDO
NUOSIUS VEIKIA

Jau buvo minėta apie "slap
tą Amerikos projektą" kovoji
mui prieš komunizmą. Italijo
je tas "Projektas X" buvo pa
naudotas prieš Balandžio 18-19
balsavimus. Tam tikslui Ame
rika išleido $4 milijonus. Ten
tas projektas pagelbėjo, kadan
gi rinkimuose laimėjo anti-komunistinės partijos kontroliuo
jančią didumą.
Tas projektas bandoma pri
taikyti kitose šalyse kurios jau
sovietų pajungtos, kurios ran
dasi už "geležinės uždangos".
Kaip tas projektas veikia
valdžia viešai neišduoda.
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WILL MAKE AN OUTSTANDING
COMMISSIONER
HIS BUSINESS TRAINING CONSISTS OF 25 YEARS AS
A DAIRY FARMER

mhwhhmmmuhiiwhmmm

VOTE

FOR

Jerry S. Benson
„For

j

For Second Full Term 'As

(Vote for not more than two)
GEORGE"H. BENDER
1st choice for_Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
A. L. DE MAORIKI S
1st choice for Pres.. Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
(Vote for not more than two)
ALICE C. FORSYTH
1st choice for Pres., Rob't A. Taft - 2nd. Don H. Ebright
HAROLD T. GASSAWAY
1st choice for Pres.. Rob't A. Taft - "2nd. Don H. Ebright

COUNTY COMMISSIONER

. ; , ./

SHERIFF

"S • .

•I ASHTABULA COUNTY
Subjaet.to 'Republican Primaries May 4, 1948

Į COUNTY COMMISSIONER |

22nd Congressional District Alternates

=

M. M. SIMONS

OF CHERRY VALLEY

22nd Congressional District Delegates

E

NOMINATE .

I S. C. (Stub) French

21st District Congressional Alternates

E

praneša statistikų biuras Wa- 13.9 apsivedimų.
"Elta" skelbia šitokitts ži shingtone.
Pernai išviso apsivedimų bu
nias iš Lietuvos:
1946 metais divorsų išpuo vo apie du milijonai ir divorsų
Lietuvoje pilna žydų, Lietu lė po 4.3 nuo 1000 gyventojų, 450,000.
f
viškai nekalbančių. Jų rankose 1947 metais jau sumažėjo iki
1946 metais apsivedimų buW
krautuvės. Iš Rusijos ateina po 3.1 nuo 1000 gyventojų.
2,285,539 ir divorsų 613,000»
Stalinas naudojasi paskubėti tik prasto raudono su gėlėmis
savo komunizmo plėtimo pro kartūno ir pjautuvų (ne dal
gramą visur kur tik gali—nuo gių), kurie žmonėms kelia juo
Čekoslovakijos, Suomijos ir Vo ką. Mažeikiuose esą apie 3,000
kietijos iki Italijos, nuo Grai NKVD kareivių. Jie ginkluoti
kijos, Turkijos ir Irano iki Ko mažais tankais.
rėjos ir Kinijos — net iki Pie Mokyklose Stalino konstitu
tų Amerikos — įsivaizdavimu cija mokoma nuo I klasės. Taip
kad Su v. Valstijos yra bejėgės pat vykdomas ir mokinių kari
prezidento rinkimo metais.
nis parengimas. Tikyba mo
Kremliaus kraugerių galvų kyklose nėra dėstoma, tačiau
(MONROE TOWNSHIP)
išskaičiavimu, kas keturi me sekmadieniais pilnos bažnyčios
tai ši šalis lieka supainiota, iš mokinių., M. Gimnazijoje, kur
blaškyta, suskaldyta savo vi yra apie 600 mokinių, iš jų tik
daus partiviškumu, visuomenė 14-16 tėra komjaunuoliai ir
Candidate for
buna beviltiškai pasidalinus, ir •apie 90 pionierių.
musų Valdžia tuo budu esti
Ir bolševikinių laikraščių
suparaližiuota iki po rinkimų. Lietuvoje labai sunku esą gau
Tos suirutės metu, raudonieji ti pirkti.
įsivaizduoja, yra geria u s i a s
Nei kunigai nei vienuoliai
REPUBLICAN PRIMARIES -t MAY 4, 1948
laikas smogti Amerikai.
Lietuvoje uniformų
nedėvi
Nors Amerikos žmonis tik Bažnyčioms nėra teiki a m a
rai susiblaško rinkimų metuo elektros šviesa. Visi gyvento
se, tačiau toks Kremliaus įsi jai apdėti nepakeliamais 1210
Qualified by Business Training
vaizdavimas yra toli nuo tik kesčiais.
ro supratimo ir iškraipymas
Lietuvoje yra tik vienas vys
svarbių faktų apie Ameriką.
kupas, o klierikų tepalikę apie
Ashtabula County
Tuo budu bolševikai, besku 200. Kiti turėjė išsivaikščioti.
bėdami pasinaudoti Amerikos
Lietuvos gyventojų
maži
"visuotino suglerimo" proga, vaikučiai (nuo 6-7 m. amžiaus)
gali iššaukti karą, nes Ameri varomi prievarta stoti į komu
ka ir prezidento rinkimų me nistinio jaunimo pionierių or
tais yra gana patvari ir apdai ganizaciją. Jos veikimo meto
ri matyti kur sovietai perdaug dai žymia dalimi nukopijuoti
savo nosį kiša.
nuo skautų, tik išmesta "Die
žinovai tikrina kad komuni vo ir Tėvynės" sąvoka. Šiuo
stai ruošia dar trijose Pietų metu tokių pionierių Lietuvo
Amerikos respublikose revoliu je esą apie 27,000. Tačiau, kaip
cijas, panašiai kaip įvyko Ko skundžiasi bolševikų "Tiesa",
lumbijoje. Tai vis sulyg Mas ši organizacija negali augti
kvos planų ir įsakymų. Rau dėl to, kad vargingųjų ir vidu
donieji be Kremliaus žinios ne riniųjų valstiečių vaikai atsi
gali jokioje šalyje nei plauko sako j ją stoti. Respublikoje
pajudinti, nes viskas kenktų trūksta 130 vyresniųjų pionie
R.D. 2, CONNEAUT, OHIO
Maskvos programai.
rių vadovų, pionierių draugo
Gen. Picado, Kosta Rikos vės negausios, dažnai jose dar
salos viešos saugos ministras, bas dirbamas be mokytojų da
FO
padarė tokį persergėjimą Wa lyvavimo. Panašiai esą ir su
shingtono vyriausybei:
komunistine Komjaunimo or
Suv. Valstijos privalo kreip ganizacija, į kurią nestoja vals
ti daugiau dėmesio į Latiniškos tiečių vaikai.
Amerikos reikalus. Jo tikrini
mu, tiek pat svarbos turi bu
Of
ti atkreipta į Kubos rinkimus
Birželio*. 1 d. kaip dabar krei SLAPTAS PROJEK
piama į Italijos rinkimus.
Ashtabula County

VOTE FOR

21st District Congressional Delegates

X

KREMLIAUS GAL
VŲ KVAILAS PRO
TAVIMAS

E X P E R I E N C E D
=

E

On the Republican Primary - May 4, 1-948
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Ashtabula County
3
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Was Sheriff of Ashtabula County for Six Years
From 1935 to 1941

j

j

L

I PLEDGE YOU AN HONEST AND AN EFFICIENT
ADMINISTRATION.

1

v
•" /

4

„į -

D I R V A

MIRIMAI

MATULEVIČIUS Kazys, mirė
22 Kovo, Wilkes-Barre, Pa.
LUKOŠIUS Albinas, 25 metų,
mirė Kovo 8, Philadelphia,
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
Pa.
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai
TUINYLIENĖ Jieva, mirė' 20
Kovo, Pittston, Pa. Ameri
koj išgyveno 45 m.
"vičiutė),
mirė
Kovo
14,
So.
MIRE 18,300 IŠEIVIU
STANIONIENĖ
Marė, mirė 29
N
Boston, Mass.
.
LIETUVIŲ
Vas.,
Maspeth,
N. Y. Ame
PLEVOKIENĖ Elzbieta (Ulerikoj
išgyveno
40
metų.
Su šiame numeryje paduo KUMPA Juozas, * mirė Kovo
damais mirusių išeivių Lietu 17, Brockton, Mass.
MIKOLAITIENĖ Stefanija, 34
vių vardais, mirusių skaičius PETRULIS Pranas, mijre Vas. m., mirė Kovo 28, Chicago j.
(Vilniaus r^d. Musnikų par.
pasiekė jau 18,300, nuo Vasa , 26, Maspeth, N. Y. (Panev.
Fofculių
k.) Amerikoj išgy
rio mėnesio, 1937 metų, kada
ap. Subačiaus p. Jauniunų
veno
34
metus.
Dirvoje pradėta mirusių Lietu k.) Amerikoje išgyveno 32
vių vardai žymėti.
PRANEVIČIUS Albertas, 34
metu.
ČERKAUSKAS Kazys, 63 me SUBATIENĖ Stasė, 63 metų, m., mirė Kovo 23, Chicagoj.
(Panev. p. Utos k.) Ameri
tų, mirė Kovo 2, Stamford, mirė Kovo 5, Brooklyn, N.Y.
koj
išgyveno 33 metus.
(Šiluvos p. Mažeikiškių k.)
Conn.
GRABAUSKIENĖ
(S a kalausAmerikoj išgyveno 48 m.
SABASKIENĖ Ona, m metų,
kaitė)
Mikalina,
pusamž.,
mi
mirė Sausio 29, St. Louis, VISOCKIENĖ Julė, 70 m., mi
rė
Kovo
23,
Chicagoj.
(Kė
rė Kovo 14, Plymouth, Pa.
Mo.
dainių ap. Madekšių k.) AAmerikoj išgyveno 50 m,
MIKALKEVIčIUIS Jonas, 41
merikoj
išgyveno 35 m.
m., mirė Kovo 17, So. Bos MARCINKEVIČIENĖ J i e v a.
ŠVATRYNAS
Petras, pusamž.,
ton, Mass. Amerikoj išgyve 63 m., mirė Kovo 17, Swomirė
Kovo
24, Chicagoje.
yersville, Pa.
no 38 metus.
(Tauragės
ap.
Pagramančio
MEŠKAUSKAS Laurynas, mi PAšVENSKAS JUozas, mirė 18
p.
šakvyčių
k.)
Amerikoje
#
rė Kovo 2, Cambridge, Mass. Kovo, Fort Griffith, Pa.
išgyveno 39 m.
ŪSAS Antanas, pusamžis, mi
rė Kovo 26, Chicagoj. (ša
kių ap. Naumiesčio p. Ašmcniškių k.) Amerikoj išgyve
no 46 metus.
SADAUSKAS Juozas, 79 m.,
mirė Kovo 15, Kenosha, Wis.
(Tauragės ap.)
ISDONAS Alekas, 40 m., mirė
Kovo 18, Chicagoj, kur biw
vo ir gimęs.
PAKANIS Antanas, mirė Ko
vo m., Shenandoah, Pa.
KRIČINA Vincas, mirė Kovo
14, Mahanoy City, Pa.
SIMINAS Alekas, 62 m., mirė
AS YOUR
Vas. 4, Wilsonville, 111. (Ra
seinių ap.)
METKAUSKAS Ignas, mirė 7
Kovo, Shenandoah, Pa.
JOKIMAITIS Juozas, 71 metų,
mirė Vas. 18, Wilkes-Barre,
„ Pa. (šakių ap. Striupų k.)
KALINAUSKAS Jurgis, mirė
Kovo 5, Baltimore, M4.
TO

Philip M. Carmody

KANDIDATAS i REPRESENTA
TIVE TO CONGRESS FROM
THE 22ND CONGRESSIONAL
DISTRICT OF OHIO
%
Aš esu 37 metų amžiaus, vedęs,
keturių vaikų tėvas, seniau gyvenęs
Cleveland Heights, Ohio, dabar gy
vename 448 Mentor Avenue, Painesville, Ohio.
Aš gimiau ir augau Painesville,
ir čia baigiau High School 1927 m.
Baigiau The Catholic University of
America, Washington, D. C., biznio
administracijos srityje. Vėliau lan
kiau teisių mokyklas Harvard Uni
versity Law School ir baigiau West
ern Reserve University, Cleveland,
Ohio, su LLB laipsniu. Priimtas į
Ohio Bar Rugp. 1934 metais, nuo to
laiko praktikuoju teises.
Per apie porą metų aš buvau tei
sių firmos Bartholomew, Leepar &
Griswold nariu, Standard Building,
Cleveland, Ohio. Paskiau gryžau į
Painesville ir pradėjau čia prakti
kuoti teises, išskyrus laikotarpį ku
riuo tarnavau Pasauliniame Kare II,
teisių vykdymo O.P.A. skyriuje Cle
veland©.
Aš esu veiklus Demokratų narys
Lake County nuo to kaip tik baigiau
teisių mokslus, buvau Demokratų
kandidatu i Prosecuting Attorney
pareigas vieną kartą ir du kartu į
State Representative, prie to ką už
ėmiau precinct committeeman vietą.
Dabar aš esu Painesville City Coun
cilman, išrinktas į tą vietą pereitą

Lapkričio mėnesį. Esu narys Lake
County, Ohio State ir American Bar
Associations, taipgi nariu Painesville
Chamber of Commerce, The Knights
of Columbus ir The Fraternal Order
of Eagles.

John J. Boyle
KANDIDATAS I
COUNTY TREASURER
John J. Boyle tarnauja Cuyohoga
County iždininko pareigose jfcu per
daug metų ir savo darbingumu at
sižymėjęs. Jo ofisas vadovaujamas
teisingai ir sąžiningai.
Bėgyje jo tarnavimo šiose parei
gose,. jis surinko virš bilijoną do'arių taksų mokėtojų pinigu ir visi
pinigai yra pilniausioje žinioje.
Cuyahoga County reikalinga iždi
ninko kuris taip atsakančiai vestų
tą reikšmingą įstaigą.
' John J. Boyle savo patyrimu va
dovavime tokios jstaigas paruodė ir
eile įstatymų pritaikintų geresniam
reikalų vedimui ir apsaugai mažų
namų savininkų kad jų namai ne
būtų tuoj parduoti už užvilktus tak
sus.

Skelbimai Wirvoje

NOMINATE

ROBERT

GROSSER

PHILIP CARMODY

AUSTRALIJOJE perlų rin IUIHaMIH||»ll|fMII|l
kimo industrija plečiama taip
kad galėtų patenkinti Ameri
Palaikykit
kos reikalavimus.

22nd DISTRICT

W. DEBESIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas jus Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

Cleveland 3

P J KERSIS

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

|

|

OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

§

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreipkitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas if ilpildynMk®
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniskai.
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PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

—HAMMOND VARGONAI PĘfi ŠERMENIS—

1
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CLERK OF COURTS

DEMOCRATIC TICKET

PRIMARIES GEGUŽĖS 4
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DABAR AŠ ATLIEKU SKALBIMĄ.

tik paspausdama mygtuką!"
Taip, tik mygtuko paspaudimu, moderne Auto
matiškas Elektriškas Skalbtuvas atlieka visą
sunkią dalį skalbimo darbo.
Jis skalbia, išplauna ir pradžiovina jusų skal
binius VIENA ištisine operacija ... auton :;iškai. Jums nereikia ten stovėti, kartą nustatai
dials... jusų laikas laisvas kitkam. Jusų rankos
neliačia vandens. Jusų darbas ATLIEKAMAS!
Jums patiks tas šviežias švarumas skalbinių
atliktas Automatic Electric Washer budu. Jis
švelnus ir prie medžiagų. Prašykit savo Elek
triško Pardavėjo parodyti jį jums.

COUNTY RECORDER

JOHN J. BOYLE
COUNTY tREASURER

>

ALBERT S. PORTER
COUNTY ENGlMiKR

DR. S. R. GERBER
COUNTY CORONER

'•

, Primary Rinkimai Gegužęs 4 |
#

'*

j j
4323 Superior Ave.
j|
EXpress 0645
j
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Work Guaranteed

c-

DONALD F. LYBARGER

COUNTY SHERIFF

Democratic Ticket

1

Aš, žemiau pasirašęs, lietuvis narys Komiteto, pra
šau jusų paramos balsuojant už John J. Boyle.
GEORGE DELLIS.

•'"MM—

v,

Atsakantumą, Patyrimą,

[

• Silver Plating
• Flatware
• Candelafcrums
• Tray and Tea
Services

Jis prašalino taksų sharks iš valstijos ir apskrities
ir išgelbėjo mažų namų savininkus tttso praradimo
savo namų už taksus.

JOSEPH M. SWEENEY

Į

*i=

COUNTY TREASURER

LEONARD F. FUERST
'

HEnderson 9292 §

<202 SUPERIOR AVE.

Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

COUNTY PROSECUTORS

9

Specializing in

Jusų

FRANK T. CULLITAN

jiniinniiniiinniininniiinnmiiniiiiiiimn»iniiiiiiniiiiiniinniniiniiuninni»ii*
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Wilkelis Funeral Home

16908 Endora Road

COUNTY COMMISSIONERS

S

i

į 11
j
Kambarių Popieriavimas I |
|||
Namų Maliavoj imas

John J. Boyle

JOHN F. CURRY
JOHN J. PEKAREK

s
5

and

musų specialybe.

IŠRINKIT ŠIUOS VĖL

S

Metal Plating
Polishing Go.

IšRINKIT VĖL
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Namų Dekoravimas

Primaries Geg. 4

NT (IRI mm Hiiinu

UTah 1-4515

P. J. KERŠIS

609-12 Society for Savings Bid.
Telef.: MAin 1773.
—
-

County Treasurer's Office

I I. J.SAMAS - JEWELER j
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Kt STAUPAS

Teisingumą ir Mandagumą

Palaikykit Gerą Aps
krities Valdybą

Dabartinė Cuyahoga County val
dyba atkreipia j save dėmesį visų
tautinių grupių Didžiajame Clevelande, pasitikėdama kad balsuotojai
parems tą pačią valdybą vėl ir bal
suos už ją Primary balsavimuose
Gegužės 4 ir rudenį Lapkričio mė
Primary May 4, 1948
nesį visuotinuose rinkimuose.
Tautinės grupės turi dabartinėje
apskrities valdyboje savo reprezen
tacijas, joms suteikta pripažinimas,
duodant darbus apskrities įstaigose
tautinių grupių žmonėms.
Gegužės 4 d. primary balsavi
muose rasite vardus šių Demeokratų sąrašo kandidatų.
John F. Curry, John J. Pekarek:
CUIIMIimillllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIHIIUIIIIIIIMIHIIIIIIimilimilNIIIIIIIIIIIIHIIIIį
County Commissioners.
Frank T. Cullitan: County Pro
secutor.
Leonard F. F u e r s t: Clerk of
Courts.
Joseph M. Sweeney: County She
E
Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę
= riff.
Donald F. Lybarger: County Re
| 7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre | corder.
John J. Boyle: County Treasurer.
Albert S. Potter: County Engin
E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- Ę eer.
Dr. S. R. Gerber: County Coro
s
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
= ner.

Pilnai Padengta Apdrauda.

Balsuokit Demokratiškai

' #- • 2 „:• •-•.v^fc—w •

Kada jusų narnai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės į
P. J. KERŠIS, del apkainavimo, ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius.

Nori pagražinti safft
namus? šauk—

ir
ATLYGINKIT JAM
uz
IŠTIKIMA IR TEISINGĄ
PAREIGŲ ĖJIMĄ

DEMOCRATIC CANDIDATE

CONGRESS

I

21st District

4

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

»•••" ! —

CONGRESSMAN

'" A '

JIEšKOMAS Jonas Osipavičius, iš žakavolių k., Merkines
v., Alytaus ap. Gyvena New
Yorke ar Washington, D. C.
Atsišaukti:
(16)
Amerikos rūkytojai dabar
Julijona KartanaviČienė
suvartoja beveik po bilijoną ci
964 E. 78 St.
Cleveland, O.
garetų kiekvieną dieną.
Karo laikotarpis žymiai pri
sidėjo prie cigaretų rūkymo
PRANEŠKIT
paskatinimo, ypač kad pradė
jo daugiau rūkyti moterys ir Savo Antrašo Permainą
jaunesnio amžiaus berniukai ir
mergaitės.
( Kuomet rengiatės persikelU
Cigaretų dirbtuvių cigaretų kitur gyventi, praneškit sa*
pardavimas pašoko nuo 172 bi vo nauj^ antrašą Dirvos A4?
ministracijai, ne paštui, nos
lijonų 1939 metais iki 352 bili paštas nesiūs jums Dirvos j
jonų, daugiau negu dvigubai, rauią vietą jeigu neprimo1946 metais.
kėsit. Parašykit mums ui
35 metai atgal, dirbtuvių iš lc atvirutę prieš persikėli
dirbamų cigaretų rūkytojai bu mą į kitą vieta gyventi. —
vo skaitomi kokie tai prastos Dirva Cleveland 3. O.
rūšies žmonės. Bet cigaretų iš
dirbėjai padėjo daug pastangų
pagauti į savo rankas veik vi
sus rūkyto j us.

KANDIDATAS J
21st CONGRESSIONAL
DISTRICT
Valdžia tai kaip ir kitas kokis
biznis yra teisinga ir atsakanti, pa
sekminga ir efektinga ant tiek ko
kie yra žmonės kurią j 3. operuoja.
Suvienytų Valstijų valdžia yra di
džiausias biznis pasaulyje ir todėl
suprantama kad valdžios pasiseki
mas priklauso nuo asmenų kokie į
valdžią išrenkami.
Be jokių abejonių Robers Crosser
yra skaitomas vienas iš pažymiau
sių veikėjų House of Representa
tives. Jo ilga visuomeniška tarny
ba yra įrodymas jo ištikimumo ša
liai ir piliečiams.
Primary rinkimuose Gegužės 4 d.
balsuokite už Robert Crosser.

P A L I K I T

'

DIDELIS CIGARETŲ
RŪKYMAS

Robert Crosser

Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį,
ar parduoti kokius daiktus
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje.
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki
pietų trečiadieniais.
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KLAUSYKIT TEN O CLOCK TUNES'
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI žVAIGŽDtS
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio
Rytais nuo 10—WGAR 1220
• Vakarais nuo 10—WHK 1420
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KUR YRA LIETUVOS ALBERT S. PORTER Reikalinga Kooperacija H Dan F. Sammon
KANDIDATAS i
KARININKU KATYGegužės 4 Primary
COUNTY PROSECUTOR
County Engineer Prašo
~
NO KAPAI?
Mr. Sammon, buvęs Assistant Po
Prosecutor nuo 1934 iki 1942,
Paremti Jį Rinkimuose šiame puslapyje telpa sąrašas lice
tarnavo prie Bureau of Internal

VIDUTINIAI, ūkių gyvento
tojai šioje šalyje 1920 metais
pagamino maisto gana sau ir
KANDIDATAS j
.28 nuoš. kitam asmeniui. Jau
COUNTY TREASURER
1945 metais ūkių gamyba pa
Joseph W. Kovach yra Demokra kilo tiek kad kiekvienas ūkio
kandidatų užgirtų Democratic Cos
m. pavasarį HUSŲ če- Dabartinis Cuyahoga County En mopolitan League, kuri tapo įsteig Revenue 1947 metais. Jis yra gi tų kandidatas i County Treasurer asmuo pagamino maisto gana
kištai vienu kartu masiniai ir gineer Albert S. Porter kandidatuo ta remti liberalius, patikimus ir at męs Clevelande ir yra 46 metų am pareigas ir jis galės duoti visuome sau ir dėl 4.45 kitų asmenų.
ja Demokratų sąrašu išrinkimui | tą
Baigė Latin High School, nei atsakant], rimtą ir teisingą pa
labai grubiai areštavo kelis vietą
sakančius kandidatus į musų val žiaus.
ir toliau.
lankė
Notre
Dame, ir baigė West tarnavimą. Per tvylika metų turė
džios Įstaigas. Kad turėtumėt žmo
šimtus nieku nenusikaltusiu
Jis yra plačiai užgirtas daugelio nes valdžioje kurie yra draugingi ern Reserve University Law School jo organizacijų iždininko patyrimą,
Lietuvos kaviuomenės karinin visuomeniškŲ miesto organizacijų ir mums visiems ir kurie supranta 1928 metais, nuo kada ir pradėjo turi dvidešimties metų biznio paty
kų (tuomet tarnavusių terito laikraščių kaip tinkamas ir atsakan tautiniu grupių reikalus, patėmyki- teisių proktiką. Jo ofisas randasi rimą. Per du metu tarnavo State
te tą kandidatų sąrašą ir .balsuokit N. B. C. buildinge. Jis yra Repubriniame Lietuvos korpuse), iš tis toms pareigoms.
Representative. - '
už juos Democratic Primary, antra
likonas ir kandidatuoja Gegužės 4
Jis
yra
dar
jaunas
žmogus,
43
m.
Dabartiniu laika yri narys finan
vežė už Lietuvos ribų ir tuojau
dieni, Gegužės 4.
nominacijoms į County Prosecutor. sinės tarybos didelės fraternalinės
amžiaus, vedęs ir turi vieną vaiką.
Sunaikino.

VOTE

Kaip
tūkstančiu® Lenkijos
karininkų Rusai likvidavo šū
viais | pakauš| prie Katyno,
taip lygaus likimo susilaukė ir
anie Lietuvos karininkai, ku
rie nuo to laiko dingo nuo že
mes paviršiaus be mažiausių
pėdsakų.

"Tėvynės Balsas" savo 3 Nr.
vėl talpino Gen. Vlado Karve
lio kažkokius karinius svaičio
jimus, tačiau jis niekur nei žo
deliu neprisimena apie aną Ru
sų įvykdytą kruviną nusikalti
mą — masini Lietuvos kari
ninkijos likvidavimą.
Karvelis nevykusiai bando
pateisinti imperialistinę Rusu
Lietuvos okupaciją, mini kai
kuriuos Rusams parsidavusius
karininkus, tačiau apie nužu
dytuosius Lietuvius karininkus
neturi drąsos ir galimumo nie
ko pasakyti.
Dr. Kęst. Kernuvis.

Baigęs Ohio State Unive r s i t y
1928 metais su B.C.E. laipsniu, da
bar jau turi 20 metų Civil Engineer
patyrimo. Lankydamas O. S. U
jau dirbo Columbus miesto savival
dybėje draftsmanu ir Assistant En
gineer. Darbavosi prie Clevelando
Highway Research Bureau ir Pa
tarėju Trafiko tyrimų, Vieškelių ge
rinimo, Kelių programų ir Vieškelių
finansavimo, 1929-1922.
Tarp 1932-1933 darbavosi Assist
ant Division Engineer, State High
way Department Div. 12.
Nuo 1933 metų iki 1947 metų, iš
skyrus 5 metų laikotarpį kada tar
navo savo šaliai II Pasauliniame
Kare, jis užėmė Chief Deputy Coun
ty Engineer pareigas.
Karo metu, 1941-1946, buvo Com
mander in Civil Engineer Corps,
U. S. Navy Bureau of Yards and
Docks.

Cuyahoga County Engineer parei
gas eina 1947 ir 1948 metais.
Clevelande jis priklauso prie įvai
rių savo srities profesinių ir šiaip
organizacijų, kuriose tūlose užima
ir pirmininko pareigas.
Lietuviai jį be abejo parems no
minacijų balsavimuose kurie atsibus
Geguf§s mėnesį.

RUSAI NEPRIPAŽĮS
Woodling Atsakantis
TA MAŽOSIOS
Representative
'
LIETUVOS
Pasigrobę ir rusindami Ma
žąją Lietuvą, ją laikydami nuo
amžių "Slaviška Kaliningrado
sritimi", okupantai Rusai tik
ruosius to krašto gyventojus,
per šimtmečius Įstengusius at
silaikyti nuo suvokietinimo, da
bar nei iš tolo nenori pripažin
ti Lietuviais. Nei vienas Mažo
sios Lietuvos Lietuvis, nežiū
rint ar jis butų paprasčiausias
darbininkas ir smulkiausias
sklypininkas-ukininkas, neturi
daugiau teisės gyventi savo tė
vų krašte.
Juos Rusai be gailesčio, lyg
nenaudingus gyvulius, užkal
tuose vagonuose gabena į Sibi
rą. sunaikinimui. Neseniai šį
Lietuvių tautos dalies totalinį
išnaikinimą oficialiai įsakė vi
sos Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumas
specialiu "ukazu", nepripažindamas Mažosios Lietuvos Lie
tuviams net "tarybinės" Lietu
vos piliečių teisiu.
Taigi, kur kitados per šimt
mečius kryžiuotis ir nacis ne
įstengė suvokietinti Lietuviš
kų plotu, šiądien imperialistaskomunistas Rusas jau "sukurė
didžią Stalino Rusiją".
Dr. Kęst. Kernuvis.
AVALŲ industrija praneša
kad ji nenumato galimybės nu
piginti avalų kainą, priešingai,
avalai pabranginami bendrai
po 10c porai, šymet numaty
ta parduoti apie 490,009,000
poru vyrišku ir moteriškų avalų. '

ANTRA

Triangle Auto Paris

Kandidatas vėl išrinkimui į State
Representative iš Cuyahoga Coun
ty, George V. Woodling yra geriau
sia žinomas Clevelande ir Columbus
už savo pastangas suvienodinti ir
pagerinti didžiojo Clevelando viešą
transportaciją ir už pastangas at
šaukti įstatymą kuris padaro nele
galiu parduoti spalvuotą oleomar
garine Ohio šeimininkėms.
Woodling gimė ukėje ir sau mok
slą kolegijoje užsidirbo dirbdamas
garažo mechaniku ir mašinistu. Po
kolegijos jis dirbo Westinghou?e
Electric ir New York Central Rail
road, kas davė jam pilną suprati
mą apie darbo žmonių reikalus ir
apie reikalingumą pagerinti darbo
sąlygas, kad darbininkas turėtų ap
saugą, užtikrinimą ir pasitenkinimą,
kad jo vaikai turėtų progą siekti
mokslus.
Vėlesniais metais kaip elektriš
kas inžinierius ir advokatas, Wood
ling užsiėmė patentų įstatymais ir
pagelbėjo paskiriems žmonėms ir
išdirbystėms gauti patentus išradi
mams kurie sutvėrė darbus tūks
tančiams Clevelando darbininkų.

WOODLING IS ABLE
REPRESENTATIVE

daug vietos parking dėl
musų kostumerių
• Visokios dalys dėl

visokių karį.
• Precision perdirbti
motorai.

TRIANGLE
AUTO PARTS
dvi patogios krautuvės

9215 Buckeye Road
RA 0644

79th Street prie Euclid
RA 0086

KANDIDATAS I
STATE REPRESENTATIVE
Wilbur H. Brewer kandidatuoja j
State Representative pareigas Cuy
ahoga County, Republikonų prima
ries, Gegužės 4 4. 1 Jis yra jplačiai
patyręs žmogus, tinkamas tai vietai.
Kurie Lietuviai balsuosite už Re
publikonų sąrašą prisiminkit jo var
dą ir paduokit savo balsą, už Wil
bur H. Brewer.
?

organizacijos su septynių milijonų
dolarių rezervu. Septynis metus iš
buvo deputy sheriff (Civil Branch)
pareigose. Du metai atgal buvo
kandidatu j Congressman-at-Large,
Cuyahoga apskrityje gavo daugiau
balsų oš kitus septyni* Sftvo opo
nentus.
v:
Joseph W. Kovach yra pilnai kva
lifikuotas buti jusų sekančiu Countų Treasurer, ir jusų balsas bus pil
nai įvertintas. Jo vardas bus ant
Demokratų sąrašo primary May 4.
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The Cosmopolitan Democratic League of Cuyahoga Counly
susidedanti iš Tautinių grupiu Clevelande, Lenkų, Bohemų,
Slovakų, Vengrų, Slovėnų, Kroatų, Serbų, Lietuvių, Italų,
Graikų, Ukrainų, Vokiečių ir Romanų, rekomenduoja sekančitfs kandidatus:
R A Y T. MILLER
For Governor
For State Senators:
i WILLIAM M. BOYD
FRANK J. SVOBODA
George V. Woodling
į JOHN J. DAY
JOSEPH W. BARTLNEK
For State Representatives:
Author - Educator - Inventor
STEPHEN A. ZONA
MARIE
BABKA
Attorney - Engineer
ROSE L. TENESY
ED. A. CIPRA
GEORGE E. FEDOR
JOHN T. DeRIGHTER
x | George V. Woodling
GEORGE MALE
JOS. H. AVELLONE
GEORGE KALKAS
FR.
A.
SZYMANSKI
State Representative
ROBERT Z. NYERGES
WM. G. SENDREY
JEAN MURRELL CAPERS
FANK LoSCHAVIO
Cuyahoga Woodling Committee:
BERNARD V. MALIKOWSKI
Chairman Paul H. Baisch,
Secretary Will McAdam.
For Congress 21st District: LODI HUML
I
I
'<• For County Commissioners: *
JOHft J. PEKAREK
JOHN F. CURRY
For County Sheriff: JOSEPH M. SWEENEY
FOR
For County Treasurer: JOHN J. BOYLE
For County Engineer: ALBERT S. PORTER

NOTARY PUBLIC
Turint reikalą notarizuoti
dokumentus kreipkitės \

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave.
ENdicott 4486
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for
COUNTY COMMISSIONER
Former Ass't Attorney General
under Gilbert Bettman.

FOR

Candidate for

COUNTY TREASURER
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HOOVER

Joseph Kovach

DEMOCRATIC TICKET

Į REKOMENDUOJAMI KANDIDATAI.j

Primaries Tuesday May 4* 1948
Qualified for Efficient Service
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Primary Balsavimai Antradienį, Gegužės 4
Balsuokit anksti ir prašykit Democratic ballot.
. ...

Edward J. Kovaric
Užgirtas
County Commissioner
per
Citizens League
Plain Dealer,
Cleveland Press
23rd Ward Demo. Club
ir daug kitų.

The Cosmopolitan Democratic League
Frank J. Kozel, Chairman.

ALBERT S. PORTER

§gtt

VOTE

FOR

Candidate for

Dan F. Sammon

Edward J.
KOVACIC
I

užsitarnauja sau paramoa
dėl savo švaraus rekordo
visu: menės tarnyboje.

COUNTY ENGINEER
DEMOCRATIC TICKET —

PRIMARY — MAY 4th

CANDIDATE FOR

VOTE FOR

COUNTY
PROSECUTOR

Kovacic Campaign Comm.
Joseph M. Gallagher, Chairman
Edward L. Pucel
Associate Chairman

DEMOCRATIC BALLOT
For County Commissioher

Republican Ticket

Lody

x I Edward J. Kovacic

Huml
for

PRIMARY — MAY 4th

CONGRESS

HAS THE QUALIFICATIONS TO MAKE A VERY FINE
COUNTY OFFICIAL

TWENTY-FIRST DISTRICT
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Democratic Primary, May 4th, 1948

BALSUOKIT UŽ
VOTE

FOR

EMI L

Wilbur H. Brewer

for

CONGRESS 21 DISTRICT
st

DEMOCRATIC PRIMARIES — GEGUŽĖS 4

Candidate for

MATYK
JI

STATE REPRESENTATIVE

MONCRIEFS 1948 EILĖ

TUOJ!

Automatiški šildymo Padargai
pas savo MONCREAF Pardavėją.
GAS-OIL-COAJL
THE HENRY FURNACE CO, MEDINA, O

Republican Ticket

Known by His Record — Tested by Service*

A*

EĄRTINEr

randasi jusų patogumui

79th Street prie Euclid

Wilbur H. Brewer -

EARL R.

Joseph W. Kovach

Delia E. Jakubs
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktoff)
* REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763

Vyrams Aprangalai
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ

Skrybėlės! Kelnės ir Visoki Parėdalai!

Į

CHUNG KING RESTAURANT

s

2152 Rockwell Avenue

HAS PRACTICAL EXPERIENCE AND

j

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgias

BEST QUALIFIES

I

Atdara kasdien nuo 11 ryto iki 4 vai. ry1?&
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakari#|į|.

Primaries Tuesday, May 4

/

Rezervacijoms šaukit MAin 9064.

Jusų mėgiamiausiam pasirinkimai
Už POPULIARES KAINAS

DYKAI

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu,
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

DYKAI

THE KRAMfc & REICH (0.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

