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rektorių, kurie pirmajame po
sėdyje taip pasiskirsto * parei
gomis:
No. 42
(33-ti metai :: 33rd Year)
Kaina 6c.
CLEVELAND, OHIO October-Spalių 22, 1948
*
Pirmininkas —'kun. dr. Juo
zas Končius, vice pirmininkai:
Adv. A. A. Olis, J. Boley, S.
Bakanas, P. Pivoriūnas, sekre
torė — Nora (rugienė, iždinin
kas — A. S. Trečiokas, finan
sų sekretorius — A. Žilinskas.
By MACKENZIE
LOOK OUT BELOWI
Tai yra beveik ligšiolinė valdy
U. s. AGRIKULTŪROS DePersergsti
ba, tik du vice pirmininkai —
partmentas praneša, jog pasky
t*
i.
S. Bakanas ir P. Pivorunas —
rė 19 milijonų bušelių kornų
Agresorius
nauji.
(kukuruzų) eksportavimui per
Kontrolės Komisija: S. Ge*
spalių-gruodžio laikotarpį į tas
U. S. Apsaugos Sekreto
fUžis, M. Michelsonienė ir J*
šalis, kur maisto stoka. Tai
rius Forrestal paskelbė per
Mack.
yra pirmutinis paskyrimas kor
ATOMINĖS BOM
US
MILITARINI#
sergėjimą
tarptautin
i
a
m
s
nų
eksportavimo šiais metais.
Kiti direktoriai: Kim. J. Alagresoriams,
pabrėždamas
BOS
KLAUSIMAS
BIUDŽETAS
14
Departmentas
taipgi prane
bavičius, K. Balčiauskas, A.
kad
jie
nedarytų
klaidos
ša
supirkęs
906,672
bušelius
Devenienė, P. Grybienė, Pr. La
GRĄŽINTAS
BILIJONŲ
manydami;
jog
Amerikos
kviečių
eksportavimui
į
trūks
pienė, J. B. Laučka, V. Raste
kantrybė
yra
jos
silpnybės
tamas
šalis..
Tuo
budu,
šymet
nis, V. Tysliavienė, J. Tuinila,
Paryžius, spalių 20 d. — Prez. Truman spalių 16
žepklas.
M. Zujus.
nuo
liepos
1
d.
supirkta
14,United Nations konferen- d.. paskelbė sekančio fiskaJis
griežtai
pareiškė,
kad
807,000
bušelių
kviečių,
paga
Pirmą kartą f BALFo direk-cijoje šešios neutralės na lio meto militarinj biudže
minimui miltų maitinimui tų
toriatą išrinkti du tik šį vasa ardymas taikos bent kur rės valstybės patiekė ketu tą $14,400,000,000 sumoje—
pasaulyje
yra
grasinimas
Europos
kraštų žmonių, kur
rio mėnesį j Ameriką atvykę:
rioms didėsėms valstybėms dviem bilijonais daugiau,
musų
gyvenimo
tvarkai.
Du
trūksta
miltu
duonai.
K. Balčiauskas ir V. Rastenis.
planą išsprendimui Berly negu buvo šįmet.

UN Patiekė Berlyno Sprendimo Planą
Forrestal

VIŠINSKIS KLAUSSIA MASKVA, KA
DARYTI

kartu vienos gentkartės bė
gyje mes turėjome aukoti
net perdaug kraujo ir tur
tų vienai, paprastai pamo
kai.
Tą Forrestal pareiškė są
ryšyje su paminėjimu Uni
ted Nations savaitės.

no krizės. Vakarų valsty Prezidentas taipgi įsakė
bės išrodo tuo planu paten Apsigynimo Departmentui
1949 METAIS bus pigesne
kintos, tačiau sovietų atsto organizuoti visus militarivištiena, kaip Agrikultūros De
vas Višinskis, pasakęs sa nius rezervų vienetus rei
partmentas skelbia. To prie
Po BALFo seimo, Chicagoje,
vo nieko nereiškiančią min kalingus šalies apsaugai.
žastis, sako, bus didelis šių meALT pirmininkas ir iždininkas
tį tą planą gavęs, pasiuntė Oro jėgų vadovybė atsi
į tų grudų derlius, vištų augin
turėjo trumpą pasikalbėjimą su
jj j Maskvą patikrinimui. šaukia į buvusius karo la£
tojams lesalas bus nebrangus.
ALM., LVS ir ALTC reprezen
Tame plane rekomenduo kunus grįžti tarnybon, no
Vištų augintojai galės padary
tuojamos srovės atstovais, ku
jama, kad Rusija nuimtų ri sudaryti 10,000 lakūnų
ti daugiau pelno galėdami au
rio metu patvirtino, kad ALT
ginti daugiau vištų, nors ji|
PALESTINOS KA Berlyno blokadą bėgyje 48 palaikymui Berlyno aprū
direktoriai krivūlės keliu prita
valandų po to, kai Saugu pinimo oru. ir kitiems vi
agos miesto
l sukelia.
kainos bus pigesnės.
rė susitarimui dėl šios srovės
RAS TĘSIAMAS
mo Taryba tą pasiūlymą sokiems reikalams.
Kiaušinių kainos pasilaikys
dalyvavimo Taryboje. ALT-pir
užtvirtins. Vakarų valsty
ewir*
aukštesnės iki pavasario, kol
mininkas pasiūlė patiekti at
Karas tarp žydu ir ara bės prašomos sutikti šauk
prasidės naujas dėjimas.
stovų sąrašą.
bų Palestinoje vėl buvo įsi ti keturių didžiųjų posėdį, KOMUNISTAI KĖSI
Valdžia šįmet supirko kiau
Atsargiai su — Kolektivizmu!
Spalių 17 d. ALT pirminin liepsnojęs, tuo metu kai kaip sovietai reikalauja, iš
šinių 77 milijonus tuzinų, pa
NASI
UŽVALDYTI
kui pasiųstas pranešimas, kad United Nations konferen sprendimui visos Vokietijos
laikymui kiaušinių kainų auk
šios srovės atstovais yra dele cija Paryžiuje svarsto Pa taikos problemos po to, kai , IR PIETŲ KORĖJĄ
štai ; už tuos kiaušinius ūkinin
VIšlNSKIUI pmšTU i AKI
guojami šie asmenys: A. A. lestinos klausimą ir buvo blokada bus nuimta.
kams sumokėta apie $33 mili
Apie
4,000
komunistų
va
Olis •— į ALT Vykdomąjį Ko patiekus žydams ir ara
Š| planą pagamino Chi(Dirvos spec, koresp. Paryžiuje)
jonai.
mitetą, V. G. Abraitis, Dr. M. bams padaryti paliaubas. nijos, Belgijos, Argentinos, dovaujamų ginkluotų ka
J. Colney, J. P. Ginkus, K. S. ^Nors^abi pusės sako su Syieijos, Kolombijos ir Ka reivių kėsinosi įsiveržti iš
Pereitą savaitę Višinskis taiką. Pats Prancuz i j o s
sovietų valdomos šiaurinės išplūdo Ameriką. Jis taip prezidentas dalyvavo, ap INDUSTRINĖSE nelaimėse
Karpius, A. S Trečiokas ir J. tinkančios paliauboms, ta nados delegacijos.
Tysliava į direlctoriatą
čiau susikovimai Palestino Rusai, tačiau, vykdo sa Korėjos i USA kontroliuo išsikarščiavo, kad net pašo suptas pačių žymiausių UN šioje šalyje kas metą paneša
ma piniginių nuostolių apie du
Tai yra dviem sumažinta šios je vis pasikartoja.
vo planą Berlyne ir rytinė jamą pietinę Korėją, tikslu ko iš vietos ir pirštu ėmė konferencijos delegatų.
išversti
jos
-valdžią.
srovės delegacija, kuriai buvo
rodyti į USA delegatus. Užsirašymas į balių kaš ir pusė bilijonų dolarių. Tūk
Žydai sušaukė savo kabi je Vokietijoje. Berlyne ju
Tas
užpuolimas
surengta
pavesta vesti pasitarimus su neto posėdį laikinoje sosti dėjimas dar labiau suvar
"Jus ruošiat karą", šaukė tavo 10,000 frankų, vaka stančiai darbininkų netenka gy
tuo
metu,
kai
Sovietų
Ru
Višinskis.
Amerikos Lietuvi* Taryba.
nėje Tel Aviv, bet neatsako žytas, sovietai atgabeno į
rienė 5,000. O kiek dar šam vasčių, šimtai tūkstančių sužei
sija
pradėjo
ištraukti
savo
j UN reikalavimą liautis rusų okupuotą Vokietiją
Po to ramiu balsu kalbė panas!... "Niekas nebran džiama, kiti tų sužeistų lieka
kariuomenę
iš
šiaurinės
Ko
3,000 daugiau savo polici
kariavus.
jo USA delegatas Austin. gu, kad tik taika gyvuotų", su nedagalėjimais visam savo
ALM, LVS ir ALTC
rėjos.
likusiam gyvenimui.
Jie praneša, kad tuo me jos.
Jis atmetė visus Višinskio kalbėjo baliaus rengejai
Reorganizacijos
Pietų
Korėjos
vvriausytu arabų lėktuvas atakavęs Sako, dabar rusų okupuo
kaltinimus ir užgaulioj i- Buvo suvalgyta 240 sva
Komisijos Posėdis
toje Vokietijoje esama apie bė stengiasi sukilėlius at-, muS(* sakydamas, kad vieni rų kaviaro ir sugalvota BEDARBĖS apdraudos fon
žydu miestą Haifa.
Žydus smarkiai atakuoja 400,000 specialiai paruoštų mušti, tačiau elgiasi atsar- j rusaj tebelaiko po karo sve- apie šimtinė naujų anekdo- das šioje šalyje pasiekė $7,500,Šios komisijos posėdis įvyko
Chicagoje, Morrison viešbuty F-eripto kariuomenė Pales raudonųjų šnipų ir polici giai, prisibijodama, kad jos timas žemes okupavę. Jis tų. Scenoje pasirodė žy- 000,000 — aukščiausią sumą
apsigynimo kariuomen ė i e pasakė dar, kad ir Pabalti- j miausi Paryžiaus artistai,
jos.
je, spalių 17 d. Dalyvavo A. A. tinos pietuose.
13 metų to fondo gyvavimo lai
Atominės bombos reika gali rastis komunistų liz jo tautos rusų okupuotos, j Tarp jų ir boksininkas Cer- kotarpyje.
Olįs, J. J. Bačiunas, K. S. Kar
Kanada su snalių 2 m*a- las tapo nutarta grąžinti dai, kurie gali suagituoti "Prie jų likvidavimo sa-|dan buvo įkištas... Visas Tuo pačiu laiku, visose ša
pius, S. Nasvytis, P. Linkus,
gynėjus pereiti komunistų vo rankom prisidėjo taip malonumas baliaus dalyA. S. Trečiokas, J. Tysliava ir dėjo gausų vežimą DP iš Penkioms didėsėms valsty
lies dalyse iškilo aikštėn žinios
pusėn.
ir mano gerbiamas kolega viams kaštavo 15 milijonų kad daugybė darbininkų viso
V. Rastenis. Kaip svečiai da Vokietijos i darbus Kana bėms ir Kanadai, išimant
Amerikos kariniai atsto Višinskis", pridūrė Austin.
lyvavo Pr. Lapienė, E. Trečio doje. Bet Kanada išsiren tą klausimą iš UN( konfe
kiais suktais budais stengiasi
frankų.
vai
dalyka tėmija, bet ne
ka tik pačius geriausius ir rencijos. Konferencija bet
kienė, J. Valaitis.
Šią
kalbos
vietą
pažymė
bedarbės atlyginimais pasinau
Sako
ir
Višinskis
gerokai
sikiša. aiškindami, kad čia
Konstatuota, kad Reorgani sveikiausius, jokių kitų ne gi atmetė Višinskio siūly
jo
daugelis
Europos
didžių
doti. Kiti tiesiog ima atlygi
paužęs....
mą nutarti, kad atominė korėjiečių vidaus reikalas. jų laikraščių, tuo lyg ir iš
zacijos Komisiją formaliai įga priima.
nimus nuėję į kitas vietas dir
Kitą
tiieną
"ant
geros
bomba butų pripažinta neliojo veikti ALTC ir LVS sei
keldami musų bylą. Šios dūšios" vėl buvo iškeltas bti, vis sakydami kad dar ne
mai, taip pat ji krivūlės keliu tedroje gražiomis ižkilmėmis. legališka naudoti karo at
DU RUSAI lakūnai, 80- konferencijos metu jau an-|B Įy klausimas. Bet pa gavo darbo; kiti išvyksta ato
gavo ALT direktorių daugumos šiame kongrese taip pat daly sitikime. Pirma sovietai tu vietu karišku lėktuvu pabė- tra
trą kartą iškeliamas Lietu- tti; didžiausia "namiea"
"papūga Vi- stogų į Floridą ir šiaip turi ge
sutikimą. N u s i s t atyta, kad v a v o C h i c a g o s a r k i v y s k u p a s ri išpildyti UN reikalavimą go iš Ukrainos į Amerikos vos klausimas. Pirmą kar šinskis vėl pakartojo "niet" rus laikus, pasidavę bedarbiais.
ALM pirmininkas tuo reikalu kardinolas Stritch, išvakarėse leisti kontroliuoti Rusijos zoną Austrijoje. Nors so tą tai padarė Belgijos at ir kvit! Balius taip kaip
Kiti net mirusių darbininkų
artimiausiu laiku šauks New dalyvavęs BALFo vakarienėje. atominės bombos išdirbimo vietai protestavo ir reika stovas Spaak.
vardu kolektuoja sau atlygini
niekais
nusibaigęs...
Tomis pačiomis dienomis dar bandymus ir pačią atominę lavo jų atgal, Amerikiečiai Balandžiai ir papūgos
Yorke ALM direktorių pasita
mus, patys, dirbdami.
Prezidento rinkimų
Chicagoje
įvyko Kunigų Vie energiją, kiek jos ištobuli sutiko juos priimti ir ne
UN konferencija Pary šešėlyje
rimą.
Komisija priėmė savo vardu nybės seimas, katalikų Ateiti nime sovietai yra nužengę. grąžinti rusams.
žiuje vis dar kalba. Visose Manoma, kad iki prezi
komisijose "dirba iš peties" dento rinkimų, USA dele AUTOMOBILIŲ šiais metais
slalomą susiorganizavimo pro ninkų konferencija, o lygiagre
numatyta padaryti vien tiktai
jektą, kuris turės buti pasiūly čiai su BALFo seimu vyko ir
GRAIKIJOJE, po ilgų PRANCŪZIJOJE, komu — vis sako ir sako kalbas... gatai tyčia laikosi santū šioje šalyje 5,275,000, kas sie
Žurnalistus apverčia stirto riai. Kai bus aiškus rinki
tas apsvarstyti bendram sei SLA Pildomosios Tarybos po tyrinėjimų, prieinama išva
sėdžiai tame pačiame Morrison dos kad amerikieti kores nistų vadovaujamuose dar mis dokumentų ir stenogra mų rezultatai, tai ir USA kia arčiausia 1929 metų auto
mui.
bininkų streikuose iškila ir
mobilių skaičiaus, kada buvo
Tas seimas nutarta Saukti viešbutyje,
pondentą, George Polk, ge kruvinu muštynių. Komu mų. O apčiuopiamo taip užsienio politika pasidary padaryta 5,358,420. Pernai au
New Yorke 1949 metų kovo
gužės 8 d. nužudė komuni nistu vadovaujama Darbo kaip ir nenuveikia. Ir ką sianti "aiškesnė".
uarpo
£ uveiks? Ką vakariečiai Europos spauda svarsto tomobilių buvo pagaminta 4,mėnesį. ALTC valdyba nutar Lietuviai Republikonai stų nuskirti teroristai, kuo mstu
Konfederacija
nutarę
det
K
atmeta
ta, prašyti sudaryti to seimo New Yorke
met jis vyko apsilankyti ir visas pastangas atp 1 e s 11 h*™ »
kas laimės. Daugumas ma 792,492.'
i*ii,va5*in
Kanadoje pernai buvo paga
rengimo komisiją.
pasimatyti pas komunistų Prancūzija nuo naudoiimo- Anot šveicarų laikraščio, no. kad Dewev. Ypač dide minta 260,030 automobilių, kas
tai yra papūgų ir balandžių
Organizacinis projektas nu Tautininkų Klube, Union Ave kariautojų vadą.
si Marshall planu ir iš Va lizdas. Vakariečiai, lyg tai li dėmėsi kreipia į John F, bendrai sudarė 5,052,522.
mato veikimo uždavinius ir su nue, Brooklyn, N. Y., spalių 15
•
karų Apsigynimo sptarties. k o s b a l a n d ž i a i , s p a r n a i s Dulles! Jam teksiąs pagrin
sitvarkymo sistemą, suderintą d. įvyko Republikonų partijos
dinis vaidmuo busimajame
Prie
Pineville.
Ky..
šio
su pakitėjimais, pareinančiais lietuvių divizijos susirinkimas.
plasnoja, o rusai, lyg pa kare..
MOKSLO įstaigoms ir religi
mis dienomis iš kasyklos iš
pūgos, kartoja visą tą patį
nuo šios srovės įstojimo į ALT. Suorganizuotas pastovus ko
nių pastatų statybai šiais me
USA
Geležinkelių
darbi
Pirmomis
k
o
n
ferencijos
mitetas ir išrinkta valdyba. Pir imta lavonai 15 darbininkų, ninkų 16-os unijų pareika "niet"...
dienomis Dulles "maišėsi tais USA išleido jau arti 600
mininkas adv. Alexis, vice pirm. kurie buvo užgriuti kasyk lavimas pakelti algas ir su šaunus balius ir Berlynas konferencijos salėse ir ko- milijonų dolerių, kas yra arti
Seimų Dienai
A. Jozavitas, sekreto r i u s ir los sprogimo nelaimėj prieš trumpinti darbo valandas
3200 žmonių susirinko į luaruose. Jam buvo Dąro 80 nuoš. daugiau negu per pir
Chicagoje
propagandos vedėjas D. Klinga. tris metus.
r e i š k i a p u s a n t r o b i l i j o n o P a r y ž i a u s O p e r ą p e r e i t ą dyta daug simpatijos. Nuo mus aštuonis mėnesius 1947
Nutarta veikliai prisidėti prie
• Po BALFo seimo įvyko Amedolelių daugiau algų metuo savaitę, šauniai pabaliavo- lat apsuptas žurnalistų jis metais.
Republikonų
partijos propagan
jfjjcos Lietuvių R.-K. Federaci
Santiago, Čile. šiaurinė se ir tas reiškia pabrangi ti. Balius buvo iškeltas UN mielai "plepėjosi" pačiais šymet ^per. aštuonis mėnesius
jos seimas — Katalikų Kongre dos už Dewey-Warren ir kitus je Čile, vario kasykloje iš mą geležinkeliais važinėji delegacijoms ir Paryžiaus "kampuočiausiais" k 1 a usi mokyklų pastatams išleista jau
sas, kuris prasidėjo sekmadie R e p u b likonų kandidatus per tikus sprogimui spalių 17 mo ir prekių pervežimo, vi- grietinėlei tarp^ savęs v susi mais. Kas slapiasi jo pla- $460,000 ir $129,000,000 bažny«į spalių X7 d., Chicagos ka vietos lietuvių spaudą ir radiją. d. užmušta 11 darbininkų. 1 šiems šalies gyventojams; pažinti ir smagiai paūžti uz nuose?«
Z. Urb. aoms.
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Detroit, Mich., Naujienos

ŠIOJE šalyje dabar jau 53 ' BRITANIJA ir Suv. Valstinuošimčiai visų ūkių turi elek- jos yra tik dvi valstybės lAiriotros aptarnavimą.
se mylia yra to paties ilgio.

PENNS YLV ANIJOS
PIRMUTINIAI DP Iš- SUSEKAMA REUTHERO vimo, pasakojo vienas tų kri
ALIEJUS
minalistų, Bolton atsilankė pas
UŽPUOLIKAI
VAŽAMI SPALIŲ
Vakarinė Pennsylvanija turi
jį atsiimti du šautuvu, kuriuos
Einant tardymui pasikesingausius gero aliejaus šaltinius,
PERŠAUTAS IR SUIMTAS
jis buvo palikęs, pasakydamas,
22 D.
tojų nužudyti CIO. United Au
LIETUVIŲ ŽENTAS
šis aliejus laikomas geriausiu
"Aš einu pasi j ieškoti sau ko
to Workers unijos vadą Walter
Spalių 14 d. Pittsburgho po lubrikacijos tikslams aliejum
P.
Reuther ir jo padėjėją, dvie munisto" ....
Iš Washingtono skleidžiama
licija peršovė ir sugavo vogtii pasaulyje.
Tiedu kriminalistai, suimti
Pennsylvanijoje ir buvo iš ir toliau ta netikra žinia: da jų teisiamų kriminalistų byloje ir teisiami už kitus nusižengi
automobiliu važiavusį nusižen
paaiškėjo štai kas:
gėlį Raymond Ziringer, 23 me gręžtas pirmutinis pasaulyje bar skelbia, kad pirmutiniai
mus, teisme iškėlė ir jų santy
Du buvę bausti kalėjimu nu
ti amžiaus. Jis norėjo pabėg aliejaus šaltinis, netoli Titus- DP sulyg naujo įstatymo bus
kius su Boltonu.
sižengėliai, kurių vienas seniau
ti nuo policijos, kuri jį sekė, ir ville. Aliejus čia pradėtas ko išvežti iš Bremerhaven, Vokie
Ar jų pasakojimai bus pa
buvo UAW narys, liudijo, kad
kankamais įrodymais prieš Bol
pasidavė tik kada jo važiuoja merciniai gaminti ir pardavinė tijos, spalių 22 d., New Yorką
kitas unijos vadas, Carl Bolton,
toną, įtarimui jo pasikėsinime
mas automobilis buvo kulku ti 1853 metais. Nuo to prasi jų laivas pasieksiąs lapkričio
pasiūlė jiems $15,000 atlygini
nužudyti Reutherį, nežinia.
suskylėtas ir jis pats tapo su dėjo visoje šalyje gręžimas že 1 d. Pirmas laivas atvešiąs
mo už nužudymą Reuther ir
mės ir jieškojimas aliejaus šal 550 išvietintųjų.
žeistas.
Kenneth
Bannoii. Bannon yra
Anksčiau buvo skelbta, kad
Jis buvo policijos gaudomas tinių. Aliejus padarė daugybę
unijos
vadas
didelėje Fordo JUOZAS SMAILIS SERGA
už porą pabėgimų iš kalėjimo, naujų milijonierių, kuomet at pirmutiniai DP bus atvežti į dirbtuvėje.
LIGONINĖJE
kur buvo uždarytas už pirmes- sirado naujos galimybės alie šią šalį spalių 2 ar 3.
Kaip atmenate, Reuther, vi Žymus musų veikėjas, Juozas
Pranešimas sako, kad pirmu
Smailis, Ph. G., Lietuvai Va
niuš kriminalinius nusikalti jaus sunaudojimui.
tinis laivas atvešiąs 550 išvie- sos milžiniškos UAW unijos duoti Sąjungos garbės pirmi
Aliejus
buvo
pradėtas
atskir
mus.
pirmininkas, buvo pavojingai
Su juo tame pačiame auto ti nuo degamo aliejaus, pradė "tintų žmonių paeinančių ir Len šautuvo per langą sužeistas ninkas ir buvęs jos iždininkas,
metų laikęs^ Detroite
kijos.
ir
Pabaltijo
kraštų.
t daugelį
mobilyje važiavo jo meilužė, 17 ta parduoti kerosinas, išrasta
pereitą
balandžio
20
d.,
kuomet:vaistinę,
sunkiai apsirgo; spa
metų gyvanašlė, kuri išliko kerosinu deginamos lempos.
lis
sėdėjo
savo
namuose
vakalių
15
d.
ligoninėje jam pada
Kiek vėliau pradėta gaminti
sveika nuo policijos šūvių.
re. Reuther pernai pastūmė iš įryta didelė vidurį ų ^perae u a.
. . ,
,•
••
Nors viskas gerai pav ^Ko, xaSuimta, ji aiškinosi policijai, dabar žinomas gasolinas, mo
pirminink.vstes stiprų unijos
dar ]abai gerga
Jo
torų
varymui,
ir
taip
pasidarė
kad jos mergiška pavardė yra
"Aušros
Sunųs"
Gražiai
vadą
Thomas,
pats
laimėdamas
gyvasties
gelbėjimui
buvo
lei
Vera Keblaitis, iš Verona, Pa. galimybės turėti šių dienų au
Pasisekė
rinkimus, vadovaujant anti-ko- sta kraujo jau šešis kartus.
Ji ištekėjo būdama 15 metų, tomobilius.
Jis paguldytas Grace Hospi
Pirmutiniai Amerikoje išgrę Spalių 17, po piet Sakalų sa munistinę AUW dar b i n in k ų
bet kur jos vyras yra ji neži
tal, 4160 John R St:, Detroit.
srovę.
no. Su šiuo plėšiku - ji gyveno žti aliejaus šaltiniai buvo tik lėje Chicagoje įvyko "Aušros
Viena* tų kriminalistų tikri- Juozas Smailis atvyko iš Lie ;
tuvos baigęs felšervstės moks
blaškydamasi vogtu automobi apie 70 pėdų gylio; dabar alie Sunų" vaidinimas. Spektakliui na
vadovavo ir svarbiausį vaidme-1
kad Bolton žadėjęs jam lą dar prieš pirmąjį pasaulinį
jaus
šaltiniai
gręžiami
net
iki
liu, automobilyje miegojo kur
nį vaidino Lietuvos Valstybės $15,000 atlyginimo ir gerą dai- karą. Valparaiso (Ind.) uni
pasitaikydavo sustoti nakčiai, 18,000 pėdi|.
Teatro aktorius Stašvs Pilka. Į bą unijoje, jeigu jis nužud> s versitete baigė vaistininkystes
o maistą voginėdavo*
mokslą ir toje profesijoje prak
VIENATINIS nežinomo ka Visi kiti aktoriai vietiniai mė Reutherį.
Ziringer turėjo du šautuvu
tikavo daug metų.
Tas
kriminalistas
sakė,
jog
užsikišęs už diržo ir sakėsi gy reivio kapas iš Revoliucinio gėjai. Tačiau scenoje jie pa jau rugsėjo mėnesį, 1947 me Jis yra stiprios dvasios lie
1776 metų Karo randasi Penn rodė gabumo tam uždaviniui
tuvis ir didelis rėmėjas tauti
vas nepasiduosią s.
tikrai daugiau, nei paprastai tais, Bolton pradėjo jam pasa nių organizacijų ir visų darbų,
sylvanijoje, prie Bethlehem.
koti, esą "kas nors svarbaus liečiančių Lietuvos ir lietuvių
tikiesi iš mėgėjų vaidinimo.
artinasi",
o šių metų kovo mė gerovę.
. ,
Pažymėtina, jog žiūrint ir
DAUG GAUNA PAŠALPAS
Mes
visi
jo
draugai
ir bend
nesį
pradėjo
įkalbinėti,
kad
rei
Lewis
—
Apsunkintas
klausant vaidinimo visai neat
A 11 e gheny apskrityje apie
radarbiai linkime jam greitai
kia
Reuthero
atsikratyti,
ir
pa
eina į galvą, kad dauguma ak
70,000 asmenų gauna įvairias
Padidintu Aukso
pasveikti.
J*
torių lietuviškai mokėsi čia, ne žadėjo užmokėti $15,000 bėgyje
pašalpas iš valstijos iždo — tai
Maišu...
DIRVA — vienatinis Lietu
g&vos kalbos aplinkumoje. Jų Valandos laiko po atlikimo jo
yra vienas iš 21 gyventojo gy
vių
laikraštis Ohio valstijoje
darbo.
tarena tokio įtarimo visai nevena iš pašalpų, nors dabarti
Po įvedimo Taft-Hartley dajj*,o j
Kaina metams tik $3.00.
Diena
pirm'
Reuth*ro
peršot r j.
niu metu darbų daug ir daugu
bo įstatymo šioje šalyje,
patvirtino,
s ^ m a k ^'tikrai
ma tų asmenų galėtų dirbti.
vadai,
tarp
.iu
ir
John
L.
I
-V
ijo:-:
ka<l
tai
yra
pažymėtinas
musų
Tarp tų pašalpas imančių
rėkė,
jog
tas
įstatymas
iuk u ] t u r i n i o Kyve nimo įvykis. St.
yra apie 22,000 tokių, kurie plaišius unijas", "nukals dar
Pilka ir visi jo bendradarbiai
pinigaujasi suktu budu, klas
bininkams vergijos retežius". nusipelnė šilčiausio dėkingumo
todami savo raportus valstijai,
Bet unijos per suvirš metus ir sveikinimų.
pasiduodami bedarbiais ar pa
laiko to įstatymo veikimo tiek
Didelė, vaidinimui gana nenašiai, nors daugelis jų ir dir
sustiprėjo, darbininkų a ^ o s dėkinga, salė buvo pilnrf*publi
ba.
AS
pakilo, ir Lewis vietoje buti kos. ' "*
Tiesioginiai -priklausantieji į
nukryžiavotu, kaip tikėjosi, su
šis vaidinimas įvyko beveik
pašalpų gavėjus yra raišieji,
laukė savo senatvėje sau naujo 2£f metams sueinant nuo pir
aklieji ir seneliai, prie jų pri sunkaus aukso maišo: iš ang
mutinio "Aušros Sunų" vaidi
sidėjus dalis veteranų.
liakasių unijų duoklių jam pa nimo Kaune, Valstybės Teatre.
MAHONING COUNTY
kelta metinė alga nuo $25,000 Šįmet taip pat sueina 50 metų
On the Democratic Ticket
net iki $50,000!
ŠVARINA UPES
nuo pirmutinio lietuviško vai
Pennsylvanijoje dedama pa
dinimo Palangoje, kur buvo
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 194S
stangos apvalyti upelius ir upes Judge John Jos. Buckley vaidinama "Amerika Pirtyje".
nuo užteršimų. Tam tikslui lei
Jos autorius A. Vilkutaitis-KeKandidatas į Appeals Court
džiama milijonai dolarių, kad
turakis nesenai mirė VokietiM ATIOXlXf; r o r N T Y
upės nebūtų tiesioginiai nuobėjoje.
gu šaltiniai iš dirbtuvių ir ki
tų nešvaros vietų.
IEŠKAU Kun. A. Karužiški,
Valstija įteikė 600 įsakymų
kuris bene išvežtas į kunigų
prieglaudą Illinois valstijoje.
miestų valdyboms, įstaigoms ir
Noriu
žinoti jo tikrą adresą.
dirbtuvėms, reikalaujant, kad
FOR
Mrs. Savage
jos patiektų savo planus nešva
1039 Monticello Blvd.
rių nuobėgų sunaikinimui.
Cleveland, Ohio.
Daugybė naujų kanalizacijos
DEMOCRAT
darbų pravesta, kiti dar bai
Negalime but' ramus, jeigu
giami arba pradedami.
broliai tebevargsta! Aukas sių
MAHONING COUNTY
skite : *
Judjre .Inim Jus. iJucUey kandida United Lithuanian Relief Fund
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
ORKESTRĄ LIEKA
tuoja j APPEALS COURTj7-e Disof America, Inc.
Philadelphijai grasė neteki trikte, kuriame ineina ir Mahoning
Your Support Respectfully Solicited
A Public Office !s a Public Trust
105 Grand Street,
mas simfoninės orkestros, kuo County.
.Judtfe Buckley pr&ktikavo teises
Brooklyn
11,
N.
Y.
met muzikantų unijos vadai P «ir
metus ir yra I Pasaulinio
pareikalavo pakelti orkestros Karo veteranas. Buckley buvo State
Representative ir dabar jo kandida
muzikantams algas nuo $110 tūrą
i teisėjus remia Mahoning Ap
iki $125. Tos organizacijos rė skrities advokatai. Savo praeities
Judge Buckley užsi
mėjai, turėdami deficitą, atsi atsižymėjimais
tarnauja paaukštinimo i dabar jo
sakė į didesnes skolas bristi ir siekiama vietę. Balsuokit už Judge
buvo pasiryžę orkestrą likvi Buckley Lapkr. 2.
duoti. Su unija galiaus sutar
VIENA Anglų firma stato
ta tik po $5 algų pakėlimo or Kinijoje rayon siūlų gaminimo
kestros muzikantam*.
dirbtuvę, kuri kaštuos $3 mili
jonus.
KAS žino kur randasi, ir ar
FOR
ISPANIJOJE suimta ir tei
yra gyvas ar jau miręs, Kazisiama
30
komunistų
teoristų,
mir Patruh, ir gali suteikt apie
jj žinių praneškite:
(42) kurie ruošėsi susprogdinti du
laikraščius, kovojančius prieš
Mr. Thomas P. Geer,
615 Lincoln Avenue,
komunizmą. Vienuolikai jų rei
Pittsburgh 2. Pa. kalauja mirties bausmės.
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This 19th Congressional District
is .
/
RICHER — STRONGER — GREATER
WITH

MICHAEL J. KIRWAN in Congress
Kirwan for Congress Committee
George Jones, Chairman.
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ELECT
JUDGE
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RE-ELECT

COURT OF APPEALS

Samuel Gould, Jr.

SEVENTH DISTRICT

COUNTY ENGINEER

Endorsed byCXO.-P.A.C. and United Labor Congress
Veteran World War I»
< • '**.
Former State Representative for 8 years
Present Youngstown Municipal JudgeEndorsed By Mahoning County Bar Association
NON PARTISAN JUDICIAL BALLOT
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

RE-ELECT

mm

2d

FRANK E. CAILOR

ELECT

COUNTY TREASURER

Dr. Howard L.
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ELECT

Ralph R. Miller

Judge of the M of

f

Geriausias

j LIETUVIU

į

į
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i
i

Paveiksluotas

Žurnalas

^

t
i

NAUJIENOS Si
32-jų puslapių

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

LHSTUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6th Street

WILLIAMS

Philadelphia 6, Pa.
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AS YOUR

<STATE SENATOR
Former Steel Worker — Veteraii
Experienced Legislator
Endorsed by Labor
Interfested in Health and Welfare of His District
Vote for HOWARD L. WILLIAMS for State Senator
of MAHC:,ii*G and TRUMBULL COUNTY
ON THE REPUBLICAN TIČKET
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

'11

Division of Domestic Relations

CHARLES * SON
FUNERAL HOMt

MAHONING COUNTY

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
•• i
Charles Staparitfuckas, licensed Embalmer

NON-PARTISAN BALLOT
JStECTION TUESDĄY, NOV. 2, 1948

7321 Puritan
Telef. University 4-4877
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Detroit 21, Mich.
^amu; HOgart 8100

D I R V A

Išsiaiškinimai ir pasiryžimai B i L F o ne

stovų parinkimas irgi turi bu
ti daromas taip, kad patarnau
tų visokios diskriminacijos iš
jungimui iš BALFo veiklos.
Tai papildomos priemonės
Nežymus forma, bet svarbus esme bruožai BALFo darbe tik-ateityje
pašalinti visų tų susirūpinimų
parodys šio šeinio* reikšmę BALFo istorijoje
priežastims. Ar jos pakanka
mos, parodys ateitis, bet sei
mas, aišku, stipresnių priemo
nių
negalėjo turėti.
Kas gi atsitiko BALF'o sei kad tas tarpininkavimas yra statyti. Tos pirmumo konku
me Chicagoje? Kas nepapras surištas su garantijų davėjų rencijos vis vien nebusią gali BALFas — IMIGRACIJOS
ir gavėjų gyvenamos vietos ma išvengti ir dėl visokių ki
tą nutarta?
CENTRAS
Nieko stebuklinga* Bet gilu klebonų atitinkamais paliudiji tokių priežasčių, ne vien dėl ši Visų srovių sutikimu ir net
tų atestacijų. ... .
moje yra naujų bruožų. Todėl mai^ ir atestacijomis.
Kun. dr. J. Končius labai įti pasiulymu sudarytas Imigra
Tai nėra gandas, Q patirti
susilaikysime nuo protokoliško
cijos Komitetas prie BALFo,
seimo eigos aprašymo, o ban faktai, įrodyti dokumentais. Ir kinančiai ir jaudinančiu iškil atrodo, išsprendė klausimą ne
dysime atpasakoti esminės rei BALFo seime niekas neužgin mingumu pareiškė, kad jis yra gyvai gimusio "Bendrojo Imi
čijo, kad taip nėra. Priešingai, pirmininkas organizacijos, ku
kšmes seimo momentus.
gracijos Komiteto", kuris bu
prel. J. Balkunas viešai ir at rios įstatuose yra parašyta,
vo projektuojamas sudaryti iš
virai pareiškė, kad taip yra, kad ji yra "strictly non-politi
FINANSINIS PAMATAS
Tarybos,
BALFo, fraternalinių
Visi vadovybės pranešimai taip turi buti, ir kitaip nebus! cal and non-sectarian" ir kol susivienijimų ir kitų imigraci
Tą tvirtinimą prel. J. Balku jis esąs pirmininku, neįeisiąs
apėmė apžvalgą pereitų metų
jos komitetų atstovų. Yra pa
BALFo darbų, apie kuriuos vi nas pamatuoja su nesugriauna to dėsnio nesilaikyti. Jis už grindo manyti, kad BALFo
suomenė per spaudą buvo nuo ma logika. §ako, mes, katali tikrino, jog bus viskas padary Imigracijos Komitetas dabar
latos informuojama. Todėl čia kai, per parapijas, per organi- ta, kad BALFo patarnavime atstos tą sumanytąjį bendrą
sustosim tik ties iždininko pra zcijas surinkome didelius pini tremtiniams nebūtų jokios dis komitetą, nes ir šis komitetas
gus — gal 5 milijonus, gal dau kriminacijos.
nešimo santrauka.
Tikėjimas tuo užtikri n i m u neabejotinai bendras, tik ne
Iš jo matyti, kad per šiuos giau, — ir surinkome ne BA
tap supainiotai sudarytas.
metus BALFas, imant apskri LFui, o savo reikaj^ms ir mes lieka beveik vienintelis pama
Tuoj po seimo įvykusiame di
galime su jais daryti ką nori tas nuraminti kilusį susirūpi
tais skaičiais, turėjo:
rektorių posėdyje sudarytas ir
me, BALFo delegatai čia nega nimą. ...
to komiteto prezidiumas: Pir
PAJAMŲ
li diktuoti. Mes skiriame tuos
Seimo %nutarimas
mininkė A. Devenienė; sekre
iš aukų Ir narių
pinigus partraukti į Ameriką
Kiokesčių
$85,000 tremtiniams, bet trauksime ge Seimas nutarė iš savo pusės torius — K. Balčiauskas; na
!i Am. Overseas Aid 19,000 riausius iš geriausių katalikus, įpareigoti BALFo va d o v y b ę riai — J. Laučka, V. Tysliaviebendradarbiauti su visomis to nė ir J. Mitchell. Prezidiumas
Ii grįžusių sumų ir
ir mes didžiuojamės tuo. Mes kiomis tarpininkavimo organi
turės surinkti pilnesnį komite
kitų šaltinių (namo
nepavydim Amerikos niekam, zacijomis, o ne vien su NCWC.
to sąstatą, įtraukdamas reika
pajamos, kalėdiniai
bet kas nėra ar nesijaučia ka
atvirukai ir kt.)
11,000 talikai, tegul nepretenduoja pa Be to seimas nutarė, kad prie lingus kompetentingus asmenis.
ii paskolos
35,000 galbos į katalikų organizaciją, BALFo vadovybės turi buti įs Komitetas veiks kontakte su
Pridėjus pereitų metų likutį į katalikų sudėtus kapitalus. teigtas Imigracijos Komitetas, valdyba. Pirmoje eilėje valdy
apie $7,000, susidaro $157,000 Protestantai, liberalai — dirb sudaromas direktoriato iš di bai su komitetu pavesta tvir
rektorių ir kitų kompetentingų tinti į Europą siųstinus atsto
kite patys, per kitas organiza asmenų, kuriame turi buti at
IŠLAIDŲ
vus.
tiesioginei šalpai
$104,000 cijas, nereikalaukite, kad kata stovaujamos visos BALFe da
likai savais pinigais visiems pa lyvaujančios srovės. Tas ko VADOVYBĖS SUDARYMAS
sandėliui, adminis-,
tracijai ir namui
43,000 tarnautų, sau artimus ir bran mitetas kontakte su valdyba tu
BALFo vadovybė sudaroma
gius žmones skriausdami!
iš
seimo išrinktų direktorių,
ri tiesiogiai rūpintis imigraci
Išviso išlaidų $147,000. Lie
kurių
skaičius įstatuose numa
jos reikalų tvarkyme ir prižiū
Atviros kortos
*
ka $10,000, prie kurių pridėjus
tytas
—
21. Iš savo tarpo di
Šis prel. J. Balkuno pareiš rėti, kad visi tremtiniai butų
$3,000 suaukotus seimo proga
rektoriai
išsirenka aštuonis val
remiami
lygiai,
be
religinių,
po
ir apie $1,000 seimo vakarienės kimas įnešė daug šviesos, tik
dybos
narius:
pirmininką, 4 vi
litinių
ir
pasaulėžiūrinių
skir
metu, susidaro $14,000 grynais ne tokios, kuri kilusį susirūpi
ce
pirmininkus,
sekretorių, ižnimą nuramintų. Priešingai, jis tumų. . Į Europą siunčiamų at
šalia $35,000 skolos....
Tai yra pamatas, su kuriuo tą susirūpinimą tik patvirtino.
pradedami nąuji BALFo darbo Tiesa, jis parodė, kur stovime,
bet, gaila, apie pustrečio mėne
metai.
Jis rodo, kad, jeigu nereikia sio pavėluotai.
Dabar, šiame seime, BALFo BALF ĮGALIOTINĖS
nusiminti, tai būtinai reikia
yra prof. J. Puzinas, pasižymi,
vadovai paskelbė, kad jeigu kas ĮSTAIGA
stipriai įtempti jėgas.
jęs mokslininkas archeologijosnori, gali ant BALFui siunčia BALFo generalinė įgaliotinė istorijos darbais.
mų blankų pažymėti organiza I. Rovaitė pradėjo organizuoti
OPTIMISTIŠKAS
ciją, kurios tarpininkavimu pa savo įstaigą Muenchene. Ten STOVYKLŲ PIRMININKŲ
NUTARIMAS
Į seimo galą delegatai kaž. geidautų naudotis: katalikų, li jau dirba 5 tarnautojai. Ame SUVAŽIAVIMAS
"kaip labai lengvai priėmė nu beralų, protestantų ar žydų. rikiečių zonoje bus apie 10 tar Spalių 7 d. Muenchene įvyko
tarimą ateinančiais metais su BALFas mielai sutinka bet ku nautojų. Prancūzų ir anglų zo tos apygardos lietuvių stovyk
kelti. ... 5 milijonus dolerių! rios iš tų organizacijų tarpinin noms dar nenustatytas jų skai lų pirmininkų suvažia v i m a s.
Reikalas neabejotinas ir pa kavimą ir garantijas gauti.
čius.
Pranešimus apie emigraciją pa
geidavimas teisingas, bet per
Bet čia yra du keblumai. Ga Tarnautojai atlyginimą gaus darė BALFo generalinė įgalio
eitų metų iždo apyskaita ne rantijos davėjas ir gavėjas ga ne iš BALFo, bet dalis iš IRO, tinė Rovaitė, o VLIKo narys B.
daug duoda pamato tikėti, kad li buti ne tos pačios tikybos, o dalis iš vokiečių ūkio, todėl Gaidžiunas —- pelitiniais klau
tokį pageidavimą butų galima ne tų pačių pažiūrų — kaip ta nustatant jų skaičių reikia tos simais.
įvykdyti. Todėl šį nutarimą da organizaciją išsirinkti? Ga zonos karinės vaidovybės pa
Iš visų vietų buvo girdėti' nu
reikia suprasti, kaip įpareigo rantijos* davėjas labai dažnai tvirtinimo.
siskundimai,
kad ir toliau trem
jimą valdybai pasistengti išra nežino ir nesidomi, kokių pažiū
Muenchene gyvenantieji nu tiniai laikomi beteisiais, kad
sti budų labai žymiai padidinti rų y^a jo giminaitis ar kviečia siskundžia, kad tarnautojai cen
masis asmuo, tai kaip jis gali tre parinkti su ta pačia tenden dėl menkiausios smulkmenos
pinigų sukėlimą.
Į tą nutarimą tenka, žiūrėti imtis atsakomybės parinkti jam cija, kaip ir įgaliotiniai. Iš da reikia praeiti ilgą kai vari jų ke
lią. Bet dabar, kada kelionės
ne kaip į pajamų sąmatos pri tinkamą tarpininką ?
bar ten dirbančių penkių (skai labai brangios, nebeįman o m a
O svarbiausia — apie pustre
ėmimą, bet kaip į įpareigojimą
tant ir J- Rovaitę) keturi yra v j sa į s reikalais pasiekti aukšvadovybei nesitenkinti tomis čio tūkstančio blankų, liečian krikšč. demokratų srovės
čiausias vietas
pinigų sukėlimo priemonėmis, čių, kaip sako, apie 12,000 as
Į tai atkreiptas pačios J. Rokuriomis buvo verčiamasi iki ( menų, per šį pustrečio mėnesio vaitės dėmesys ir ji pažadėjo, Daugelis nusiskundė, jog iš
šiol. Tai yra įpareigojimas iš- BALFui jau įteikta. Ir jie be kad toliau tarnautojai bus ren pirmų sudarytų transportų ma
veik visi patejco į NCWC glo kami iš įvairių srovių.
tyti, kad, kaip ir anksčiau, pir
išrasti ką nors nauja.
bą, blankų rašytojams visai ne
mieji keliauja žydai. Jie ga
žinant apie NCWC tarpininka BALTIJOS. UNIVERSITETO
bus pristatyti tokius dokumen
IŠSIAIŠKINIMAS
vimą ir apie "sijojimą" su tuo PREZIDENTU IŠRINKTAS
tus, kokių tik kada r e i k i a .
DĖL "SIJOJIMŲ" '
Tai buvo beveik vienintelis tarpininkavimu, anot prel. J. LIETUVIS
Jiems pirmiesiems prasiveria
klausimas, kuris sukėlė plačias Balkuno, neišvengiamai ir bū
DIRVOS korespondentas ne durys visur, nors jų tarpe yra
diskusijas, kalbant apie vado tinai surištą....
senai aplankė Baltijos univer tik nesenai iš sovietinių kraštų
Jeigu prel. Balkuno pareiš sitetą, kuris šiuo metu įsikū atvykusių ir nežinia kam tar
vybės pranešimus..
DRAUGAS priei seimą ra kimas butų paskelbtas prieš ręs netoli Hamburgo, Pineber- naujančių.
šė, kad "Nepaisant priekaištų, pustrečio mėnesio, tai visi tie,
go miestelyje, buvusiose vokie
kurie pasirodė ir ne laiku ir ne kurie turi pamato nepageidau čių aviacijos kareivinėse.
VOKIEČIAI Iš KLAIPĖDOS
vietoje (kodėl ne laiku? Kaip ti NCWC daroma "sijojimo",
KRAŠTO
PRADEDA KELTI
Darbas eina pilnu tempu,
tik laiku, prieš BALFo seimą, butų galėję laiku pagalvoti, šiuo metu dar studijuoja apie GALVAS
vienintelę progą nuoširdžiai ir kaip jiems kitaip tvarkytis, ar 600 studentų ii trijų Baltijos
Kai kurie Klaipėdos krašto
iš esmės išsiaiškinti), mes esat ba apsispręsti rizikuoti
Da
gyventojai
vokiečiai, organizuo
kraštų.
me įsitikinę, kad busimasis sei bar jie atsidūrė į nenumatytą
jami
žinomos
politinės labda
Universiteto vadovybė deda
mas Chicagoje išblaškys visus padėtį
Kortos atsidengė, pastangas, kad jis galėtų buti rės Rock, laikraštininko M. Ka.gandus... ir turės iš gėdos rausti bet neaiškumas pasiliko
kur nors perkeltas ir darbą tę kies ir kitų, vėl pradeda kelti
kiekvienas, kuris bandys kelti
Vienintelis nuraminimas
sti. Yra planų universitetą per galvas ir organizuotis į taria
bet kokių nepasitenkinimų ir
mus labdaros susiburimus. Tai
BALFo vadovybė pabrėžė, kelti ir į USA.
tuo trukdyti svarbų darbą.*- kad šis "sijojimo" klausimas
Šiomis dienomis buvo perriri- Klaipėdos vokiečių specialybė,
Ar DRAUGO pranašystė išvisai antraeilis ir bent tuo tar kta ir visa to universiteto va kad ir po šunų augintojų drau
Btjpddė, sunku pasakyti....
pu neturi reikšmės. Sako, tuo dovybė. Rektorium-prezidentu gijos vardu susiburę galėtų
tarpu, užpildyta blankų žymiai išrinktas prof. Stanka (Stan siekti Klaipėdos įjungimo į
Tariamų gandų esmė
BALFas yra bendra organi mažesniam skaičiui lietuvių, kevičius). Jo pavaduotoju iš Vokietiją.
zacija. Jis pasiūlė visokių pa negu įstatymas duoda progos rinktas latvis prof. Kudzinš.
Lietuviai tą mato ir stebisi,
žiūrų ir tikybų lietuviams saVo atvažiuoti. Todėl bus vietos vi Prof. Stanka visą laiką buvo kad anglai neduoda tiems vei
siems, nežiūrint, kokias atesta vienas iš judriausių universite kėjams kokio kito darbo, kuris
patarnavimą.
Paaiškėjo, kad visi ar beveik cijas kunigai parašytų.
to reikalų tvarkytojų Ir Jo gi ramius gyventojus apsaugotų
visi darbo-buto pažadai, įteik J. B. Laucka, tiesa, prasita nėjų.
nuo klaidinimo. Juk tai yra tie
ti BALFui, gauna eigą per NC rė, kad čia gal ir gali šiek-tiek
Universitetas šalia bendros patys nacių talkininkai, kurie
WC, katalikiškos organizacijos, pasireikšti įtaka pirmumui, bet vadovybės dar turi i? tautinius ir anuomet kraštą nuo Lietuvos
tarpininkavirftą. Ir paaiškėjo, galų gale vis vien visi bus pri rektorius. Lietuvių rektorius atplėšė. »
G.

Iš Tremtinių Gyvenimo
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dininką ir finansų sekretorių,
o taip pat ir trijų narių kon
trolės komisiją.
Kadangi BALFa®, n©ra ir nepolitiška organizacija, bet jun
gia visas Amerikos lietuvių vi
suomenės pasaulėžiūrines sro
ves, tai ir direktoriai visada
buvo parenkami srovių repre
zentacijos pagrindu.
Ligi šiol ta reprezentacija
buvo sutvarkyta ne visai sude
rintai su visuomenės sroviniu
susiskirstymu. Praktiškai čia
žinomos keturios srovės, bet
BALFe lig šiol buvo lyg ir trys.
Vis buvo 7 direktoriai nuo ka
talikų, 7 nuo socialdemokratų
ir tik 7 nuo tautininkų ir sandariečių bendrai.
šį kartą nusistatyta reiliau
susitvarkyti ir nusistatyta, kad
keturios srovės reprezentuoja
mos kiekviena penkių direkto
rių, o vienas siūlomas-visų sro
vių vardu sutartinai.
Tas vienas visų srovių atsto
vų sutartinai buvo pasiūlytas
ligšiolinis BALFo pirmininkas
kun. dr. Juozas Končius.
Visas nominacijų komisijos
pasiūlytas direktorių sąrašas
seimo buvo vienbalsiai priim
tas.
Jų sąrašas ir pareigomis pa
siskirstymas skelbiamas pirma
me puslapyje.
Našlaičių Komisijos pirmi
ninke išrinkta Pranė Lapienė
ir sekretore — Petronėlė Jurgeliutė-Beverage.

NAUJOS ŽINELĖS IŠ LIETUVOS
Sinelės ypatingų naujienų
nepasako, daugiau patvirtina
ankstyvesnes žinias, bet kadan
gi jos gautos tik dabar ir iš
Lietuvos išsiųstos šių metų
rugpiučio mėnesį, tai manome,
kad skaitytojams bus įdomus
su jomis susipažinti.
/

/ /

Musų bendradarbis čia duo
da tų žinelių santrauką:
Maisto pakietėlių Lietuvon
nesiųsti, nes siuntinukas iki
18 svarų apdedamas muitu ne
mažiau 3,000 rublių, kuriems
uždirbti, fabriko ar geležinke
lio darbininkui reikia visud me
tus dirbti.
Pavieniai areštai vyk domi
naktimis ir toliau. Suimtieji,
paprastai, be jokio viešo teis
mo išvežami Rusijos gilumon
ar Sibiran priverstiniems dar
bams į kasyklas ar kitiems dar
bams. Iš išvežtųjų retas kuris
laišką parašo, o dar retesnis
grįžta.
Lietuvoje yra likęs tik vie
nas katalikų vyskupas, Palta
rokas, kurs šiais metais per šv.
Onos atlaidus buvo atsilankęs

į Anykščius ir taikė žmonėms
sutvirtinimo sakramentus. Ne
atsižvelgiant į sovietų valdžios
nusistatymą prieš bažnyčias ir
dvasiškius, žmonių j atlaidus
buvo susirinkę labai daug, net
iš kitų valsčių.
Derlius šjmet Lietuvoje yra
labai geras, tik bulvės dėl per
didelio lietaus išskendo ir iš
puvo.
žmonės, priklausantieji ko
munistų partijai ar sovietinės
valdžios įvairus pareigūnai ir
jų šnipai, pirmos eilės gyveni
me reikalingomis prekėmis ap
rūpinami tik iš jiems skirtų
specialių kooperatyvų. ' Jiems
nieko netrūksta.
Nepartiniams ypač sunku su
avaline ir rūbais. Tiesiog be
veik negalima gauti jų koope
ratyvuose nusipirkti. Privačios
prekybos, kaip krautuvių, res
toranų, valgyklų nėra. Viskas
valdiška.
Verstis batsiuvio ar siuvėjo
amatu uždrausta. Visokie ama
tininkai yra priversti dirbti už
nustatytą atlyginimą, valdiško
se artelėse.
A. K.

C.C.Linerode
for
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STARK COUNTY
IŠKILMĖS
BALFo seimas sudarė gerą
ir gražiai išnaudotą progą gra
COMMISSIONER
žiai pagarsinti Lietuvos reika
lą ir Amerikos aukštuosiuose
sluoksniuose.
Early life on the farm. Accountant for General Electric
Seimo atidaryme dalyvavo ir
8 years. Business and civic leader.
seimą sveikino Chicagos miesto
mayoras M. H. Kennelly.
Veteran World War I.
Vakarienėje dąjyvavo Chica
gos a r k iv yskupas kardinolas
Efficient — Energetic — Courteous
Stritch, Senatorius Brooks ir
taip pat mayoras Kennelly.
ON THE REPUBLICAN TICKET
Ir atidaryme ir vakarienėje
kalbėjo Lietuvos konsulas Dr.
P. Daužvardis, pirm. kun. dr.
ELECTION TUESDAY, NOV. % 1948
J. Končius. P. Daužvardienė
tikrai parinktai gražia kalba
pasveikino kardinolą Stritch ir
įteikė jam dovaną — Buračo r'liiimiimiimiiiniimimiimimiimiiiiimiimmiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiig
darbo lietuvišką kryžių ir spe
cialiai paruoštą adresą.
Iš svečių kalbų galima sprę
sti, kad jiems lietuvių reikalai
jau ne pirmą kartą girdimi ir
jie puikiai orientuojasi, giliai
supranta, kodėl lietuviai turi
daryti tokius seimus, turėti to
kias organizacijas, kaip BALF.
Girdint tokį supratimą iš di
delės įtakos turinčių žmonių
nejučiomis pagalvoji, kad vis
dėlto, jei Lietuvos padėtis da
bar ir sunkesnė, negii buvo
prieš 1918 metus, tai ir jėgos
Lietuvos reikalą užjaučiančios
ir jį galinčios paremti dabar
yra nesulyginamai did e s n ė s
kaip tada;... O tai yra dide
lis sutvirtinimas tikėjimo, kad
Lietuva dar nežuvo!
Seimo rengimo komisijos pir
CONGRESSMAN
mininku ir visų "ceremonijų
meisteriu" buvo Adv. Antanas
Of the
A. Olis, kurį, tarp kitko, sena
torius Brooks savo kalboje ke
16th District
lis kartus minėjo, draugiškai
vadindamas tiesiog vardu —
Tony....

Į

RE-ELECT

|

Henderson H.|

(arson I

ĮSPŪDIS
Vertinant BALFo seimą pe| WHO HAS AN OUTSTANDING RECORD |
simistiškai, butų galima prana
šauti, kad BALFo veikla gali
riedėti į pakalnę.... Pinigų
maža, abejojimai darbo tinka
mumu graužia entuzijazmą....
Vienas, matomai, katalikų sro
vės delegatas net tokią nuomo
Served the people of his District faithfully.
nę išreiškė, kad gal pei nerei
kia to bendro BALFo, nes ka
Voted in Congress for measures for the
talikų organizacija, kad ir ne
lietuvių, turi 5 milijonus dole
rių, tai ir lietuviams katali
Veterans' Bills.
kams padės, o kurie neina su
katalikais, gali kitur globos pa
siieškoti ....
Congressman HENDERSON H. CARSON
Kitas, jau iš kitos srovės,
mano, kad jeigu nuo kunigų
has voted for laws directly benefiting War
atestacijų viskas turi priklau
Veterans.
syti, tai tegul kunigai ir turi
sau tą BALFą, kam Čia dar iš
%
kitų aukų prašo....
Vertinant iš optimisti š k o s
Send back a good Public Official to serve
pusės, geros valios dvasia vis
dėlto, regis, vyravo seime ir
vyrauja visoje lietuvių visuo
you for the next two years in Congress
menėje ir ji gali buti viso dar
bo ne tik išganymas, bet ir jo
stiprėjimo, kilimo geriausias
užtikrinimas.
Jei geros valios dvasia nebus
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
nustelbta, tai ne kalbos, ne už
tikrinimai, o atitinkami veiks
S
mai turės išsklaidyti visus susirupinimus.
»ui

D

Dienos Klausimais
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LENKAI PRADEDA
BLAIVIAU GAL- •
VOTI

Už Spygliuoti Viel ę

įspūdį. Jį dar daugiau pagilino stoties griau
Rašo KAZYS ŠKIRPA.
Belgijoje įvykęs lenkų social*
čiai, visur aplinkui didelės duobės nuo pataikiu
sių į stotį bombų iš amerikiečių oro tvirtovių,
demokratų
partijos
(PPS)
su
6820 Superior Ave., Cleveland, O.
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor
(Tęsinys iš pereito nr.)
ir šiurpulingi miesto griuvėsiai stoties rajone.
važiavimas visiškai nepasisakė
Kai
kurie namai dar tebesmilko, nors nuo Kodėl Lenkijos rytų sienos, taigi
Atsargumo dėliai, prancūzai tuoj pasisku motau subombardavimo, kurį mes pukiai matė
ir dėl Vilniaus, nors anksčiau bino užkabinti prancūzų ir kitų sąjungininkų vė
iš Schloss Eisenberg, jau buvo praėjusios
SVARBU IŠRINKTI ši partija, kaip ir visi lenkai, liavas ant musų vagonų, kad bolševikai nešau- me
ATEINA RINKIMAI
kelios dienos.
ypač pabrėždavo, kad Vilnius dytų i savo sąjungininkus. Tas vėliavas mano
Žiūrint į sužeistųjų, kurių buvo pranešta
IR SAVISTOVIS
ir Lvovas turi priklausyti Len kamaradai buvo pasigaminę dar Schloss Eisen- pro mus gal koks pora šimtų, liūdną paradą,
berge, nudraskydami kai kurias ten iš seniau klausant jų vaitojimų ir žvalgantis aplink į mie
KONGRESAS
kijai.
AR dešimt dienų — ir bus atėjęs laikas nesti balsus.
dar užsilikusias langines. Be to, buvo nukniau- sto griuvėsius, tegalėjome sau pasakyti: va 'kuo
Įdomus yra lenkų biuletenio kę keletą paklodžių ir jas perdirbę į atitinkamų
Tie, kurių rankose yra lapkričio 2 dienos balsavimo
pasibaigė III Reicho laimėjimai. Vienkart ver
Rinkimams artėjant, reika paskelbtas samprotavimas:
tautinių spalvų vėliavas. Tuo budu suplevėsavo žėsi iš krutinės balsas ir norėjosi garsiai sušuk
lakštai, regis, mažiau jaudinasi, negu visas kitas pasau linga balsuotojams priminįi,
"Dėl ko nepasisakyta rytų ant musų vagonų prancūzų, lenkų, belgų ir ju ti: Viešpatie, Aukščiausias Dieve, kodėl nubau
lis.
kad dar svarbiau, negu prezi sienų klausimu. Ne dėl to, kad goslavų vėliavos. Truko tik lietuvių. Bet ji bu dei ne vieną Hitlerį, kuris už visą tai kaltas, bet
Mat, pasaulis šiandien dreba dėl savo likimo. Ir ži dento išrinkimas, yra išrinki
tų buvusi ir ne vietoje: ne tiek dėlto, kad Lietu pasmerkei baisiausioms kančioms milijonus vi
no, kad nuo lapkričio 2 dienos tas likimas daug priklau mas nepriklausomo Amerikos buvo užmiršta. Nežinome ar va nesiskaitė sąjungininkų tarpe, kiek dėlto, kad sai
nekaltų žmonių; kodėl, be to, paskandini
gumentų, dėl kurių suvažiavi musų trispalvė butų reiškusi bolševikams, kaip
sys
,
'
žmoniją bolševistiniame tvane, kuris eina prieš
Kongreso.
mas
nusistatė
tiksliai
geogra
raudona skara įsiutusiam buliui.
Todėl rėngiantis tai dienai ir reikia atsiminti, kad
Tavo paties mokslą, ir neša visoms tautoms, —
fiškai jiežymėti busimos rytų
Prez.
Trumano
ir
Demokra
Artilerijos sviediniams nustojus ant Bar- ne tik karą pralaimėjusioms, bet ir jį laimėju
šio krašto piliečio rankose yra ne vien jo paties, bet ir
tų partijos komiteto vedamas sienos, bet tame reiškiasi poli telsdorfo kristi, pasigirdo kita kare? meto muzi sioms, — dar didesnių nelaimių, kokių pridarė
šimtų milijonų žmonių ateitis.
ka: šautuvų poškėjimai ir kulkosvaidžių tratė Europai Hitlėris su keliais savo aklais pakali
vajus remiamas ant išdavų, ku tinis realizmas.
jimai. Tai buvo neabejotinas ženklas, kad bol kais ?!....
"Kovos
su
visais
kaimynais
piliečiui paprastai rupi išsirinkti tokius savo krašto va rios iškilo dėl Trumano nepa- neatlaikys jokia tauta, tuo la ševikai jau praėjo kalnus ir jų priešakiniai ele
Kol gaišinome Komotau laiką, bolševikų
dus, kurie čia mokėtų gyvenimą geriau sutvarkyti. jėgimo diktuoti 80-tas Kongre biau baisiai suvarginta lenkų mentai veržėsi šlaitais žemyn, čia ir kiti jų priešakiniai elementai vėl lipo mums ant kulnų.
Bet dabar toki laikai, kad net ir USA gyvenimas la sui. Jis reikalavo, kad Kon- tauta. Jei busime priversti priartėjimo simptomai: vokiečių kariuomenės li Bet jie nedrįso vieni kišti nosies į didoką mies
gresas pasiduotų jo preziden
kučiai sprukdami nuo rusų raukonosios armijos tą ir laukė didesni j jėgų priartėjimo. Todėl ga
bai daug priklauso nuo to, koks gyvenimas bus visame tiškai
valiai. Tačiau Kongre- frontu stoti prieš vakarus, ry- replių vykdė municijos sandėlių sprogdinimus. lėjome ramiau iš Komotau išvažiuoti. Kada pa
pasaulyje.
šiurpulingas sprogimas įvyko kryptyje D«f, stebėjau, jog musų traukiniui buvo pristatytas
sas sutiko dirbti su adminis- tuose mums bus reikalinga taiTodėl šiandien maža žiūrėti, kokia Demokratų ar
matomai,*
išskrido į padanges didesnis artileri dar antras garvežys iš užkapalio, tai negalėjo
tracija kaip savistovis valdžios ka.
Republikonų partijos ekonominė ir socialinė programa. organas,
jos
depot.
Keletą mažesnių sprogimų įvyko įvai buti abejonės, jog šį kartą eisis geriau. Todėl
bet visiškai nesutikol "Jei laukiame nuolatinės greVisos programos nueis niekais, jeigu nebus pašalintas buti šokdinamas Baltųjų Namųjsmės iš Maskvos pusės, nepri- riose kitose vietose, matomai, smulkiosios muni geroje nuotaikoje ir .smagiai važiavome Karlscijos, arba, paprastai, tiltų per upelytes nuo kal- bado kryptimi. Pakelyje jokių incidentų neįvy
pavojus visam pasauliui.
botagu. Dėl šios priežasties ir į valome leisti, kad taip pat buko. Todėl į pavakarę jau pamatėme šią musų
'
.
#
Šiandien jau niekam nereikia" aiškinti, iš kur tas pa įvyko skirtumai tarp Kongreso tume gresiami iš Kijevo, Min- nų.
charakteringa, kad kaž kas tokio da iš seniau nužiurėtą vietą, kad, taip sakant, buti
vojus eina. Ir visi mato, kad vien Amerika gali nura ir Trumano, kuris, nesuprasda- sko ar iš Kauno. Pagalbą ir rėsi Buvo
ir Schloss Eisenberg, kuris matėsi iš Bar- amerikiečių "išlaisvintiems", nors faktinai jau
minti pavojaus lizdą.
mas reikalo, ėmė Kongresą nei paramą galime rasti tik pas telsdorf, kaip koks didelis paveikslas, įstatytas buvome patys save išsilaisvinę. Gal dėl to tik
Štai kodėl visas pasaulis labiau už pačius amerikie gti, apšaukti jį "vienu iš pras musų kaimynus, kurių išsilai j miškų rėmus ir pakabintas ant kalno šlaito. rieji išlaisvintojai ir nesiskubino mus gelbėti.
čius laukia — kas stos Amerikos vadovybėn, kas bus tas, čiausių kongrestj" kokius ši ša svinimas susilpnins Rusiją, o Pirmiausia pasigirdo ta kryptimi smarkokas
Netoli Karlsbado musų traukinys tapo su
sprogimas, po to išsiveržė iš pastato kamuoliai laikytas. Kame dalykas? Pasirodo, užsidurėiš kurio visi laukia pagalbos.
bendras
pavojus
suriš
juos
su
juodų dumų. Tačiau jie greitai neišsisklaidė, me ant demarkacijos zonos, numatytos tarp
Štai kodėl Amerikos balsuotojas šiandien renka ne lis turėjus.
Lenkija."
bet
vis kilo nauji. Išsyk pamanėme, kad pilis amerikiečių kariuomenės ir rusų raudonosios ar
Gub.
Dewey
pasireiškė,
kad
vien sau prezidentą, bet sprendžia viso pasaulio likimą.
tapo
padegta. Bet nesimatė jokių liepsnų, o mijos, kurios daliniai net dar nebuvo suspėję iki
Amerikai gerą gyvenimą galės duoti tik ta valdžia, tarp Kongreso ir Baltojo Na
vien tik dūmai. Apsvarstę su kitais internuo sakytos zonos daeiti. Tai reiškė, joč vis tik dar
mo bus visiškas kooperavimas, MIRTIES SEZONAS taisiais įvykio reikšmę, priėjome išvados, kad
kuri mokės pasaulyje tvarką padaryti.
nesame nuo bolševikų pavojaus išsigelbėję.
jeigu jis bus išrinktas. Tačiau
komendantas von Knorr, taip begėdiškai palikęs
Generolas Germain su adjutantu iš inter
MASKVOJE
mus musų likimui ir naktį nuo generolo Germain nuotųjų tarpe, ir su internuotųjų sąrašu kišeniuJie rinkimai dar tuo ypatingi, kad lenktyniauja ne dvi, svarbu kad butų išrinktas gy
išsprogdino Schloss Eisenberg munici je, išsiskubino, žinoma pėsčias, į Karlsbadą pero trys partijos, jei neskaitysime dar ketvirtos atska- vas, savistomis ir sumanus Maskvą ištiko trya staigios pabėgęs,
jos
sandėlį
ir skuba sudeginti archyvus ir kito traktacijoms su amerikiečiais, kad mus įsileis
Kongresas,
nežiūrint
kas
bus
ir netikėtos mirtys.
los.
kias nebereikalingas astargas, kad jos nepatek tų. ^Netrukus buvo duotas ženklas, kad galime,
išrinktas
prezidentu.
Pirmas buvo ždanovas —
Daugumas mano, kad trečioji partija neturi jokios
tų rusams.
įvažiuoti į žoną, bet dar ne į patį Karlsbadąi Tai
vilties laimėti, tai nereikia sau ir galvos per daug dėl to Jeigu 80-tas Kongresas ne- Suomijos užpuolikas, Pabaltijo
žiūrint iš Bartelsdorf į rūkstančią ant kal reiškė "pusiau išsilaisvinimą". Zona turėjo mažtfutų buvęs savistovus ir apdai valstybių snjaugikas, Komin- no didelę budą, kurioje mes dar taip nesenai tu daug 5 kilometrus pločio, kas liudijo, jog ameri
sukti.
Gal tai ir tiesa. Bet juk ne veltui per didelis savi rus, Trumanas,* padiktuodamas formo ir visame pasaulyje ne rėjome kentėti nežinodami ar iš jos koka nors kiečiai nelabai buvo linkę glamonėtis su sayo
mi pasitikėjimas yra įtrauktas i didžiųjų nuodėmių są Kongresui, butų užmetęs šaliai rimo kūrėjas, kandidatas į Sta gyvi bepasiliuosuosime, džiaugėmės, kad ji su bolševikiškuoju sąjunginingu:. skaitė reikalinf*
silaukė tokio -galo. Bet ji'atrodė
lyg butų . pasostą.
.
. tarp savęs ir jų palikti geroką atstumą.
rašą! Per didelis pasitikėjimas paprastai pavirsta ap savo diktatorišką programą, di lino
Pn in
siekiama ranka: nepaprastai arti nuo musų, kaip
(Bus daugiau)
delį valdžios išlaidumą, klasių
Po JO v-a, netiketai irure, k a b i n t a s a n t s i e n o s pr i e š musų nosį paveikssileidimu.
Rinkimuose iš per didelio pasitikėjimo daugelis iš naudai įstatymus, ir neribotą Kybalko— geriausias rusų tan las. Jei nebutume buvę kariškiai ir nežinotume
viso neina balsuoti. Bet reikia atminti, kad ta vadina dolerinę paramą kitoms šalims. kų taktikos specialistas, šar kad atstumai kalnuose yra labai klaidinanti, tai
ma trečioji partija yra
iš tų, kuri lengvai atsisakys Iš Dewey galime tikėtis geres vuočių divizijų generolas. Jis tikrai butų galėjus tuoj pat kilti internuotųjų
bent nuo vieno balso. Partija, kurioje komunistai tam- nių dalykų. Tačiau reikalinga priskaitomas prie geriausių tarpe panika, kad vietoje nacių, mus tuoj pat
bolševikai. Bet mes žinojome, kad pilis
o visas virvutes, neabejotinai išnaudos visas savo jėgas ir Kongresas, kuris moka savi tankų strategų pasaulyje. Pas griebs
vis
tiek
dar buvo nuo musų mažiausia už kokių
d paskutiniųjų. Ir jeigu tik kiti bus apsileidę, tai jos stoviai galvoti ir dirbti,v nes ša kutiniu laiku buvo teritorinės 5 kilometrų.
gautų balsų dalis gali savaime pasidaryti daug žymes lies gerovei vis bus reikalinga armijos šefas.
Tačiau bolševikai nesnaudė: jų šarvuočiai,
JAU LAIKAS
Trečias paskutinėmis dieno pralenkdami išsibarsčiusius į bandas miškuose
nė, negu ištikrųjų butų, jeigu visi kitaip manantieji bal rimtų įstatymų.
mis mirė Lukin. Jis buvo slap Vokiečius, riedėta riedėjo žemyn. Mums besisuotų.
Galime žinoti, kad to neten
Reikia tik prisiminti, kaip šj pavasarį vienoje New ka nei tikėtis iš New Dealerių tų bolševikų partijos skyrių še grožėjant paskutinį kartą kaip smilko Schloss
Eisenbergo pekliška scena, staigiai pasigirdo
Yorko dalyje ketvirtdaliu turinčių teisę balsuoti buvo kongresmanų. Trumanas laiko fas. Per jo frankas pereidavo šautuvų
šūviai, keletos rankinių granatų sprogi
išrinktas tos trečiosios partijos atstovas. Todėl, kad ki si minties, kad jis turi buti iš visų bolševikų kortoteka, ži mų ir netrukus pradėjo klekenti kulkosvaidžiai
nios, bylos ir tt.
ti patingėjo nueiti savo balsą atiduoti....
miške į kairę nuo musų, maždaug už kokių pus Skaitytojai! Veikėjai! Atidarykite
rinktas prezidentu ir kad jam
Regis, nėra pavojaus, kad visos šalies rinkimuose butų išrinktas toks Kongresas, Trys dideli Maskvos ponai antro kilometrų. Tai buvo žinia, jog bolševikai
duris į šią šalį Jusų šeimos nariam®
taip atsitiktų. Bet svarbu, kad toji partija per šiuos rin kur j jis galėtų šokdinti, ir ku kuone vienu metu nuvirto. Kas atsirado jau visai arti.
Bet ir vėl laimė atėjo mums į pagalbą: mus
juos jungė? Visi trys buvo ar
kimus negautų progos iškilti neužtarnautai.
ris tik užtvirtintų jo valią kaip
nuo bolševikų ežeras ir keletas pelkynų. — DIRVOS skaitytojams Europoje!
Kodėl tai svarbu? Todėl, kad ji, su pačiu savo kan prezidento. Tokia valdžia nėra šiausi Vakarų priešai ir neken saugojo
Jų sąsiauras gynė naciai, prieš tai išsprogdinę
didatu į prezidento vietą, pasirodė,, kaip skynėja tironi visuomenės valdžia, ir iki to tė anglo-amerikonų, kaip ma tiltus ir pridarę iš anksto įvairių kliūčių ant ke
ro. Visi trys privirė daug ko lių, kad bolševikų šarvuočiai negalėtų greitai
jai kelio i visą pasaulį.
nereikia dasileisti.
šės, bekurstydami Staliną kuo- prašokti pirmyn. Be to, akyvaizdoje prasidėju
Kas nebalsuos, tas ir būdamas tironijos priešas, pa
greičiausiai kariauti.
sių čia pat kautynių, pakėlo alarmą vokiečių
dės jos agentams ragus auginti. Du nebalsavę bus tas
Kai
sovietuose
kas
nors
stai
aukštesnieji
gydytojai, kurie buvo atsakingi už
Palengvinkime
tremtinių
naš
pats, kaip vienas balsavęs už juos.
šeimų skaitančių DIRV4 tremtinių stovyk
ga miršta ir vienu laiku, spėja jiems patikėtų karo aukų likimą. Jie reikala
tą, sušelpkime jttos! Aukas
vo
kad
garvežistas
pasiskubintų;
na
ir
šiam
ma, kad jie buvo pasiųsti pa
lose laukia Jusų pagalbos!
jau laikas pakeisti vairuotojus? Ar nauji vairuoto siųskite:
ties "tėvo" poilsiui....
Bet parupo gelbėti savo nuosavą kailį, kaip ir garveį. To pasekmėje — traukinys pajudėjo iš vie
jai bus geresni?
Iškirpkite žemiau esantį kuponą, užpildyki
atveju ar tai reikštų nau tos, kartu su juo ir musų vagonai, kulkosvai
Tas klausimas politikoje mažai dalyvaujančiam bal United Lithuanian ReMtf Fund šiuo
te
ir
atsiųskite DIRVAI, 6820 Superior Avenue,
jų vėjų pradžią sovietų užsie džių, lyg kokio orkestro maršo, palydimi.
suotojui dažnai neaiškus. Kas gali imtis atsakomybę ir
of America, Inc.
Cleveland
3, Ohio. Dirva paruoš blankus, ku
nių politikoje? Juk Višinskis
Tai buvo nebe tik paskutinė minutė, bet
pasakyti — taip arba kitaip?
105 Grand Street
riuos
užteks
tik pasirašyti ir grąžinti, visa kita
stačiai
jau
paskutine
sekundė
išvykti
iš
Barkaip koliojosi, taip ir tebesikoKiekvienam pačiam reikia apgalvoti, šešioliką me*
telsdorfo.
bus
sutvarkyta.
Brooklyn 11, N. Y. lioja....
(Z. U.)
tų Demokratai vairavo šią didelę šalį. Padarė nemaža
Visi interesuotieji buvo pilni džiaugsmo,
Gana .gražiais žodžiais linkėti tremtiniams
ir gera, nusipelnė ir priekaištų.
kad, pagaliau, paskutinė kliūtis buvo nugalėta
ir kad galime tikėtis kaip nors nusiirti pas ame
Kai dabar reikia žiūrėti plačiau, kai reikia žiūrėti-—
atvykti pas mus: reikia rimtai padėti!
rikiečius. Savaime suprantama, nebe kryptyje
kaip busimieji vadovai ne tik Amerikos, bet ir pasaulio
Chemnitz, kaip norėjo pabėgusis nacių komen
Taigi^neatidėliokite, tuojau siųskite
reikalus tvarkys — negalima užmiršti, kad dabartiniai
dantas von Knorr, kad mus išduoti bolševikams,
vairininkai pasaulio reikaluose užvirė košę, kurios nėra
DIRVAI užpildytą kuponą:
bet į pietvakarius, į Karlsbadą, kuris mums bu
kam išvalgyti
vo saugesnis.
Dabartiniai vairininkai išaugino ragus tokiai nepa
Bet Lietuvių patarlė sako: neperšokęs per
prastai "kiaulei", kuri ne juokais rengiasi "visą svie
ravą nesakyk op! Taip ir su mumis. Trauki
nys nors jau judėjo, bet vėžlio greitumu, ne kiek Ai
AUKSAS
tą išbadyti".... Ir ligi šiol jie nedrįsta kaip reikiant
vardas-pavardė
greičiau
už pėsčią žmogų. Buvo perilgas, o gar
paimti ją už tų ragų
Iš gimtųjų išblokštas dausų,
vežys persilpnas, kad galėtų tokią baisybę vago
Todėl ir atrodo, kad gal gi nauji vadovai butų drą
kietą žemę su kirke kertu:
nų, kiek tada turėjo, greičiau pavilkti. Tuo tar gyvenąs
sesni. Gal jie butu kietesni ir išdrįstų tuos ragus ap
pu bolševikų šarvuočiai nesiliovė veržtis pirmyn
sunkų auksą kasykloj kasu,
laužyti.
visais keliais ir plentu, kuris ėjo lygiagrečiai ge
prie nežinomo kalno šlaitų.
O nuo to aplaužvmoir Amerikos geresnis gyveni
ležinkelio bėgiams, taigi sekdami paskui musų
Oi aplinkui bevardžiai kalnai
traukinį. Bet jie vis sutikdavo smulkesnių pa
mas daugiausiai priklauso. Nes tik tada bus galima
adresas
sipriešinimų iš vokiečių kariuomenės nuotrupų,
ir bevardžiai ir baisus vargai: t
vykdyti visas gražias programas.
greičiausia vietinių ginkluotų nazių, kurie, atsi sutinku duoti buto-darbo pažadą tremtiniu šei
be pradžios, be baigties, amžii
traukdami sunaikindavo tiltus per upelius. Tuo
čia tas auksas ir mes — jo vergai.
budu šį kartą mums tikrai pagelbėjo apsisaugo
DABARTINĖ Amerikos valdžia neveda savo reika
ti nuo bolševikų. Jie pagelbėjo ir.mano bičiu m a i i š J u s ų sąrašo^ Šeimos d y d i s g a l i b u t f . . . .
Sunkų auksą aš keikti imu —
lų sulyg geriausių biznio principų, visomis pusėmis ma«
liui, Mačiulaičiui. Pravažiuodamas stotį Goer- asmenų (Pažymėkite — 1, 2, 3 ar 4).
o, kiek daug jo kasykloj pas mus —
tytfi milijonais žmonių sumokėtų taksų aikvojimas. Ta
nau, maždaug 10 kilometrų nuo Bartelsdorf, pa
kaž kam neš jis sapnus palaimų,
stebėjau jį beprakaituojantį plentu kartu su ki
čiau valdžia labai nori pasidaryti ^ tvarkytoja visų žmo
man jis priešas, išplėšęs namus.
tais pabėgėliais, bet jau ne SS uniformoje, o ci Atvykę ga&s gauti tokuį darbų
nių privatinių biznių, pasakyti piliečiui kaip turi buti
viliniuose draubužiuose. Pamosikavome vienas
Aš su panieka auksą minu
operuojama jo gasolino stotis, maisto parduotuvė, skal
antram
rankom, palinkėdami dar kartą viens ki
ir tariu jam, tariu nuolatos:
bykla, arba grožio salionas.
tam viso geriausio.
už tave šimtą kart branginu
Šiems darbams valdžios vadai tuoj prisamdytų šim
Pasiekus Komatau, kur buvo didesnė stotis,
mažą saują žemelės gimtos. *_
musų traukinys ten buvo užlaikytas kiek ilgė (PaŽtffigkrte, mmų darbų Jusų- gyvenamoj vie
tus tūkstančių nauju valdininkėlių, kuriems butų paves
liau. Sugaišome daugiau kaip porą valandų, nes toj lengviausia gauti.) <
1
ta privatiniai bizniai tvarkyti.
O aplinkui bevardžiai kalnai,
buvo išnešama iš musų traukinio daug sužeistų
kur kažin ar kiti bebuvos?
jų, kad juos paguldyti to miesto ligoninėse. Jų
RUMA?tfJA šią vasarą užsodino net 1,800,000 afcpų saulėO mintyj, o širdyj, amžinai
vieton buvo pakraunami kiti, evakuavimui giliau
parašas
į fronto užnugarį, šis sužeistųjų kilojimas iš
žolių, kurių aliejus labai reikalingas maistui, kuomet kitokių rie
žėri auksas aušrų Lietuvos.
vietos
į
vietą
darė
j
mus,
yisus
labai
slegiantį
Kastyte
Gliauda.
balų ten^ neturi.
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Jeigu dar pąsikartos anglųamerikiečių tokia politikai ko
kią jie vedė Europoje pirmuo
sius du metu po karo, tai jų
pozicijos Europoje pavirs į nie
ką. Ir tada jokie pagalbos pla
nai nebeatlaikys Europoje ang
lams - amerikiečiams reikalingų
prietilčių.
v

Etna
Pasaulis...?
JSTcvr

R a š o
Rašo DR. B. T. DIRMEIKIS

Kai Priešai Tampa
Draugais

t

V

*K

STENGIASI ATVER
STI "PAGONIS"

KAIP policija skelbia, po su
temai miestuose įvyksta 84
nuošimčiai trafiko užmušimų,
55 nuoš. moterų rankinukų paEpiskopalų bažnyčia Ameri- grobimų, 71 nuoš. moterų užkoje pasiryžo imtis radijo prie- puolimų ir 68 nuoš. automobimonių ir liaudies kalba steng lių pavogimų.
tis pasiekti apie 70,000,000 šio
je šalyje gyvenančių "pagonų", IEŠKAU ŽMOGAUS, kuris
kurie nepriklauso jokiai bažny padėtų nuvykti Amerikon. Esįi
studentas medikas, sveikas, jau
čiai.
nas, 26 metų. Moku siūti, au
Savo radijo programą jie
tomobilį valdyti ir kitokius dar
paleido per 550 stočių, taip kad bus dirbti. Galėjau važiuoti ki
pasiektų visus šalies kampus. tur, bet tenai nepriėmė mano
Pirmutinėje radijo programoje senos motinos, kurios negalė
episkopolai patiekė "Cyrano de jau palikti.
Bergerac" dramą, paskui gi Tikiu, gal atsiras kilnus žmo
keleto minučių laikotarpiu pa gus, kuris mums abiem padės.
Laukiu kantriai:
lietė švelniai ir trumpai žmo
Aleksandras štangenbergas,
gaus sąžinę, primindami, kad
Dornstadt b/Ulm.
"norint sutvarkyti pasaulį rei Lith. DP Camp, Bl. A, Z. S0
Germany, US Zone.
kia pradėti nuo savęs".

Vakarų Sąjungininkai ieško
klus.
O
kol
jų
klausimas
ne
palankumo
vokiečių tau toje.
UN Didieji Darbai...
išspręstas tol visas kitas nusi Nesunku ir surasti, nes vokie
IKI ŠIOL trečioji UN sesi ginklavimas teturi labai mažos čių ateitis pasilieka beviltiška,
ja Paryžiuje buvo užimta tri reikšmes.
jeigu jie nebendradarbiaus su
mis svarbiausiais klausimais.
savo buvusiais priešais iš Va
Du politinėje komisijoje ir vie
karų.
Ant Berlyno Laiptų
nas Saugumo Taryboje. Pir
Jokia tauta Europoje negalės
SOVIETAI ima suprasti, kad
mieji du: atominės energijos
parodyti
prieš sovietus tiek
kontrole - ir nusiginklavimas. anglai - amerikiečiai, iškeldami
smarkumo
ir tiek pasiaukoji
Berlyno klausimą Saugumo Ta
Trečiasis: Berlyno blokada.
mo,
kaip
vokiečių
tauta. Ji yra
Sovietai norėjo, kad prieš įve ryboje, nori juos prispausti vienintelė, kuri gali ir kuri su
dant atominės energijos kon prie sienos. Višinskis raitosi, tinka atiduoti didelę dalį savo
trolę, USA sunaikintų savo ato kaip Įmanydamas: čia išeina iš kraujo kovai prieš sovietus.
mines bombas. Dabar jie rei posėdžio, čia vėl sugrįžta; čia Tik per bendradarbiavimą su
BE-EIECT
kalauja, kad tuo pačiu metu, daro vieną pasiūlymą, čia ieš anglais - amerikiečiais vokiečiai
kai bus įsteigta kontrole, su ko kito. Maskvos manevras tegali tikėtis geresnės ateities.
naikintų bombų atsargas. Iš yra labai sunkus. Mat, jai bu Ir aniems vokiečiai reikalingi.
esmės tikslas tas pats: sunai tų nemalonu, 'jeigu Saugumo
Prancūzija pavirto , nieką,
kinti USA bombas, o paskui Taryba nutartų žiūrėti į Ber Italija — tebeguli parmušta,
lyno blokadą kąip į pavojų tai
špiauti ir j kontrolę.
Turkija — išsikvėpusi nuo nuo
kai.
Tada atsidarytų platesni
Anglai-amerikiečiai siūlo įve
latinių pavojų. Belieka tik Vo
sti tą kontrolę pradedant nuo vartai Vakarų Sąjungininkams kietija, kuri, gerai pamaitinta,
medžiagos atominei energijai į aiškesnes ir griežtesnes prie paglostyta ir paraginta, suda
gaminti, ir einant laipsniškai mones blokadai sulaužyti. , rytų rimtą jėgą. Tik klausi
Višinskis siūlo tuoj pat pra mas, ar vėl nepasikartos su Vo
per visą gamybą iki bombos.
For 2nd'Term County
Sovietai to nepriima, nes tada dėti keturiems užsienių reika kietija tas, kas įvyko po pir
dar kuriam laikui atom i n ė s lų ministrams pasikalbėjimus mojo pasaulinio karo?
dėl Berlyno ir dėl Vokietijos.
bombos lieka USA rankose.
Sovietų pasiūlymas visiems Bet jau tiek kartų * kalbėtasi
nusiginkluoti vienu trečdaliu ir vis nesusikalbėta. Ar So Kortas ant Stalo
negali taikos išgelbėti. Tas, vietai yra pakeitę savo nusista SOVIETAI mušasi krūtinėn
STARK COUNTY
kas turi tris patrankas, vis tymus? Priešingai — jie el ir šaukia, kad nori taikos. Vi
tiek liks tiek pat kartų stipres giasi taip, kad tik kitiems bu šinskis pažada pasakyti ir pa
nis už tą, kurs teturi tik tris tų kuo daugiau nepatogumų pa rodyti, kiek ir kaip yra Sovie
ON THE DEMOCRATIC TICKET
šautuvus, nors po trečdalį tų silikti Berlyne.
tų Sąjunga apsiginklavusi: te
ginklų ir atimsi iš vieno ir iš
Vakarų Sąjungininkai supra gul tik kiti sutinka nusigink
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
antro. Matyt, sovietai nori šiuo to Sovietų tikslus ir nebesiduo- luoti. Sakosi parodysiąs visas
projektu paliesti atominius gin- da vadžioti už nosies. Atsisa kortas
Your Vote and Influence Appreciated
ko su jais kalbėtis tol, kol ne- Tokių pažadų jau girdėta ne
mažai. O darbai rodė ir tebenuims blokados.
Tiesa, du mėnesiu jie kalbė rodo visai ką kita. Neužtenka
josi Maskvoje, ir Berlyno blo padėti kortas ant stolo: reikia, |
Veteran of Che Spanish-American War
304 West. f>3rd Street kadai
kad jos buty visos ir nebūty I
veikiant.
Bet,
matyt,
po
CHICAGO 21, ILL.
Tel. KNGLEYVOOD 5028
tokiu rei^lavimu yra pavožta suklastotos. Protas reikalauja
kas nors daugiau, negu Berly nebepasitikėti Sovietų žodžiais.
SEND PRIIMA
no atblokavimas. Matyt, ang Tegul jie parodo darbais savo
MAISTO SIUNTINIU UŽSAKY
lai-amerikiečiai yra pas i r y ž ę gerą valią, jei dar jos turi šiek
RE-ELECT
MUS | VISAS VOKIETIJOS IK
pereiti į puolamąją politiką ir tiek. Tie darbai bus geriau
AUSTRUOS ZONAS ANGLIJĄ.
PRANCŪZIJA. ITALIJA, OLAN
užbaigti su Sovietais visus ne^ sios kortos!
DIJA, BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ.
aiškumus.
Jei tokia politika
LENKIJA, ČEKOSLOVAKIJA,
JUGOSLAVIJĄ.
bus nuosekliai išlaikyta, tai tu
Min. St. Lozoraičio
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI
rės greitai paaiškėti, ar dar il
draudimo firmose, pristatymas
GARANTUOJAMAS.^Nesuradus
gai tęsis dabartinis žmonių nerPadėka
adresatoį—pinipai grąžinami. Pa
vinimas.
kely- dingęs- siuntinys pakeičia
YOUR'
Negalėdamas atsakyti betar
mas kitu.
piai į visus sveikinimus, pareik
Lužtantieji Prietilčiai
PRISTATYMO LAIKAS: X—21
štus man mano sukaktuvių
DIENOS! f VISUS KRAsTUS!
County Engineer
NORINT vieną kartą ir vi proga, šiuo keliu širdingai deGeriausi eksportiniai produktai.
Pristatymas .vykdomas iš sande
sam laikui su Sovietais
OF
. ...susi. koju organizacijoms, asmenims
lių Europoje.
tvarkyti, negalima apsieiti be ir laikraščiam3i kurie teikėsi
STARK COUNTY
Siunčiant money order, v c k i J C r
Europos. Tuo tarpu Vakarų atgi a man linkėjimų ar pakt. mok. priemonę, tiksliai tufioSąjungininkai
dar
tun
nemadžių.
8kirti
alankių
žo
dykite gavė.jo adresu ir ijysako
'
ON THE DEMOCRATIC TICKET
mu siuntinėlii; tipo numerius
žai pagelbininkų Europoje. Ta
Stasys
Lozoraitis
Galima užsakyti keli pakieteliai
čiau sunku pasakyti, ar ilgam. Roma, 1948 m. spalių 6 d.
tam pačiam pavėjui.
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
Tik griežta, aiški ir nenusilei
2 sv. taukų, kiaulinių.
džianti anglų-amerikiečių poli
Qualified by organization and experience.
No. I
2 sv.bekono
tika prieš sovietus tegalės su MRS. ELEONORA CWIBAS
2 sv. salami dešros
This office of the County Engineer is the only branch
8"
2 sv. kenuotos " jautienos
of the County Government that returns to the citizens
daryti Europoje tvirtesnius duktė Juozo ir Onos PETKŲ,
1 sv. pieno miltelių.
apie 44 m. amž., gimusi Chica
of the county any usable physical assets out of the
prietilčius. Iki šiol labai truko goje, prašomi atsiliepti šiuo
2 sv.bekono
taxes paid annually by the people.
tokios
politikos,
ir
todėl
Euro
2 sv. kenuotos jautienom
adresu:
No. 2 2 sv. pietų Afrik- apeis.
pos žmonių pasitikėjimas ame
* Mr. Joseph Strumillo,
VOTE FOR LUTHER K. ZERB®
QQ
marmelado
Gargo Camp,
rikiečiais vis silpnėjo.
.
1 sv. cukraus
He is entitled tirryour support.
Vingiuojanti, neaiški ir kar P. O. Larkhill, nr. Salisbury,
1 sv. kavos pupelių
Wilts,
England.
1 sv. šokolado, blocks
tais net baili anglų-amerikiečių
politika išaugino Europoje ko
2 sv. kiaulinių taukų y
No. 3
2 sv. bekotio
munistų įtaką. 'Kad Tito atsi
rado Jugoslavijoje, kad Gott2 sv. aukšč. rirb.' sūrio
1 sv. kavos pupelių.
waldas įsigalėjo Čekoslovakijo
je, kad Vengrija, Bulgarija ir
No. 4
S2-95 9 SVARAI CUKRAUS
Rumunija pateko komu n i s t ų
[valdžion — juk už visa tai neNo. r»'
*4.98 9 SV. KAVOS r
nuginčijama kaltybe krinta an'
glams
-amerikiečiams. O už tai,
No. fi 4,5 sv. cukraus
yr
,
kad
šiandien Prancūzijoje ir
S4•00 4,5- sv. kavos mrpiflių
Italijoje komunistų partijos at
No. 7 200 Chester-field cigarečių
virai pasisako, jog karo atveju
$2-00 (Išskiriant Vok. ir Itali.14)
jos stos sovietų pusėn — ar ne
No. 8 16 ^v. sūdytų silkių stuti- anglų-amerikiečių politika kal
S5-95
nėlė (Tik į Vokietijų)
ta?
No. 9 10 sv. kvietinių jniltų
žinoma, kai kaimyno namas
Democratic Candidate For
$2*85 4 One. kepinio nullt'lių
dega, nėra laiko ginčytis, kas
kaltas dėl to gaisro. Pirmiau
EXTRA RIEBALV fc SV.!!!
XOUNTt COMMISSIONER
Z sv. kenuoto sviesto y
sia ji reikia užgesinti. Bet tai
No. 10 ~ * bekono
nereiškia, kad ir toliau galima
. _ qr
2 sv. kiaulinių taukų
*/'
1 s~v. šokolado, blocks
elgtis su nuodėguliais taip, kaip
1 sv. cukraus
STARK COUNTY
patinka. O Europos tautoms
1 sv. kavos pupelių.
susidaro toks įspūdis, kai jos
Čia nurodytose kainose įskaity
'
••
girdi amerikiečių kalbas apie
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos.
nuolaidas Sovietams, apie TruALsKirai tariamės su draugijo
Plain Township Trustee for .12 years
mano sumanymus siųsti Mas
mis, komitetais ir pavieniais ameilinus del didesnių užsakymų.
kvon ypatingus tarpini n k u s,
Will serve to the best of my ability
Nedelsdami šiandien .usny.k i!*.
<*vo jfimiuems. draugams siiui- apie Sovietų taiką* ir, jų gerą
•'.mėliu: "
į valią. Z. t

:i

VOTE

i Straight
Democratic Met
IN STARK COUNTY
For Governor

FRANK J. LAUSCHE
For Lieutenant Governor

J.J.Newcomer

GEORGE D. NYE
For Secretary of State

CHARLES F. SWEENEY
For Auditor of State

JOSEPH

HARRY

, 1

^

r a u s

STEPHEN M. YOUNG
Bar Representative to Congress
(16th District)
rttoaiiM

i

JOHN McSWEENEY
For State Senator

ORVAL E. WHITACRE
For Representative to the
General Assembly
(Vote for not more than four)

JOS. A. DuBAR

ROBERT H. MENEGAY
ANN RYAN
ED WITMER
For County Commissioner
(Vote for not more than two)

JOSEPH T. NIST
GLEN C. SPONSELLER
For Prosecuting Attorney

D. DEANE MCLAUGHLIN
For Clerk of Court of
Common Pleas

C. FRANK SHERRARD

s

.

DUFFY

Far Representative to Congress
(At-Large)'

ftft

1

ARMSTRONG

HERBERT S.

Luther K. Zerbe

v

V.

For Attorney General

SEND, Inc.

s

FERGUSON

For Treasurer of State

RECORDER

~

T.

•SS-

For Sheriff

ELECT

DICK FRANCE

"TTfrfwr.i

For County Recorder"

Glen C.
SPONSELLER

I. J. NEWCOMER
For County Treasurer

FRANK A. HOFFMAN
For County Engineer

LUTHER K. ZERBE
For Coroner

sv

EDWARD C, RENO
LEROY SCHIRACK
DEMOCRATIC CHAIRMAN

3
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EXECUTIVE COMMITTEE OF STARK COUNTY
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D I R V A .
raelitai. Tačiau Amerikoje yra REMK COMMUNITY ' jus, kuris baigsis spalių 28 d. mo gydytojas, ir apie juos sukasi vedęs vyras, sudarydamas negeisti
daug žydų organizacijų (net at __
_ _ 'Duokit dabar — ir duokit už- veikalo dramatiškumas. Jų gyveni- nų prietikių, kurie vėliau buna praIne, tačiau, maišosi ir kitas asmuo, šalinami.
skira karo veteranų sąjunga) TY CHEST DABAR ; tektinai visiems.
ir įstaigų, kurios viešame savo
V
„ pasivadinime neslepia žydų var
Jauni ir seni lygiai reikalin
kuriuo žydai vistiek naudosis do.
8»«o PETRAS JURGfiLA
gi pagalbos, kokią teikia Com
pagal įvairių valstybių kvotas.
Buvęs ligi 1940 metų lenkų munity Chest iš jusų aukų per
Amerikai atidarant siauros
Atsiminkime, kad amerikie okupuotas Vilniaus, Gardino ir savo 101 Red Feather Įstaigas. ! ; "Johnny Belinda"
Ištikro, koks aršesnis likivartus, pro kuriuos gal tik ket čiai ir anglai turi savotišką są Suvalkų kraštas buvo laikomas
j Warner Bros. pagamino naują fil
virta tremtiniu dalis ir dar ma voką (definiciją) apie tautą. Lenkijos valstybės dalimi. USA
mą. pavadiną "Johnny Belinda", ku
žesnė lietuviu tremtinių dalelė Pavyzdžiui, jie lietuviais vadi nepripažino Lietuvos pagrobi
rioje vadovaujamas roles turi Jane
, Wyman ir Lew Ayres; ši filmą pra
bus jleista f USA, prasidės mil na ne tik visus Lietuvos respu mo ir įjungimo į Sovietų Są
dedama rodyti Hippodrome Theatre
žiniška spūstis, varžybos, rie blikos piliečius, bet ir visus jungą. Dėl to visi iš ano kraš
trečiadieni, spalių 27.
! Prie viršminėtų artistų dar svar
tenos, kai kuriu Amerikos pa Lietuvos krašte gimusius' žmo to kilę lietuviai (vilniečiai, gar
bias roles turi Charles Bickford, Ag
reigūnų globos bei pažinties nes : lietuvius, lenkus, žydus, diniečiai ir suvalkiečiai) bus
nes Moęrhead ir Stephen McNally.
naudojimas, gal net kyšiai bus vokiečius, rusus ir tt. Iš USA laikomi lenkais pagal amerikie
Dalykas dedasi nuošalinčje Nova
Scotia srityje, g-ražioje miškuotoje
duodami, senos pilietybės ar išsiųstus Amerikos komunistų čių sąvoką. Bet jie turi teisę
pajūrio apylinkėje.
Miss Myman
gimimo dokumentų klastojimas, vadus žydus amerikonai vadina ir progą Lenkijos .kvota atvyk
vaidina biedną kaimietę, neapken
čiamą savo tėvo, kurią myli to kai
s t o v y k l o s e a t s i r a d i m o d a t o s vokiečiais, nes jie yra kilę iš ti į šį kraštą. *
keitimas ir tt. Jau girdėti, Vokietijos. Galite įsivaizduoti,
Rusijos kraštuose (jų ribose
kad tokie liūdni reiškiniai pra kaip tikrieji vokiečiai dėl to ligi Pabaltijo respublikų užgro
deda rodytis. Taigi, yra ko su jaučiasi, nors jie Amerikai "ne bimo) gimę lietuviai turi teisę
sirūpinti, kad musų tautiečiai davė" dar nei vieno komunistų įvažiuoti į USA pagal Rusijos
tremtyje butų ko mažiausiai šulo.
kvotą (rodos, 6000 per metus).
OF
nuskriausti.
Visi iš Rusijos kilę žydai, net Ši kvota mažai naudo j a m a . mas gai buti, kaip sulaukus se
Kalbėkime atvirai. 'Tremty jau USA piliečiai, vadinami ru USA konsulatai iš Rusijoje gi natvės neturėti kur pasidėti?
ASHTABULA COUNTY
je vargsta "įvairių tautų pabė sais. Net ir iš Lietuvos krašto musių tremtinių nereikalauja Ačiu jusų rėmimui Communi
gėliai. Bet, kai vyriausybės šu kilę žydai (k. ,a»: žymus smui sovietų paso ar jų "įvažiavimo ty Chest savo aukomis, biedni
seneliai vyrai ir moterys ran
lai kalba daugiausia apie žydus kininkas Jaša v Heifetz, daininin vizos".
On the Democratic Ticket
tremtinius, kai Amerikos spau kas Al Jolson ir kt.) vadinami
Tokie dalykai turi buti išaiš da prieglaudą savo senatvėje
vienoje
iš
aštuonių
senelių
prie
da deda daugiausia jų nuotrau rusais. Nežinia, kodėl tik Lie kinti musų tremtiniams. Neiš glaudų. Apie 600 senelių nuo
LOANS TO
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
kas, kai viešai surinkta per 800 tuvoje gimusį S. Hillmaną va sižadėti ir kitiems neužleisti sa lat yra globoj imi tuose na
REPAIR, MAINTAIN,
milijonų dolerių jiems šelpti, dino lietuviu.
vo teisių! — teisingumas to muose.
MODERNIZE YOUR HOME
A War Veteran
kai spauda ir radijas kalba vien
Taip pat, jusų aukomis Com
reikalauja.
OR BUSINESS PROPERTY
Visi
pagal
Vokietijos
kvotą
Has the qualification and the ability to serve the people
tik a)*e žydų persekiojimus ir
Amerikos Lietuvių Taryba, munity Chest išlaiko eilę vaikų
WL0<«
vargus ir tt., tai susidaro įspū įleisti žydai tremtiniai vadina Misija ir kitos tautinės organi prieglaudų, kuriose kasdien iki
of Ashtabula County.
dis, kad tremtyje atsidūrė vien mi vokiečiais, pagal Lenkijos zacijos ir visi su Amerikos po
kvotą — lenkais, ir tt.
tik žydai.
litika santykių turintieji lietu
Mėgindamas ginčytis su USĄ viai — šiapus vandenyno, o lie
Per karą tik vienu atveju
buvo įsileista net 25,000 žydų, pareigūnais, galėtum prakaitą tuvių tremtinių bendruomenės
pabėgėlių iš nacių teroro. Be šluostytis, kad jie tau "įrody anapus vandenyno — turi ben
to, žydai sugeba atvykti kone tų", kad nuo 1939 m. ligi šios drai veikti kaip teisingumo mi
TMl BANK FOR All TNI MOPU
visų Europos valstybių kvoto dienos į Ameriką - neįvažiavo nisterija. Reikia pasirengti ne
mis. Tokios laimės ir pirmu nei vienas žydas.... Dabar tik paprastai kovai ir drąsiai bu
mo nesulaukė nei viena kita Izraelio valstybės piliečiai gal dėti mūsiškių tremtinių teisių
tautinė grupe. O vis dėlto, bus vadinami žydais. Bet ir sargyboje.
prezidentas sakė, kad ta gru šiuo atveju gal kas ims tvirtin
Dabar, prieš rinkimus, pre
pė yra nuskriausta įstatymu,- ti. kad jie yra ne žydai, bet izKada jusų namai arba f®zidentas, abi partijos ir visi
kandai
tampa sunaikinti arba
kandidatai aukštai tar n y b a i
sugadinti
ugnies, kreipkitės į
kalba apie teisingumus ir ne
P. J. KERŠIS, del apkainaviteisingumus. Ir mes, jų klau
mo, ko visada reikalauja apsytojai ir balsuotojai, nebijoki 1,400 našlaičių vaikų gauna iš draudos kompanijos pirm ne
me prabilti apie tą pat ir rei laikymą ir globą. Prie to, dar gu išmoka už nuostolius.
kalauti teisingumo visiems, gin kitas 1,000 biedų vaikų palai
P. J. KERŠIS
dami daugiausia nukentėjusius komi Red Feather įstaigų gau
609-12 Society for Savings Bid.
namais pinigais.
musų tautiečius nuo bet kokios
Telef.: MAin 1773.
Šiomis dienomis tęsiasi 31-as
i r
skriaudos!
metinis Confirm nitv Chest va- v.
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H>PPODROME
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Let's Hove a New Policeman
on the Beat

ELECT

(i. Frank Armstrong
SHERIFF

NO BETTER
TERMS
ANYWHERE

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

/

- Jeigu Norit'
TAUPUMO
TEISINGUMO
DRĄSUMO

Savo Valstijos
Valdžioje

Frank J. LAUSCHE
L

GOVERNOR

tįemocroiic State Executive"Committee "•*t«<|«ne Hanhąrt, Chairman

J

Meet your old friend
GREEN

"HILL"

' This sign of

easier,
faster, better

Jus Gaunate pas Richman's

VIC'S ©ASiS

*

Wade Park at 71st Street
BEST FOOD IN TOWN
Air (Miirlitionerl
i

Automatiškušildvmu SII

'

^

^

MONCRIEF
•

THE HENRY FURNACE

Tėmykit

^

•

CO.,

i
I

MEDINA,

O

OIL

Gatavai Jusų Pasirinkimui

Naujų Rudeninių Stilių
Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS

Naujausių pavidalų ir spalvų. Kainos po SJ.I5 ir y .00
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIU
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi
DYKAI!

Mes duodam Eajrle Stamps su kiekvienu pirkiniu, if
Cia Iškeisime Jusų Stamp Books.

THE KRAMER & REICH (0.

7010 Superior Ave.

su išimamu vilnoniu pamušalu

3950

Tai dviem tikslams paltas — šiltesnėmis dienomis

GAS
COAL

•

Dailus Vilnoniai Paltai

marks your tu
nutrui
automatic
gas range

at

Turėsit Smagumą

Stai Kokios Rusies Vertybe

^NUFACTU*!^

Atdara Vakarai#

Pasirink savo
naują automatinį
GASO pečių . . .
dabar!
Daugybė modelių išdirb
tų Amerikos žymių pečių
išdirbę jų dabar laukia ju
sų pasirinkimo. Apsilanlankykit pas savo arti
miausi pardavėją arba j
musų ofisą. Jųs rasit su
"CP" Seal puikių moder
ninių pečių kurie puikiai
atitiks jusų reikalui.

Pragarsėjęs "CP" Seal užtikrina jums viską ko tikitis
iš virimo pečiaus. Tas "CP" Seal randasi ant geresnių
modelių išdirbamų daugumos šių dienų gerai žinomų pe
čių išdirbejų. Tiktai tie pečiai kurie pereina griežtą ban
dymą grožio, konstrukcijos ir veikimo gali turėti šitą iš
didų rūšies ženklą.
\

Modernis Grožis JUSŲ Namui • Moderninė Pagalba Jums!
•

į

Šie puikus pečiai neturi dulkėms laikytas užkampių ir
* neprilaiko dulkių Tik pašluosčius jie ir žėri.

paliekat pamušalą namie, ir turit gražy, patogų
topeoatą.
šalto oro dienomis pamušai.} įsidedat, ir turit šil
tą, atsakantį overeoatą — trumpai sakant, du pal
tus už vieno kainą.
Atsilankykit ir pasirinkit iš gausybės Įvairių me
džiagų, spalvų, modelių ir dydžių — kiekvienas šių
paltų yra tikras įrodymas kad ir paltuose kaip ir

Ir jųs turite automatišką pagalbą atlikimui moderniš
ko valgių gaminimo.

siutuose Richman Brothers Turi tikrą Vertybę!!

Liepsnų vietos viršuje, ir viduje pečiaus bent kurio šių
CP pečių, užsidega automatiškai . . . viduje pečiaus šilu
mą automatiškai reguliuoja thermostatas. Ir, jeigu jųs
_to pageidaujate, galite turėti priedinį patogumą pilnai «automatiško laikrodžio, kuris uždega pečių kokiu laiku jųs
j j nu statot . . . pagamina visą vaigj . . . užsuks gasą kai
valgis pagamintas,

Gražus, Vilnoniai Siutai • 27-50> 34*50» 39-50
Puikios Kelnės ir Slacks • • •
*ki ll*75

ATMINKIT—Nauji Gaso Pečiai Taupo Laiką, Taupo Pinigus

^EAST

OHIO

HICHMAN BROTHERS
%

GAS
i

lįlĮ!jjJiį||.lUW|,|Wli.»ll'IĮ!l (ČjjfepĮį

736 EUCLID AVENUE, ARTI E.- 9th ST.
PROSPECT KAMPAS ONTARIO
5716 BROADWAY
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D I R V A

MIRIMAI

-

PAJIEŠKOJIMAI

tšfinkit vėl tą, kuri#
r Išpildė Savo
Prižadus

Gedrimas, iš Agirdžių p., Telšių ap.
Gintalas Juozas, gyv. Telšiuose ap.
Jieškomieji ar apie juos ži Gotšeldas Povilas, iš Joniškėlio, Šiau
nantieji prašomi atsiliepti j:
lių ap.
CONSULATE GENERAL OF Grabauskas Mykolas, iŠ Putkių km.
(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai
LITHUANIA
Pumpėnų vl. Panevėžio ap.
Grabauskas Pranas, iš Eržvilkių km.
41 West 82nd Street
Raseinių ap.
New York 24, N. Y.
ŠIDLAUSKAS Antanas, pusGrecay - GrineckaitS.
žis, mirė rugs. 20, Chicagoų. Abromaitytės Anė ir Pranutė, iš Grigaitis (Grigat) Otto, iš Taura
(Tauragės ap. Šilalės p. Sė Reniunų-Koplyčios km. Panoterių
gės vl.
.• V
ap
lių k.) Amerikoje išgyveno vl. Ukmergės
Grigalaitienė
On*
h*
vyras Grigalait
Su šiame numeryje paduo*
Aldonis Jonas, iš Naujasėdžhį k.
tis Jonas, t •
40 metų.
damais mirusių Lietuvių var
Pagirių vl. Ukmergės ap.
Grigaras ar Grigaravičius ar Grigddais, čia skelbiamų mirusiųjų SKEBERDIENĖ Agnieška, mi Alijošius Juozas, s. Teodoro.
rovič Jonas, iš Josvainių vl. Kfirė rugs, m., Newark, N. J. Ambrizas Jonas, s. Adomo.
dainių ap. ir žmona Dirdaitė.
.skaičius jau pasiekė 19,100,
nuo vasario men. 1937 metų, JANKAUSKAS Antanas, 25 m. Andruškevičiutė Cecilija, iš Kales- Grikepelis Jonas ir jo brolis, iš Nemirė rugs. 3, Brooklyn, N.Y. nykų km. Simno vl. Alytaus ap. ! meinkščių km. Utenos vl.
kada Dirvoje mirusių išeivių
Ona, išvykusi iš Kau- j Grineckaitė - Grecay.
Jietuvių vardai pradėta skelbti. ALEKSANDRAVIČIUS A., mi- Antanavičiūtė
no-šančių.
Gudaitis Petras ir jo seserys; Ana
stazija Kosčius ir Antanaitienė ar
ČEPONIENĖ Julė, mire* rugp. j rė rugs, m., Brooklyn, N. Y. Apulskis Pranas, i& Platelių vl. Kre
BALAUSKAS Laurynas, mirė tingos ap.
Antanavičienė.
31, Philadelphia, Pa.
rugs, m., Elizabeth, N. J.
Arštikys Kazys, iš Rugenų km. Per Gugis Marcelinas ir jo du broliai
ADOMAITIS Antanas, pusam BUNIS Mykolas, mirė rugs. m. naravos vl. Kėdainių ap.
iš Šapalų, Žaliosios v. Vilkav. ap.
žis, mirė rugs. 15, Chicago.
Gudauskas
Jonas, gimęs Amerikoje,
Astrauskas
Juozas,
iš
Pakražantokų
Elizabeth, N. Y.
tarnavo USA kariuomenėje pra
(Raseinių ap. Lydavėnų par.
km. Kelmės vl. Raseinių ap. * w
MATUSEVIČIUS Jurgis, mirė
ėjusiame kare.
Atkačaitytė-Rach Vince (buv. GadBaltkarčių k.) Amerikoj iš
rugs, m., Elizabeth, N. R.
lauskienė), iŠ Taubučių km. Ne Ilgūnas Antanas ir Jurgis, iš Vigyveno 45 metus.
PINKEVIČIUS Andrius, mirė makščių vl.
šakižkės km. Pilviškių vl. Vilka
GOV. THOMAS J. HERBERT
STUPURAS Juozas, 74 metų,
viškio ap.
rugs, m., Elizabeth, N. J.
Auštra Petras, iš Akmenyno km.
Niekad iki šiolei Ohio istorijoje
mirė rugpiučio 19, Chicagoj. PALONIUS Henr., mirė rugs, Suvalkų Kalvarijos vl., Marijam Ivanauskas brolis Pranciškaus, nuo
neturėjom gubernatoriaus kuris iš
Krekenavos,
Panevežio
ap.
(Šiaulių ap. Kuršėnų p. Rėkpolės
ap.
laikytų taip savo prižadus visuomemėn., Philadelphia, Pa.
čių k.) Amerikoj išgyveno 45 POLINSKIS Stasys, 75 metų, Bakšienė-JonušatikS Urt€, gjrv. Cam Jakimavičius - Jakmauh Domininkas, menei, kaip dabartinis musų Guber
natorius, Thomas J. Herbert.
iš Šilagaliu km. Panevežio ap.
den.
metus.
mirė Rugs. 22, Youngstown, Balke-Malzkait v Olga, iš Kybartų, Janavičius Jonas, s. Jono ir KežiTik pasvarstykit kiek pinigų jig
BENKAUSKAS Karolis, seno
Ohio.
naičiutės, iš Alvito vl. Vilkaviškio. sutaupė taksų mokėtojams.
Vilkaviškio ap. ir vyras Kari BalJis sumažino dalį Sales Tax ir iš
amž. mirė Rugp. 3, Maspeth, KUNSKIS Jurgis, 74 m., mirė ke, iš Vištyčio.
Jankauskaitė Ona ir dvi jos seserys, mokėjo Kareiviams Bonus iš susidė
N. Y. (Alytaus ap. Luksnėrugp. 20, Kenton, 111. (Pane Baltrūnas Antanas, ii Dikonių km. iš Kundročių km. Skaudvilės vl. jusių valstijos - ižde perviršių, nors
Valstijos Legislatura planavo tuos
nų k.) Amerikoj išgyveno 5Q
Tauragės ap.
Pušaloto vl. Panevėžio ap.
vėžio ' ap.)
Bonus mokėti uždedant daugiau tak
Jankūnas,
iš
Pernaravos,
Kėdainių.
metų.
ČEPONIENĖ Julė, mir# rugs. Bankauskienė-Tamošaitytė Vincenti- Jesulis August, s. Vincento ir Ma sų ant jusų namų. Pamanykit kiek
na ir sesuo Ona-Petronelė-Praneuaugiau reikėtų namų savininkams
JUOZAITIS Kazys, seno amž.,
31, Philadelphia, Pa.
rijonos, žmona Karolina ir vai mokėti taksų, jeigu tas butų buvę
mirė rugs. 19, Chicagoj. (Pa MICKELIUNAS Juozas, 58 m. vičienė iš Medeksinės km. Ne
kai Adelfina ir Bronislovą?, gyv. p a d a r y t a . G u b e r n a t o r i u s H e r b e r t
makščių vl. Raseinių ap.
nevėžio ap. Naujamiesčio p.
suprato koks apsunkinimas butų na
New York, N. Y.
mirė rugsėjo 10, Chicagoje. Barzdaitis Stasys, iš šunkskų fcar.
mų savininkams, taigi nusprendė
VAITKEVIČIUS Leonas, 63 m.
Jonušaitikės,
Anelė
Petkiene
4r
Urtė'
Marijampolės
ap.
(Šiaulių ap.)
Kareiviams Bonus mokėti iš turinių
mirė rugs. 18, Chicagoj. (Ra GILIENĖ Bella, mir§ rags. 7, Becker Zigmund, gini. Varšuvoje, Bakšienė, gyv. Camden.
ižde perviršių. Tuomi Gub. Herbert
Juodėnas Adolfas, iš Norvidžiij km. taksu mokėtojams sutaupė $80,000,Lenkijoj,
išv.
iš
Lietuvos,
gyv.
N.
seinių ap. Viduklės p.) Ame
Plymouth, Pa.
000.
Utenos ap.
Y. - Brooklyn.
rikoj išgyveno 43 m.)
Republikonų partija prašo balsuo
SIMANAVIČIUS Ignas, m i r ė Belabčiauskaitš Leonora.
Juozapavičius Robertas, iš Narčių
tojus remti Thomas J. Herbert rin
Berčiūnų k.)
rugs. 5, Duryea, Pa.
km. Kruopių vl. Šiaulių ap.
kimuose Lapk. 2, kad- jis vėl palik
BABNONIENĖ Ona, mirė rug ZIENIUS Kazys, 57 m., mirė Birštonas Vincas, iš GražiškilĮ vl. Jurkšytė Julė.
tų gubernatorium. Jis pažada ir to
Vilkaviškio ap.
sėjo m., Shenandoah, Pa.
Budzilavičiutė Petronelė, iš Rokiškio. Juzalskytė Ona, iš Latviškio, Dau liau išlaikyti savo prižadus kaip iš
rugp. 6, Lorain, Ohio.
laikė iki šiolei.
gailų vl. Utenos ap.
MIZARA Jonas, 61 metų, mirė Bura Jonas, iš Tryškių m.
Kairys
Stepas,
iš
Kiaulėnų
km.
rugs. 6, Mahanoy City, Pa. Čaplikas Petras, iš Samuniškio km. Kantautas, iš Rugėnų km. ParnaraMerkinės par. Alytaus ap.
(Seinų ap. Diržų k.)
>
Čaplikas Saturninas, iš Vinkšniškių ves vl. Kėdainių ap.
POPERAITIS Juozas, 52 me km. Nedzingės par. Alytaus ap.
Karvelienė - Kižiutė Ma^įja, iš
tų, mirė Liepos 21, Rumford, Česas iš Rugėnų km. Pernaravos vl. Marijampolės vai.
Kasnauskas Jonas, L.
£
Kėdainių ap.
Me.
Kienat Anna ir Emilie, abi ištekė
Cieskas
Leonas.
KAUPAS Motiejus, pusamžis,
Jei ne, tai pal tavo pažįstamųjų?
jusios už Rirke, iš Kauniškių k.,
Kenčiate nuo gasų ir vidurių išpūti
mirė rugsėjo 19, Chicagoj. Dambrauskaitė - Tumos Jadvyga, iš Gražiškių vl. Vilkaviškio ap.
lei
žinai, kur dabar gyvena šie ieš
mo paeinančio nuo užkietėjimo? Ar
(Ukmergės ap. Pagirių par. Gruzdžių m. ir vyras Tumos Eraz Kilčauskas - Jurgis ir Kilčauskaitėg komieji asmenys malonėk jiems pra
Ar jaučiat tą "pilnumą" kurs suga
mas, iš Joniškio, Šiaulių ap.
dina jusų apetitą? Taigi jŲs priva
Gudelių k.)
Marijona ir Petronė, vaikai Leo nešti ar jų adresą suteikti Tėvynės
lot daryti tą ką dare daugelis tuks- KUGRYS Kazys, mire rugsėjo Daujotas Jonas, ir Stasys, iž Telšių.
kadijos
Kilčauskienės - Galijytės laisvę ir savo laimės pastogę prara
Dereškevičius brolis Agotos Glinecstančių pasekmingai nuo 1887 metų
dusiems lietuviams. Už tas žinias
1!
gyv.
De
Kalb.
m., Girardville, Pa.
—naudoki t laiko išbandytą patikimą
kienės.
jie bus tau dėdingi.
Kižiutė-Karvelienė
Marija,
i|"
Mari
skilvinį-toniką vidurių liuosa v i m o SAROKIENĖ Elena, mirg rug Dirdaitė-Grigarienė ar Grigaravičienė
Ieškomi šie:
jampolės
vl.
v
*
•
vaistą
*
ir vyras Jonas Grigaras-Grigarasėjo m., Shenandoah, Pa.
Kosčius - Gudaitytė /i£nast*įija ir
Andrius, Jono SUDUS, Mikuckis, pa
ŠILKAUSKIENĖ Agota, mir€ vičius, ar Grigorovic iš Josvainių
jossessuo Antanaitienė ar Antana
vl. Kėdainių ap.
sivadinęs Glinskiu, kilęs iš Vilkijos
rugp. 30, Waterbury, Conn. Dobužinskaitės Genovefa Sulcienė ir
vičienė ir brolis Petras Gudaitis.
p., atvykęs į Ameriką prieš 50 me
CIPOKIENĖ Morta (Mockaitė)
Marija Lukoševičienė, iš Pabais Kovalevskis Boleslavas, Feliksas ir tų. Jis ar jo giminės buvo įstpigę
Šis gero skonio preparatas moksliš
Petras, gyv. Rio de Janeiro, Bra
pusamžė, mirė rugs. 25, Chi ko vl. Ukmergės ap.
kai sutaisytas iš pačios Gamtos me
Glinskių banką Chicagoj ar kitur.
zilijoje.
diciniškų žaknų, žievių ir botanikacagoj. (Tauragės ap. Nauja Dzikas Petrai, nuo Josvainių, Kėdai
Mikuckytės - Ramanauskienės (iš
Krazauskas Vincas, iš Guzautiškių
lų. Jis suteikia greitą paliuosavimą
nių ap.
Vilkijos) sunųs ir dukros.
miesčio
p.
Pipliškių
k.)
nuo užkietėjimo ir nuo jo paeinan
km. Daugėliškio vl. Švenčionių a.
Eidukevičius Jonas ir Petras, iš Ož
Mikuckytės - Sadauskienės sunus
čių symptomų. Gaukit bonką šian
Kriščiūnas Juozas, iš Barklainjų k.
kabalių
km.
Bartininkų
vl.
Vilka
iš Vilkijos.
dien ir jsitikinkit Triner's veikmin
Daujėnų vl. Biržų ap.
viškio ap.
Paieškoma Stasė Kuntrimaigu patys sau. (Pastaba: jei negalit
Jų ieško:
Juozas Mikuckis,
gauti Triner's savo ar-' ^ gyvenusi 2711 DP Camp Eidukis Matijošius, įš Alvito vl. Krupovesas Liudvikas, Teofilijus ir Block 500, Zimm. 51.", Baltic Camp
Vaclovas, gyv. Alytaus ap.
timoje utinėje taigi: churchiU, (20) Lehrte (HanVilkaviškio ap.
Wohnheim 2/3,
Kšečkauskas Kazimieras, iš Kėdai
Elvis
(ar
Elve)
Jonas,
Juozas
ir
S
WATENSTEDT (20b),
su vardu ir adi'-esu j u - | nover), Vokietijoje.
Manoma
nių.
Marija gimę Amerikoje, bet gy
sų vaistinės, į: Joseph! kad bus išvažiavusi
Ivanaclą.
ueber Braunschweig,
Germany.
Kučinskas
Jonas, iš Ožiškių km.
venę
Slavikuose,
Šakių
ap.
Triner Corp., 4053 w. • Ieško jos teta Mitkaitė, adreAntanas Dišė, iš Panev. ap., VaUtenos ap.
Filmore, Chicago, i r !gas*
Endrulis Fridrikas, iš Alseikių km.
•jusų didelė 18 oz. bonrakiškių
k., gyvenęs Chicagoj. ieško
Kuitytė
KostS,
,
i
4
N
a
u
j
a
l
y
č
i
ų
km.
Švėkšnos
vl.
Tauragės
ap.
gyv.
B. Samoškienė.
ka Triner's bus jum&
Bronius Michelevičiųs (Ramanaus
Kamajų vl. Rokiškio ap.
Vevirženuose.
W07
Wade
Park
Avenue,
pasiųsta tuojau, apmo
Cleveland 3, Ohio. Essel-BuchinskaitS Brone, ir ja*;se Labiekas Antanas ir Jonas, iŠ Ni- kų), kilęs iš P.anev. ap., Skaisgirių
kėtu paštu.)
gonių km. Pasvalio vl. Biržų ap. k., dabar gyvenąs šiuo atįresu:
suo Vanda Schwarz, iš Seirijų,
Bronius Michelevičiųs,
Laucius Antanas, iš Leliūnų vl. Ute
gyv. Cleveland, O.
Parkstr. 25,
K«mpten Allgau,
nos ap.
„
Gabriutė Paulina, iš Panevežio.
Bavaria,
Germany.
Gadlauskienė-Atkočaitytė Vincė, vė Leščinskytė, iš {tugšnų kmt Pernara
• •
vos p., Kėdainių ap.
liau ištekėjo už Rach, iš Taubu
Liudvikas Ancevičius, apie 50 m.,
čių k. Nemakščių v. Raseinių ap. Lorencas Jurgis, i£ Kai-apulių dv.
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
prieš karą gyvenęs Kenosha, Wis.,
Skaudvilės vl. Pagirupių km.
Galijotaitės Kazimiera ir Leonora,
ieško:
Vaclovas Ancevičius,
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
iš Kauno ap. išvykuios Brazilijon. Lorencas Martynas ir sesuo Ona, iš
Lithuanian
Camp,
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
Karapuolių km. Skaudvilės vl. Pa
G a l i j y t ė -Ramanauskienė Petronė, iš
Augsburg - Hochfeld (13b)
girupių km.
Tauragės vl.
Germaay.

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIR£ 19,100 IŠEIVIŲ
LIETUVIU

Tavęs Ieško, Mielas
Skaitytojau?

"JIE VIEŠPATAUJA ANT
MUSŲ KUNŲ"...
Graudus yra laiškas vienete
senutės iš Vakarų Estijos. Ji
išvardija eilę giminaičių ir
draugų, daigiausia vyrų, ku
rie mirė paskutiniu laiku ir jų
paminėjimui nurodo ištrauką iš
biblijos: Neh. 9:36, 37. Atvė
rę tą vietą randame:
"Leisk mums buti tarnais to
krašto ir tos žemės, kurią da
vei musų tėvams, kad jie turė
tų valgyti vaisių ir gėrybių.

Leisk mums buti tarnais jam#
"Jie taip pat viešpatauja arti
musų kunų ir ant musų galvi
jų. Dėl jų malonumų mes esa
me didžiausiose kančiose."
Nebus laimės, jei musų tautie
čiai tebekenčia! Aukas siųski*
te:
•

United Lithuanian Relief Ftfnd
of America, Inc.
165 Grand Street
% Brooklyn 11, N. Y.

GOV. THOMAS J. HERBERT
APRŪPINO
OHIO
VETERANUS
BONAIS
NEDIDINES
TAKSU
NAMU
SAVINNKAMS
4-

ODV. THOMAS i. HERBERT

Balsuokite už HERBERT
KUOMET EISIT BALSUOTI ANTRADIENĮ, LAPKR. 2

BALSUOKIT TIESIOG REPUBLICAN
Ohio Republican Campaign Committee
Fred H. Johnson, Chairman, Columbus, Ohio

Triner s Bitter Wine

b«r«<

l\

Jakubs Funeral Home

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763

£Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:
=Smagi Lietuviška Užeiga
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Wilkelis Funeral Home

10626 St. Clair Avenue

PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

E

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

| 6202 SUPERIOR AVE.

UPTOWN GRILL
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
Geras Patarnavimas
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40)

LASNIK CAFE

HEnderson 9292 |

''ilIlIlIlIlIlIlIflIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIUIIIIIilIlIlIlIlIlIlMIlIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlililIlIlIHM^

Pilnai Padengta Apdrauda.

KALENDORIAI

' 6824 SUPERIOR AVE.

W. DEBESIS PAINTING CO.

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

Namų pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

1949

Puiki, Moderniškai įrengta Lietuviška Užeiga

UTah 1-4515

Cleveland *3
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Į Z J. SAMAS - JEWELER
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P J KERSIS

i

€09-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

Petronėlė BudzilavičiutS (Peldienė
ar Peldžiuvienė), iš Rokiškio m.
Marija Zabukaitė, iš Rokiškio m.,
gyvena New Yorke.
Janina JankauskaitS (dabar Vai>
nienė?), Rokiškio ąp. Skapiškio'm.
Šių trijų ieško:
Sofija Čelkytė-Klygienė,
DP Camii Mattenberg,
(16) Kassel - Oberzwehren,
Germany.

Dirva ir šįmet duos
savo skaitytojams
puikius 1949 m.
sieninius kalendorius

Kurie atnaujins savo pre
numeratą
prieš pabaigą
E
Persikėle į naują didesnę ir gražesnę krautuvę
|
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
| metų, arba 1949 metų pra
džioje, arba naujai išsira
| 7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre | E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kr«ip- £ šys Dirvą, gaus vieną pui
= kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s
s
kų sieninį kalendorių
g Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- g s riuose apdraudos-insurance reikaluose.
s
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas *
1
rodelię ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
E : garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
DOVANŲ.
£
g
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Paklauskit Mokytojo#, Ji Žino . . .

KIEKVIENAM STUDENTUI REIKIA
SIGHT-SĄVING STUDY LEMPOS
Gera iideaa taip svarbu mokyklos amžiaus vai
kui, kaip knygos, paišeliai ir rašomas popieris.
.Gfera šviesa apsaugoja jaunas akis nuo akių
įtempimo. Ji sumažina ar išvengia nervingumo,
nuovargio, galvos skaudėjimų ir kitų rimtesnių
nesveikumų paeinančių nuo akių įtempimo. Ji
padės jusų vaikui atlikti mokyklos užduotis grei
čiau, su geresnėmis pasekmėmis.
Taip, kiekvienam studentui reik Sight-Saving
Study Lempos. Ji nuostabi pagalba jaunuoliams
—ir geros sveikatos užtikrinimas.
'REGĖJIMAS SVARBUS

A L W A Y S

A T

Y O U R

AFJESA mOl

R V I C E

W

KLAUSYKIT 'TEN OCLOCK TUNES'
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽD£8
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio
Rytais nuo 10 WICA ir WGAR
•
Vakarais nuo 10—WHK

į. vy <.•

kvi * '

Ii •* '
D

Į
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ENdicott 4486—Atdara vakarais
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FBI Reikalauja Clevelanko Komunistų
Adreslf

KAS TURIT KAMBARIŲ
ir sutiksit priimti atvykstan
čius iš Europos lietuvius trem
tinius, praneškit Dirvos redak
cijai..

PIRMAS sniegas Cev^lande
Komunistams ir Clevelande g j r u d e i l i pasirodė pereito sekjau darosi karsta. Valdžia pa- m a dienio naktį, kada po ilgo
reikalavo Clevelando komunis-1 ]ieta.us oras atšalo. Sniegas
tų partijos viršininkus tuteik- k i e k j 0 n a s irodė. buvo menkas,
ti vietinės komunistų partijos fiU tirpo tuoj kaip tik nukrito
rekordus ir nariu adresus.
į a n t / P rnės Oras gerokai atša
ls Washingtono atsiųsta ke -i
p e t dar laukiama sugrįžli Teisingumo Departmento vai- j ^ a r i į normalio rudeninio oro.
dininkai, kurie ir pradėjo savo
darbą, pašaukdami vietos koKEITH'S 105TH
munistų vadus prieš Federal;
Grand Jury. Pašaukimus Į tei- I ™k A , K 1 1 '
_
sma gavo keturi komunistu va-! šiame teatre matysit Rakan
dai : Helen Krehmarek, Anton čias įdomias filmas:
Krchmarek, Joe Brandt ir M.
Oct. 20 iki 23; "The Luck of
Chauncev. Jieškomas ir kitas, the Irish".
Sak Levin, kuris nesenai atvy
Oct. 24 iki 26: "Counterfeit
ko j Cleveland^ iš Akrono.
ers" ir "Triple Threat".
Panašiai tardomi komunistai
ir kituose miestuose visoje ša
lyje. Clevelande numatyta pa
šaukti tardymui bent 25 komu Miesto Valdyba Prašo
nistus vadus, kurie jungiami
Balsuoti už Bonds ir
prie visos šalies komunistų ju
dėjimo prieš Amerikos valdžią.
Charter Priedą
Grand Jury reikalauja ko
munistų vadų pristatyti parti
jos rekordus nuo 1938 metų,
Clevelando miesto valdyba, kaip
taigi tarp tu narių vardų rasis tai praneša Mayoras Thomas A.
nemažai ir lietuvių, kurie dirbo Burke, paruošė planus šešių meti#
programai įvairiems miesto įstaigų
ir rėmė komunistų partiją.
praplėtimams ir pagerinimams vyk
la

dyti.
Numatyta statyti du sveikatos
KOMUNISTAI PAŠTE
centrai, priedas prie Miesto Ligoni
Clevelando pašto įstaigoje su nės, 11 naujų ugniagesių stočių,
sekta 25 komunistai arba ko $3,000,000 vertės žaislavierių ir kitų
munistuojantieji tarnautojai,, vie^'j pasilinksminimo vietų, $5,000,'
dabar vvkdant FBI patikrini- v e r t f s kanal.xac.jos jr daug ki" r. j
.
tų miesto pagerinimų. Tam reikaTTią VISŲ fcdcržilGS VUlGZlOft įs- 1linome
iniciK nrašn
iu už
užingus *pinigus
prašo balsuoto
balsuotojų
taigų tarnautojų.
tvirtinti rinkimų dieną, antradieni,
I)u nužiurėti komunistai ypa Laukričio 2.
Mayoras Burke pareiškia, kad ši
tingai griežtai tardomi.
plati programa padarys Clevelandą
Kad pašte randasi komunis saugesne ir geresne gyvenimui vie
tu agentu buvo galima supras ta ir padės pasekmingai lenktyniuoti iš to, kai tuoj po karo siun- 'ti su kitais 'miestais patraukimui į
čiant maisto ir rubų pakietus į 'čia naujų industrijų, kas reiškia paVokietiją tremtiniams, pasitai- | ( l i , ^! i r n . ą J a [^, i r biznių ateityje.
, .
i • i.
i. i •
Miesto valdyba patiekia tiems rei
klus su pakietu prie tokio tar- k a l a m s B ond Issue, už ka Clevelannautojo, tuoj išgirdai zurzėji-i ( j 0 piliečiai raginami balsuoti.
mą, nenorėjimą patarnauti, ieš- j Balsavimams bus patiekta dar ir
kojima priekabiu dėl pakieto i Charter Amendment, kuris pavestų
tnrinin ir
ir atsisaką
nt«i<uaWm<i
sntpikti m i e s t o valdybai j]teisę padidinti
takturinio,
mą suteiKti
jj
ienu
sug

jki

n 65

mi

Sv

kas

UtŲ

V

reikalingas informacijas apie m įjj baugiau negu pernai. Tas appakietų pasiuntimą.
;imtų miesto operavimo kaštus bėFBI agentai daro apklausi - i gyje 1949, i9r,o ir 1951.
šis
nėjimas ir lietuviu, turinčių fe- 1 <;
. amendment nebus nubalsuoi
....
.
...
tas, miestas bus priverstas suma/indeiales valdžios įstaigose^ vie-j^ ugniagesiu ir policijos apsauga,
tas Clevelande. Suseka, jei ku- sveikatos priežiūrą, išmatų surinkirio tėvai, seserys, ar broliai tu- imą ir kitus kasdieninius aptarnavirėjo ka bendro su komunistais, į m u s k u r i e ą
atliekami.
nrikl-in^S
ar nvikl-nmn
uru- i eAnbt u jšrm ogs d ajl yik u s -e charter
pi įklausė ai
p. Įklauso in
jų gru
remia amendmiesto
pėse. skaito komunistų spaudą, j j į _ Republikonai, Demokratai
aukoja jų reikalams, ir tt.
; ir Nepriklausomi, ir daugybė visUOharter

(1

on(

bar

SSU

va( a

meninių

organizacijų.

RAUDONIEJI UNIJŲ
V A !>(> V Y BĖJE
WESTERN Reserve UniverClevrlaiule tęsiama tyrinėji- j sitetas Clevelande gavo iš Na
mas ir komunistu r vadovybės Į Hunalio Ve ':io Instituto $25,000
dar !)ininkų unijose. Pasirodo, ; jutimui mokslo ir tyrinėjimų
kad eilėje didelių unijų, tarp
iig C S | r jos gydymo,
jų Fisher Body, United Elec
trical Workers, Mine. Mill &
K. S. KARPIUS
Smelter Workers, Warehouse
men. Office and Professional j
Workers, ir Fur Workers uni-!
jos?, vadovybė yra komunistų
Turint reikalą notarizuoti
arba kairiųjų, į komunistus pa
dokumentus kreipkitės j
linkusių asmenų rankose.
Nors CIO-Unitcd Auto Wor
K820 Superior Ave.
kers Unija gerokai pakrypo de
ENdicott 4480
šinėn .poros pastarų metų bė
gyje, tačiau Clevelande jos ke
li skyriai dar vis palaiko ko
munisto partijos liniją. Fisher
Body lokalo vadai ypatingai
turi raudoną rekordą, nes jo
nekurie vadai seniau buvo k(#
munisti partijos nariai.
Lietuvis

NOTARY PUBLIC

JONAS G.

POLTEP

11M7 ME T Ų cenzo žiniomis,
Ohio vaisi ija turėjo 7,075,000
gyventoju, kas reiškia 11 nuoš.
arija 7(57/01 padaugėjima ly
ginant su 1941 metų skaičium.
Nuo 1947 liepos m. iki 1948
metu pradžios, kaip apskaičiuo
ta, Ohio gyventojų skaičius pa
kilo dar daugiau, iki 7,859,003.
REIKALINGA MOTERIS
Senyva, pag e l b ė t i n a m u d a r b e , j
geroje šeimoje, prižiūrėti porą;
vaiku; turės sau du gražius
kambarius.
Telef. ER 0145.
IE KOMAS Clevelande gy
ventojas .1. Bagdonavičius. Jo
jieško Zofija Vodapalienė, duk
tė Motiejaus Bagdonavičiaus ir į
Marijos Chomskaites, gyvenan
ti Vokietijoje tokiu adresu:
(16) Kassel-Oberzwehren
Mattenberg D.P. Camp,
M&ttenberg Str. 81
Germany, US Zone.
Arba jos laišką suteiksiu pa
ieškomam ; atsišaukite:
V. Grabliauskas,
255 Zerbey av. Kingston, Pa.

Namų Maliavotojas
Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

495 East 123rd St.
Telefonas: POtomac 6899

Nori pagražinti savo
namus? šauk—

K. ŠTAUPAS
Namu Dekoravimas

MIRIMAI
ADOLFAS AUKščIUNAS, 50
m., nuo 984 Wheelock Road,
mirė spalių 19, palaidotas 22
d., Kalvarijos kapinėse; pamal
dos įvyko St. Philip Neri baž
nyčioje.
Velionis paėjo iš Pilviškių,
Amerikoje išgyveno 35 metus,
Clevelande 16 rnetų.
Liko žmona, Antoinette. Ve
lionis buvo Mrs. J. G. Polterienės sesers vyras.
Laidojime pasitarnavo Wilkdlis Funeral Home. ,

i
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ZINNERS
uiri our New

Beautiful
FLORAL SHOPPE
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Charles W.

FRANK
SUMMIT COUNTY

Mitchell Patiekia Savo
6 Punktų Programą

Skelbimai Dirvoje

in

RE-ELECT

ed at that. the West is unable to
get a realistic idea of conditions
in Lithuania for the country is
hermetically closed to the West by
the notorious iron curtain.

The owners of certain identity
papers may travel eastwards from
The struggle of the partisans is Lithuania freely and neither is there
a desperate one: they give and ex any guarded frontier between East
pect no pardon. When in certain Prussia and Lithuania.
The iron
danger of being captured, the par curtain follows^ the border-line that
tisans blow up their heads with was drawn in Potsdam between
hand-grenades in order to make sure Russia and Poland. Along this en
they are unrecognizable and not to tire frontier the inhabitants have
endanger their relatives on whom been deported to a depth of 800
the liolsheyjks would wreak ven metres on both sides. 20-50 metres
geance.
Roughly 8,000 partisans from the actual demarkation line a
have hitherto died in this manner. 12-metre broad strip of land has
The ideal for which they are been ploughed up and harrowed
fighting is freedom. The aims they smooth in order to make any poshave set themselves are to combat j sible footprints plainly visible. This
the collectivization of agriculture strip is followed by a 2-metre high
| and Lithuania s colonization with barbed wire fence and a system of
i alien elements, to unmask and des- ; electric alarms. Watchtowers with
j troy the spies and agents of the shooting embrasures in every direc, MVD, to restrain Communist fel-jtion line the frontier at intervals of
low-tiavellers and to protect the'2. r >0 metres. Under every such towpopulation from robbers and plun- , e r there are bunkers with watehderers.
dogs who are released at night.
The Lithuanian partisans are the
The i guards manning the towers
best organized and disciplined
resis, ,
,
,
1
and bunkers are changed very f re
tance movement m the belt of the
quently to prevent them from mak
occupied countries around the USSR.
ing friends with the local popula
This movement is purely national:
tion.
The iron curtain is indeed
the reports of some Swiss and also
impenetrable for an ordinary citi
American journalists that the Lith
zen and it is not often that even
uanian partisans are Fascist sym
the daring and resourceful emispathizers, that their official - lan
guage is German, that they are led
by former German officers, that
planes of unkown origin supply them
1
Harry W. Miti-licll, RepuMikonu with arms, etc., are free- inventions
kandidatas nuo 21-mo Distrikto j based on 'mendacious Soviet propa
Kongresą, paskelbia savo šešių pun ganda.
Turėdami parduot! ar ifc
ktų programą. Ji seka:
nuomoti namą, kambarį,
However, it is not to be wonderMAŽINIMAS income tax, ypatin
ar parduoti kokius daiktus
gai tiems kurie mažai uždirba.
kuriuos kiti gali sunaudo
ATMETIMAS pelno taksų nuo
ti, pasiskelbkite Dirvoje.
kompanijų turinčių 50 darbininkų ar
Skelbimus atneškite gata
mažiau.
vai parašę. Priimami iki
S E E
PANAIKINIMAS federates biuro
pietų trečiadieniais.
kratijos, davimui progos plėstis ma
žiems bizniams.
PALEIDIMAS mažiausia milijono
civilių federalės valdžios tarnauto
jų "pradžiai" nacional§S valdžios
ekonomijos vykdymo.
PADARYMAS tvarkos federalos
valdžios įstaigose vykdant "tikrą
ekonomiją".
Mitchell, Clevelando industrialisfor your
tas, taip pradėjo savo rinkimų va
jų prie veteraną Demokratą Kongresmaną Robert Crosser.
Jis sako, 21-as Distriktas "rimtai
reikalingas reprezentacijos Washingtone, ko dabar neturi, ir neturėjo
You will v love our im
per daug metų".
ported figurines . . .
itepublikonų kandidatas sako kad
jis stojo j šiuos rinkimus "grynai
Hand wrought Decor
parodymui, ką tiesioginiai galvojan
ative Brassware V . .
tis, sunkiai dirbantis, šalto proto
and the most irresistbiznio žmogus gali nuveikti visuo
able Lamps in Copper,
menės išrinktose pareigose".
Brass and Pottery!
Jis yra prezidentu ir generaliniu
vedėju Mitchell Metal Products, Inc.
įsteigėjas tos kompanijos prieš 40
rnetų.

COUNTY TREASURER
On the Democratic Ticket

*•*

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

Muzikos Pamokos Jaunimui
MUSICAL INSTRUCTION
on CLARINET and SAXOPHONE
POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL
Also Orchestra available for dances, weddings, etc.

Coll EDDIE PLATT

HE 2996 or
^ TIE 9494

I šri n k i t

į Kongresą nuo 21-o Districto
Republikoną Biznierių

Harry W.

ZIHNER'S
Kinsman

IŠSINUOMOJA
didelis, saulėtas kambarys,
gerai įrengtas. Yra dvi lo
vos. Nuoma nebrangi.
Kreiptis: Mrs. Bagdonas
7311 Melrose Avenue.

at

Lee

Convenient off street
in the rear

parking

PALIKIT
JEIGU kada buvo reikalas 21-mo Distrikto balsuotojams turėti artimesnius san
tykius su savo Congressmanu, tas laikas dabar.
MR. MITCHELL yra tokis žmogus su kjriuo kiekvienas galės susisiekti.
MR. MITCHELL bus gatavas visais atvejais patarnauti 21-o Distriko žmonėms.

J U D G E

HARRY A.

MITCHELL
MITCHELL
MITCHELL
MITCHELL
MITCHELL
MITCHELL
MITCHELL
MITCHELL
iviITCHELL
MITCHELL

H A N N A
COMMON PLEAS
COURT

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

NON-PARTISAN JUDICIAL BALLOT
Rinkimai Antradienį, NOV.-LAPK. 2, 1948

—
—
—
—ri
—
—
—
—
—
—

Cevelande gimęs, sėkmingas biznio žmogus.
savo dirbtuvėje uždaiko unijistus darbininkus.
samdė A. F. of L., dabar C.1.0. U.A.W. darbininkus.
savo dirbtuvėje niekad neturėjo streikų ir darbo nesusipratimų.
plačiai keliavęs, kolegijos mokslo žmogus
atstovaus jus, 21-mo Distriktp gyventojus
nesipriešins sumažinimui income tax
•
padės sumažinti farmų subsidijas ir sumažins maisto kaštus
remia paliuosavimą G. I/s nuo Federal taxes
*
kovos už ekonomiškumą Federalės valdžios operavifflus

MITCHELL METAL PRODUCTS randasi prie Cedar Avenue ir East 65th Street/
21-me, jusų Distrikte, km Mr. Mitchell galima rasti kiekvieną dieną ištisą metą.

>

Judge Hanna Election Committee
Walter Rutensky, Seę'y-

II
i '

LO 5500

Pilnai tinka savo patyrimu ir turi Teįs&jo temperamentą

Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

8*ries of the Lithuanian resistance intelligence on conditions
Movement manage' to cross it wjth country.

THE RESISTANCE MOVEMENT IN
LITHUANIA
ACCORDING to official Soviet
sotirces, tįe Lithuanian resistance
movement numbered about 40,000
active participants in the beginning,
whereof 12,000 have now been liqui
dated. This data is on the whole,
correct.

PHONE: ENdicott 4486

CLEVELAND 3. OHIO

0820 SUPERIOR AVE.

musų specialybė.

16908 Endora Road

.

Lithuanian Digest

CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS f
DIRVA—6820 Superior Avenue.
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Niekad Nebuvo Valdiškoje Vietoje
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