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ALT Vykdomojo Komiteto na
riai — dalyvavo Vidurinės ir
Rytų Europos Kilmės Ameri
kiečių Federacijos konferenci
joje. ši federacija yra Republikonų partijos kontrolėje.
Lietuvių delegacijoje dar bu
vo: adv. A. O. Shallna, Dr. M.
J. Vinikas, adv. St. Bredes, Jr.,
Wm. Kvetkas ir M. Kižytė.
ALT vadai ta proga jteikė
Dewey memorandumą Lietu
vos reikalu. Konferencija pri
ėmė rezoliuciją, kurioje remia
£)ewey kandidatūrą. Toji rezo
Tikisi turėti Republikoliucija priimta taip pat ir ALT
vardu. Plačiau apie tai ketvir
nų Didumą ir
tame puslapyje.

Kongrese

Politikos žinovai prana
šauja, kad šiais rinkimais
balsuos tarp 51 ir 52 mili
jonų žmonių, ir kad Republikonų partija,- su Dewey
ir Warren, laimės rinki
mus. Tas užbaigtų Demo
kratų partijos ilgą, 16-os
metų valdymą, kuris į pa
baigą, Prez. Trumanui ne
vykusiai vadovaujant, pai
statė Ameriką silpnoje po
zicijoje, ypatingai tarptau
tinėje politikoje.
1940 metais, kada Roostvelt kandidatavo 3-am ter
minui, balsavimuose daly
vavo 49,820,312, o 1944 mi
tais balsavo 47,976,263.
Republikonai tikisi, kad
ir senate didumą gaus Re
publikonai, nors varžytinė
yra labai gretima, klausi
mas tik 4 kandidatų, ku
rių vietos gali atitekti ir
Demokratams.
Republikonai tikisi Sena
te turėti 51, prieš 45.
Atstovų Rumuose tiki tu
rėti kontroliuojamą didu
mą 246 prieš 178.
Kaip ištikro bus, parodys
lapkričio 2 d. balsavimai.

Jau BALFo seimo metu bu
vo kalbėta, kad Imigracijos
Komisija pagal iau paskelbė
Tremtinių Imigracijos Įstaty
mo vykdymo taisykles. Prie tų
taisyklių yra pridėtos taip pat
ar formos, taikomos specialiai
giminėms atsikviesti. Tos for
mos yra taikomos siųsti tie
siog komisijai į Washingtoną,
be jokių organizacijų tarpinin
kavimo.
Asmenys, kurie nori parsi
Thomas E. Dewey
kviesti gimines, net ir tie, ku
rie jau padarė jiems dokumen
tas per BALFą ar kitas orga
nizacijas, labai domisi šia ko
misijos nustatyta tvarka ir
_daugelis iš jų norėtų net pa
kartoti kvietimą šiuo keliu.
Tačiau ligi šiol daugumas
nežino, kur tų formų gauti.
Jų pavyzdys buvo paskelbtas
viename laikraštyje, bet visi
pageidauja turėti jų atskirai
atspausdintų.
Daugelis domisi, ar jau po
sėdžiavo naujas I m i g r acijos
Komitetas prie BALFo. Tikisi,
kad tas Komitetas tarp kitko
pasistengs parūpinti ir šių for
mų ir jų išsiuntinėti BALFo
skyriams, laikraščių redakci
Earl Warren
joms ir kitoms visuomenės or
KOMUNISTAI PARAganizacijoms.
US DARO MILITARY LIŽIUOJA PRANCŪ
Be to, tikimasi, kad nauja
NĘ SUTARTĮ SU
sis komitetas aiškiau paskelbs
ZIJĄ DIDELIAIS
tvarką, kaip per BALFą siun VAKARŲ EUROPA
STREIKAIS
čiant garantijas reikia jas
nukreipti j pageidaujamą or
Iš Paryžiaus skelbia, kad Komunistų sukurstyti an
ganizaciją.
tuoj po prezidento rinkimų gliakasiai išplėtė Prancūzi

Tautinių Grjipių pirmininkas, Sanitary District Trustee Chicagoje, Adv. Antanas
Olis tariasi su įžymiais svečiais apie programos tvarką prieš išvykstant iš Stevens
viešbučio į International Amphitheatre, Chicagoje, kur milžiniška minia žmonių
laukė išgirsti ir pamatyti kandidata j US vice pirmininkus Warren ir kitus RepubMkonų kandidatus. Iš kairės f dešinę, linksmai nusiteikę šnekuriuojasi Sen. Brooks,
Adv. A. Olis, Gub. Earl Warren ir Gub. Dwight H. Green.

SOVIETAI ATMETĖ UN BERLYNO
PLANA
Paryžiui. ~ M>visų pa£
stangų, kokias padėjo Uni
ted Nations išsprendimui
Berlyno krizės, sovietų at
stovas Višinskis gavo Sta
lino griežtą įsakymą UN
projektą atmesti. Višinskis
šiuo atveju panaudojo 27tą sovietų veto UN reikalų
suardymui.
Prie to, Stalinas, ir savu
keliu Višinskis, vėl visomis
priemonėmis paleido kalti
nimus, kad Amerika — su
ja Britanija ir Prancūzija
— deda pastangas sukelti
naują pasaulinį karą.
Sovietų atstovui Washingtone buvo įsakyta padary
ti Amerikos vyriau s y b e i
paklausimas, ar ir kodėl ji
plečia militariškus pasiruo
šimus Japonijoje.
Dulles, US atstovas UN
konferencijoje, padarė pa
reiškimą, kad visi sovietų
elgesiai šioj pasaulinės tai
kos organizacijoje yra so
vietų planingos^ pastangos
stumėti pasaulyje komunis
tinį perversmą.
Amerikos Valst. Sekreto
rius Marshall tariasi su
Britų ir Prancūzių užsienių
ministrais kokių žygių lai
kytis Berlyno krizėje to
liau.
i

115,000 KOMUNIS
TU PARTIJOS NA
RIŲ AMERIKOJE
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(33-ti metai :: 33rd Year)

1949 bus geri metai
Statistikų
skelbėjas Roger
W. Babson, kuris aiškiai nusa
kė 1929 metų biržos sugriuvi
mą, dabar pranašauja, kad 19#
metai bus darbingi, ir kad jų
bėgyje nekils karas nei neuž
eis deperesija.
Biznio eiga 1949 metais bus
tokia pat kaip 1948 m. Mažai
tebus biznių sužlugimų, ir ne
bus ketvirto algų pakėlimo dar
bininkams.
Babson, tačiau, sako, mato
kįlarit debesį horizonte: Kada
nors trumpoje ateityje turės
pradėti kristi reikmenų kainos,
dalykai negalės visada taip ei
ti kaip dabar. Tik, sako, tas
neapsireikš 1949 metais.
NORS GYVENAMŲ n a m ų
trukumas visoje šalyje dar vis
tebėra žymus, tačiau, žinovai
tikrina, namų statyba prade<k
aplėtėti vėl, ir tas aplėtėjimaa,
sako, užsitęs ilgesnį laiką. Mat,
nors namų trūksta, žmonės at
sisako namus pirkti ir mokėti
dabar iškeltas aukštas kainas.
Valdžios sferos mano, kad
statyba šiek-tiek apsistos, ir
baisiai iškilusios namų kainos
turės pradėti sumažėti.
Šių metų. liepos mėnesį prateSudėta statyti 94,000 namų; rugpiučio mėnesį — 83,000; rug
sėjo — 81,000.
Metas laiko
atgal rugsėjo mėnesį buvo pra
dėta statyti 93,800 gyvenami
namai.
Kiek anksčiau, namai būda
vo parduodamas vos tik pradė
jus jo pamatus tiesti, žmonės
reikalauja namų apie $12,000
ir pigesnių; $20,000 namų pir
kimas visai sulėtėjo.
šįmet numatyta pastatyti iš
viso 938,000 gyvenamų namų,
kas sudarys apie tiek, kiek bu
vo išstatyta rekordiniais 1925
metais.

Iš Paryžiaus eini spėji
mai, kad Maskva, pasinau
dodama kelių savaičių lai
kotarpiu, iki naujasis USA
„
prezidentas užims pareigas,
j
? *tT °mas>.kurs va-įg.aiį kėsintis pravesti kokį
. . . ja Un-Amei ican Ąc-. atknklų žygį Berlyno klautivities tyrinėjimų komis:-j s i mu . Stalinas pripažįsta
ja, skelbia, kad komunistui j au ^a(j Dewey laimės rinpartija šioje šalyje, slap-! kimus, taigi iki sausio 20 d.
tuose savo sąrašuose turin-)i949 metų, kada Dewey ūž
ti savo žinioje 115,000 as- ims vietą, kai Truman jau
menų. Jie yra gerai disci- nesijaus prezidentu, sovieplinuoti ir yra aukštųjų tai gali mesti savo paruoš
vadų komandoje.
tą diplomatinę bombą.
Tas reiškia, jog komunis Atsargai prieš tokias ga
tų yra dvigubai tiek, negu limybes, sako, jeigu Dewey
pati partija pripažįsta. Ji, bus išrinktas, tarp jo ir
•
aiškus dalykas, savo žinio Trumano ir tarp Marshallo
je turi gaujas atkakliųjų, ir Dulles privalo buti kokis LIGONINIŲ statybai visoje
U. S. ir Kanada paruoš di jos kasyklose streikus, ku
kurie veikia visaip kitaip, nors susitarimas , įrodan nuo karo pabaigos praleista jau
Rengiasi tvarkyti
delės reikšmes Šiaurės At rie pasiekė beveik sukilimo
tik ne komunistų vardu.
lanto Sąjungos projektą, prieš valstybę laipsnį.
tis jų vieningą laikyseną suvirs $600 milijonų; bet sta
individualų šelpimą
Kongr. Thomas sako, tas užsienio politikoje, kad ne tyba tos rūšies patalpų dar vis
kuris leis Amerikai teikti Streikuoja apie 350,000
kaip tik įrodo, jog reikia susidarytų toks tuščias lai plečiasi. Valdžia taip pat lei
ALM, LVS ir ALTC Reorga pilną * militarinę
pagalbą angliakasių. Valdžia ėmėsi
nizacijos Komisija prieš kiek penkioms vakarų Europos priemonių streiką sulaužy
šaliai įstatymo, kuris pri kotarpis, kuriuo sovietai džia $130 milijonų vien tik šį
verstų komunistus išlysti galėtų pasinaudoti.
laiko pritarė sumanymui, kad valstybėms, sudarančioms ti, pasiunčiant kariuomenę
met išstatymui veteranams rei
šių organizacijų ir joms arti apsigynimo sąjungą prieš prieš streikerius.
iš jų slėpynių.
Tuo tikslu, sako, grįžta kalingų ligoninių.
mų komitetų bei klubų indivi sovietus.
Prancūzijai pritruko an
į Ameriką Dulles, Dewey
•
dualaus šelpimo darbas —
Tam tikslui bus sušauk glies, kurios atvežta 22 lai
patarėjas užsienio politikos
KARO
LAIVYNAS
PARVEŠ SENĄ PLIENĄ. Iš
siuntinių siuntimas į Europą ta laisvų Vakarų Europos vai iš Amerikos. Uostų dar
reikalais.
Vakarų
Vokietijos pagaliau bus
PASIRUOŠĘS
— turėtų buti tikslingiau su valstybių konferencija, ku bininkai išvesti stre i k u i,
Nekurie tiki, kad sovie
duota
500,000
tonų seno plieno
organizuotas.
rioje Kanada ir Amerika kad neiškrautų atvežtos an
tai gali kėsintis pulti į Va
U.
S.
Karo
Laivynas
jau
parvežti
Amerikos
plieno išdirLigi šiol daugumoje atvejų dalyvaus lygiomis.
glies, ir kurstoma streikuo
karų Europa ir ją užgro
vėl
yra
tiek
pasiruošęs,
kad
bystėms,
kurios
labai
susirupitie komitetai ir klubai siunčia
ti gelžkeliečiai, sulaikymui
bus pastatyti pasaulį prieš
gali
staigiai
ir
pasekmin
nusios
seno
plieno
gavimu.
daug siuntinių j Europą, tarp
K i n i j o s k o m u n i s t ų k a  anglies išvežimo iš uostų,
įvykusį faktą.
gai sutikti priešą, kaip pa Rusai turi savo žinioje Panašus kiekis senų karo pa
savęs nesusižinodami. Dėl to riuomenė baigia užimti vi jei laivus iškrautų kariuo
reiškė Laivyno vadovybė, kelis šimtus tūkstančių Vo dargo plieno atliekanų nuskir
pasitaiko taip, kad kai kurie są Mandžuriją. Paskutinis menė.
šiomis
dienomis paminėda kiečių kareivių, panaudo ta ir Anglijai. Kitos Vakarų
šelpiamieji gauna siuntinių iš mušis eina šiomis dienomis
Streiko vadai atsišaukė į
ma
173
metus nuo karo lai ti žygiams prieš vakarie Europos šalys gaus 225,000 to
kelių vietų, o kiti lieka visų už Mukdeną, tautinė ka kitų šalių darbininkus pa
NEW YORKE spalių 26
vyno
įsteigimo.
atidėti į šalį, nors tie lygiai riuomenė iš jo traukiasi.
remti Prancūzijos streike d. buvo sustreikavę auto
čius. Sovietų armijos re plieno.
•
verti tų pačių siuntėjų para
rius. Prancūzijos komunis busų vairuotojai, protestui Su pradžia lapkričio mė miama, ta vokiečių armija
nesio
prasideda
šaukimas
į
mos.
iningas, nes tikimasi, kad Ka tai vykdo Maskvos įsaky prieš valstijos komisijos negalėtų greitu laiku parblo PRODUKCINIŲ d a fbininkų
jaunų vyrų, kšti Vakarų Europą, nors vidutiniai uždarbiai šią vasarą,
Todėl yra numatyta sudaryti lėdų proga bus siunčiama ne mą sulaužyti Marshallo pla paskubėjimą pakelti važi kariuomenę
|arp šių organizacijų, komite maža siuntinių.
liepos mėnesį, pasiekė naujo
no įsigaliojimą Prancuzijo- nėjfrno kainą. Streikas su kurie bus pirmutiniai su- ir laikinai.
lyg
drafto
įstatymo
paima
tų, klubų ir paskirų asmenų.
aukšto
pokarinio laipsnio, dėka
Organizacijos, komitetai je.
. .
kliudė susisiekimą pusket
tų, klųbų ir paskirų asmenų. klubai ir atskiri asmenys, siunPrancūzijos socialistų va virto milijono žmonhj per mi taikos meto militariš- ŽYDAI Palestinoje pra naujų algų pakėlimų.
kam paruošimui.
To biuro tikslas bus — siunti čiantieji į Europą siuntinių ir das Blum paneigia Ameri penkias valandas.
dėjo nesiskaityti su UN pa Vidutiniai, uždarbis nuo va
Lapkričio mėnesi bus pa tiektais reikalavimais kau landos pasiekė $1.474, ir ben
nių siuntėjams suteikti plates sutinkantieji šitaip tarp savęs kos angliakasiu unijos pir
nes informacijas apie šelpia bendradarbiauti, kviečiami pa mininko John L. Lewis ra
U, S. SULAIKĖ teikimą imta tik 10,000, grUodžio— tis kariavus su arabais. Žy dri uždarbiai pakilo, nors dar
muosius bei reikalingus pašal rašyti laiškelį šiuo adresu:
ginimą Prez. Trumanui pa Europos šalims paskolų su- 15,000, ir sausio — 20,000, dų pabaudai UN siūlo įves bininkai dirba trumpesnes va
pos, ypač apie remtinus visuoTremtinių šalpos Biurui, laikyti Prancūzijos strei lyg Marshallo plano, iki jos kurie sudarys pirmą trijų ti ekonomines sankcijas.
landas.
jįieninkus, iš kitos pusės — su- 6820 Superior Ave., <3teveland kuojančius angliakasius — nepasirašys su Amerika pa mėnesių kvotą.
Nors darbininkai papratę bSf5nkti žinias ir visiems išsiun 3, Ohio.
Blum sako, jog Lewis visai skolų sutarčių. Tik Angli Be to į kariuomenę stoja ŠKOTIJOJE, prie Tar- davoti, kad viskas brangu, ta
tinėti, kas siuntinius jau gavo,
Biuras neuždės siuntėjams nesupranta padėties ir sa ja ir Islandija iki šiol pa kas mėnesį šimtais savano bolton, nusileidžiant lėktu čiau kiekvienas dirbantis pilną
j|ad butų matyti, kas dar ne jokių naujų pareigų, o tik pa vo žygį padarė neturėda sirašė, nors pagalbą gavo rių.
'
vui ištiko nelaimė, kurioje laiką dabar uždirba daug dau
dės susigaudyti, kad nebūtų į mas informacijų apie ko ir Prancūzija, ir Italija ir
gavo.
Anglija vėl savo iš Ame žuvo 40 pasažierių. tik trys giau, taip kad pajėgia pirkti
Kaip tik prieš Kalėdas šis vieną vietą per daug siunčia munistų planus Prancūzi Danija, ir Norvegiįa, ir ke rikos $310 milijonų pasko į to lėktuvo keleiviai išliko ką tik kiti darbininkai pagami
susitvarkymas bus labai reikš- ma, kitus užmirštant.
na.
joje.
lios kitos valstybė
įgyvi.
los.
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MIRĖ JUOZAS J. SMAILIS

•J

BALTIMORE MD.

MIRfi JUOZAS SMAILIS
Pereitą savaitę DIRVOJE
buvo pranešta, kad sunkiai ser
ga Juozas Smailis, SLA centro
garbės pirmininkas. Mes, De
troito lietuviai, su liūdna šir
dimi pranešame, kad tas bran
gus lietuvių tautai žmogus, gi
lios dvasios patriotas, spalio
22 dieną paliko mus, nužengda
mas į amžinybę. Juozas Smai
lys sulaukė gražios senatvės.
Mirė eidamas 74 metus.
Paliko dideliame nubudime
žmoną Malviną, sunų Vytautą,
dukterį Birutę ir tris anukud.
Velionis buvo paša r v o t a s
direktoriaus D. B. Brazio ko
plyčioj, palaidotas iš šv. Anta
no bažnyčios, Woodlawn kapi
nių mauzolėjume, spalio 26 d.
Laidotuvių bažnytines apei
gas atliko šv. Antano parapijos
klebonas kun. I. Boreišis.
Lietuvai Vaduoti Sąjungos
6 skyriaus nariai didelio savo
organizacijos rėmėjo nubudu
siai šeimai reiškia gilios užuo
jautos.

HARTFORD, CT.

BALTIMORĖS LIETUVIAI,
AUTOMOBILIŲ INDUSTRIJA
DIDŽIULIS LIETUVIŲ MI
IgRINKiitE LIETUVĮ VEI
ATSILANKYKITE
Į SVAR
LINKSTA Į ČIA
TINGAS SPALIŲ-OCT. 31 D.
KĖJĄ Į CONN. SENATĄ
BŲ MITINGĄ!
Ankstyvomis automobilių die
Įvyks Lietuvių tautinėje sa
Jau virš keturių metų, kaip
nomis, išrodė, kad Pittsburghe, lėje, 928 E. Moyamensing ave.,
Connecticut valstybis demo
šešiasdešimt
tūkstančių lietu
kaip plieno centre, susituoks di Philadelphia, 2:30 vai. po piet.
kratų
partijos 7-tasis distrikduma automobilių išdirbysčių.
Iš BALFo centro atvažiuoja vių vargsta tremties vargus,
kas
nominavo
į Conn, legistraBuvo net* nekurie automobiliai dr. kun. Končius, BALFo pir gyvendami benamėje ir bevilturos
Senatą
gerai
žinomą lie
išdirbami Čia, tačiau nei vie mininkas, ir gen. Jonas Čer tėje būklėje. Jie kenčia badą :
tuvį
advokatą
Praną
Mančiuną
nas jų neišsilaikė. Buvo pra nius, buvęs Lietuvos ministe- šaltį ir su nerimu seka politi
(Monchun).
Septintasis
disdėta gaminti ir automobiliams ris pirmininkas. Abu BALFo nius įvykius, bijodami patekti
triktas apima šias i v i e t a s :
dalis, bet ir jų išdirbėjai čia atstovai kalbės mus dominčiais patekti žiauriam raudonajam
Bloomfield, Canton (Collinsslibinili j rankas, su ilgesiu jie
neapsibuvo. Detroitas patrau klausimais.
ville), H a r t f o r.d , Enfieli
kė veik visą automobilių indus
Taigi, spalių 31 d., sekmadie laukia tos dienos, kada galės
(Thompsonville),
S uff ie1d
triją Į save.
nį, 2:30 vai., Lietuvių Tautinė- rasti sau pastovią prieglaudą
East
Windsor,
Windsor,
Wind
ir savo darbu pelnyti sau pra
Dabar Pittsburghas vėl pra jėe salėje, iki pasimatymo.
sor
Locks,
Simsbury,
Granby,
deda jausti automobilių indus
Rengėjai. gyvenimą.
East Granby.
Priėmus išvietintųjų asmenų
trijos bandymus įsišaknėti čia.
Pranas Mančiunas yra dar
įsileidimo į USA įstatymą, nu
Tam priežastį duoda pakei DIBETIS PRODUKCIJOS
jaunas,
bet gabus advokatas,
švito
tiems
benamiams
musų
timas plieno kainų ir pristaty METAS
veikėjas.
Dalyvauja lietuviška
broliams viltis vėl tapti pilna
mo kaštų. Seniau plieną per
Pennsylvania jau paaugo iki
me
veikime
ir jau eina antrą
kant, jo gamintojai pristatyda 10 milijonų gyventojų. Savo teisiais žmonėmis, turėti savo
terminą
Amerikos
Lietuvių Pi
vo savo kaštais. Dabar reikia produkcija, taikos metais, pa gyvenamąjį kampą ir darbą.
liečių
Klubo
pirmininko
parei
Brangus tautietės ir tautie
pirkėjui apsimokėti pervežimą siekė aukščiausią laipsni savo
gas.
Jis
yra
sunus
taip
pat
žy
čiai, tik jus galit padaryti, kad
| ten kur plienas reikalauja istorijoje.
maus
veikėjo
Jono
Mančiuno,
ta jų viltis išsipildytų.
mas.
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Geriausias

LIETUVIU

PRANEŠK1T
Savo Antrašo Permainą

Žurnalas

NAUJIENOS

Kuomet rengiatės persikelti
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes
paštas nesiųs jums Dirvos j
naują vietą jeigu neprimokėsit. Parašykit mums už
lc atvirutę prieš persikŠJi*
mą į kitą vieta gyventi. —

Paveiksluotas
J
32-jų puslapių
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 mete.
Insfeigfos Gegužie 15, 1938.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 ff, <>th Street

Philadelphia 6, Fa.
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I Dirva Cleveland 3. O.
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WESTERN RESERVE LAW SCHOOL

CHARLES & SON

PRAKUKUOJANTIS ADVOKATAS

FUNERAL HOME

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer

7321 Puritan

Telef. University 4-4877

Detroit 21, Mich.

įlamų: HOgart 8100
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GEGUŽES M. 1948 UŽGYRE:
THE CLEVELAND PLAIN DEALlfc
CLEVELAND PRESS
CLEVELAND FEDERATION OF LABOR IR C. I. O.
Pripažino tinkamu Citizens League
/
Nai vs: Federal Bar Association. Ohio State Bar Association,
Cleveland Bar Association, Cuyahoga Bar Association
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Vedęs, 32 metų amžiaus.
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Henry W. Kay, Campaign Chairman.
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- NAUJAKURIAI ĮSIKŪRIMAS PATRIOTIZMUI
NEKENKIA
Į J. P. Vyčio straipsnį, ku
riame siūlo per vandenynus
persikėlusiems lietuviams pa
silaikyti pabėgėliu vardą, atsi
liepė DIRVOMS skaitytojas M.
L. iš Lansing, Mich.
Jis sako: Visi vardai, kuriais
mes vadinomės ar mus vadino,
sudaro ištisą mūsų gyvenimo
istoriją.... Bet niekas mums
neduos geresnio vardo, kuris
už mus kalbėtų, kaip lietuvis.
Užtat, sako, rūpinkimės visų
pirma išlaikyti gerų lietuvių
vardą.
M. L. nesutinka dremfcfc su
J. P. Vyčiu pasmerkti jaunuo
li, kuris greit savo pavardę pa
keitė. Sako, tas jaunuolis vis
vien nepasislėps, kad jis lietu
vis. Gal but, paklaustas, išdi
džiai atsakys "I am a Lithu
anian!" Nei kitokia pavardė,
nei automobilis nepadarys lie
tuvio anglu ar kiniečiu. ... To
dėl, esą, nereikia per daug bi
joti išviršinių formų, svarbu,
kad esmė išliktų.
žinoma, išviršines formos nė
ra taip jau nereikšmingos. Jei
kas skuba pakeisti savo pavar
dę ne tiek tam, kad nusikraty
tų nereikalingos ir sunkiai išta
riamos' slaviškos galūnės, bet
stengiasi, kad ji išviso ne lie
tuviškai skambėtų, tai jau įtar
tinas ženklas. Tai jau yra pa
vojinga tendencija... Gal dar

daugiau: gal noras ištikrųjų
užtrinti visus lietuviškos kil
mės pėdsakus. O gal tik pai
kas svetimų plunksnų gaudy
mas? Neapgalvotas žingsnis?
Bet visi šie susirūpinimai dėl
pavojingų tendencijų daug ma
žiau liečia naujakurių žodį. Nes
naujakuris ne būtinai privalo
užmiršti savo kilmę ir savo tik
x
slą....
Lietuviai,. kurie dabar atvyk
sta į Ameriką, beveik visi sva
joja grjžti j laisvą Lietuvą. Ta
čiau nei vienas iš jų nemano
čia gyventi kaip kelionėje ir
laikyti daiktus neiškrautus iš
kelionės dėžių. Visi ieško dar
bo, ieško pastovios gyvenamos
vietos, žodžiu sakant, kuriasi
kuriam laikui normaliai gyven
ti.
Dar daugiau: visi, neišski
riant ir J. P. Vyčio (tai gali
ma suprasti iš jo prasitarimo)
rūpinasi gauti pirmuosius pilie
tybės popierius, o jei tektų čia
ilgiau užrukti, tai vargu kuris
atsisakytų ir nuo USA piliety
bės. Panaši padėtis yra Kana
doje, Australijoje, daugeliu at
vejų net Anglijoje....
Tai nėra joks nusikaltimas
tėvynei ir lietuviškumui. Tai
yra visai normali išvada iš ap
linkybių. Mes kuriame čia gy
venimą iš naujo. Mūsų lietu
viškumą ne etikete išgelbės.

Kas norėjo lietuvišką kibirkštį
išsaugoti, tas išsaugojo ją čia
gyvendamas per 40 metų, ta
pęs šio krašto piliečiu, nei ne
sirengdamas kada grįžti į Lie
tuvą. ... Išsaugojo ją daugelis
ir čiri gimusių, Lietuvos niekad
nemačiusių. Nei pilietybė, nei
pastovus gyvenimas, net ir sve
timai skambanti pavardė nepa
kenkė !
O kas nemokės tos kibirkš
ties saugoti ar neturės tokio
noro, tas neišsaugos jos nei pa
bėgėliu, nei tremtiniu, nei DP
besivadindamas....
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Tremtiniu
gyvenimas
c

KUR DĖSIS NEDARBINGI
TREMTINIAI

Nedarbingų lietuvių tremtinių
esą per 3,000. Tremtiniai susi
rūpinę jų likimu. f
Emigraciją tvafksmtieji pa
reigūnai yra nekartą pareiškę,
kad reiksią susitikti su žiau
ria tikrove: senelius ir ligonis
palikti, o jų darbingi vaikai ga
lėsią emigruoti. Lietuviai trem
tiniai stebisi tokiu Vakariečių
nehumaniškumu ir vaikai vis
dėlto nemano savo ligotus ar
senus tėvus nuvežti į mišką ir
atiduoti vilkams suėsti. Pa
klausti IRO aukščiausieji pa
NUSIŽUDĖ LIETUVIS reigūnai šiuo klausimu nieko
Laikraštis Kenora Mines and konkretaus neatsakė.
News praneša, kad Provincial
Goal, Kenora, Canada, rastas KAIP ATRINKTI
pasikoręs Jeronimas Kryžanau- GERIAUSIUS iš GERIAUSIŲ?
skas, 35 metų amžiaus lietu Pirmutiniai transportai DP į
vis, nesenai atvykęs į Kanadą USA jau ruošiami. Pasak koiš Vokietijos.
misijonieriaus Carussi, nuo jų
Rašo, kad jo žmona likusi tinkamo pasirodymo priklausy
Vokietijoje.
Kaip žinoma, į sianti žymia dalimi ir tolimes
Kanadą tremtiniai tuo tarpu nė emigracija į Ameriką. Jei
gali patekti daugiausia be šei gu jie užsirekomenduosią ge
mų.
rai, palenksią Amerikos gyven-

Stai tie, kuriems Clėvelandiečiai pareng§ buto-darbo pažadus, kad jie galėtų atvykti į Ame
riką. Tai yra pagarsėjęs čiurlioniečių ansamblis, čia juos matome įu darbo metu: jie ren
giasi naujam koncertui. Diriguoja Alf. Mikulskis. Reta kas taip gražiai išgarsino Lietu
vos ir lietuvių tremtyje vardą, kaip jie!
toj nuomonę teigiama prasme.
Lietuviai tremtiniai tad su
sirūpinę pasiųsti geriausius sa
vo žmones. Jie pasiūlė IRO
elektorių komisijoms paskirti
tautinius atstovus, kurie žiūrė
tų, kad tik tinkami musų tau
tiečiai pakliūtų į USA. Jiems
buvo atsakyta, kad toki pasiū
lymai nesą reikalingi: tinka
miausius kandidatus pasirink-"

siančios pačios Amerikos įstai įruošta tremtinių darbų paro
gos.
da. Visiems į akis krito vie
nas mažas staliukas ir prie jo
PARODĖ SKURDĄ
šūkisjt"Ar jųs galėtumėt išgy
ŽURNALISTAMS
venti?"
Ingolstadto lietuvių stovyk Ant staliuko padėtos trys lė
lą lankė Amerikos žurnalistai. kštės, o jose — DP davinys:
Šia proga vietos lietuvių komi pusryčiams trys riekutės duo
tetas įteikė jiems memorandu nos, cukraus trupinėlis, kava,
mus musų tautos reikalais. sviesto burbuliukas, miniaturiTaip pat jiems buvo specialiai nis suris, kurio per daug jau
ploną riekutę sugebėjo atpiauti tik ilgametę praktiką turįs
IŠ LINKĖJIMU VAINIKO
maistininkams. Pietums: 5 bul
DIRVOS DRAUGŲ ATSILIE ir gal daugiau
Naujų fdo- vės, pusantros morkelės ir ke
letas gramų mėsos.
PIMAI PERMAINŲ PROGA mių skyrių įvedimas laikrašty
je duos progos laikraščiui kil Vakarienei: duonos gabaliu
ttt
ti. Bet žinok, Vincai, kad dirb kas, keli makaronai ir kiti prie
Pirmame laiške rašei, gal jau si, kaip "velnias", tavo protas skoniai. šis mažas maisto da
jau sakysiu, kad pamiršai ma dirbs raštinėje, važiuojant, ei vinys, kuriuo turi išgyventi
ne. Matau, kad nepamiršai ne nant, gulant ir keliant.... At musų tautiečiai, žurnalistams
tik iš anos pusės, bet ir čionai simink, Vincai, mane, kaip ge padarė didelį įspūdį. Jie paža
atvažiavęs.
rą, nuoširdų tavo kolegą, pata dėjo musų vargą aprašyti USA
Net iki 40 dolerių mokėjo tu?... Košė dar daugiau už
Ačiu, Tautieti, ir aš tavęs riantį^ Pennsylvania — ten yra laikraščiuose.
K. Pelėkis.
smalsuoliai, kad gautų vietą kais !
nepamiršiu ir toliau. Labai taip vadinamas Wyoming Val
salėje, kur paskutinį partą kal
džiaugiuos ir linksminuos, kad ley, kur klonyje tęsiasi eilė lie ORGANIZUOJASI VISO PA
bėjo Churchillis. Jis dideliu VAGIES DIPLOMATIJA
užėmei atsakomingą vietą.
tuviškų kolonijų ir ten neblogi SAULIO LIETUVIŲ DAILI
balsu rėkė, kad reikia visomis
Visos šios maišaties vidury
Nors DIRVA buvo geriau lietuviai gyvena — tas Wyo NINKŲ SĄJUNGA
jėgomis spirtis prieš komunis je daugelis klausia, kokia ištie- sias lietuvių laikraštis Ameri ming Valley yra vitaminai, tad
tus ir Rusiją, nes kitaip jau sų yra sovietų diplomatija? Į koje, bet dabar tikiu, kad bus patariu kreipti dėmesį į tai ir
Eile lietuvių dailininkų, gy
galas...
venančių
Vokietijoje, ėmėsi ini
tai bando atsakyti šveicarų lai dar geresnis, nes žinau, kad esi surasti ten draugų.
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ciatyvos
suorganizuoti
Lietuvių
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J. V. Valiukas,
dailininkų
pasaulinę
sąjungą.
stu,
imigracijai
blankus
grąžin
senai
lengvai
sutiko
su
RooseNereikia
ilgai
ieškoti
sovieSpalių 20 d. iš Bremerhaven,
Ne tik aš vienas džiaugiuos,
Newark,
N.
J.
Toks
iniciatyvinis
suvažiavimas
kit
ir
naujų
blankų
prašykit,
veltu
pusę
Europos
perleisti
!
tų
diplomatijos
paslapčių,
o
užVokietijos uosto, išplaukė pir
bet ir visi kiti džiaugias. Lin
įvyko Schwaebisch-Gmuend lie
Stalinui, kad tik ši kuo nors j tenka pasiskaityti iJenino Raš- kiu geriausios kloties Tamstos
mutinis laivas su tremtiniais. adresuodami:
tuvių stovykloje šių metų spa
"užbovijus".
Churchillio
ir
RooUnited
Lithuanian
Relief
Fund
i
tų
XXV
tomą.
Pagal naująjį įstatymą atvykveikime ir tame darbe geriauNors
jau
Iteffs
lietuviškus
liu mėn. 23-24 d.
sevelto
politinės
klaidos
šian
of
America,
Inc.
Amerikonai
mano,
kad
su
kstančiųjų 813 tremtinių tarpe
nio pasisekimo.
M. Vilkišius, laikraščius turiu išsirašęs, bet
dien
drebina
juos
pačius
(net
'
105
Grand
Street,
sovietais
gali
šalimais
taikoje
yra 168 lietuviai. New Yorko
Lawrence, Mass. pažinęs ir įsigilinęs į savaitraš
Brooklyn 11, N. Y. ir Rooseveltą grabe) ir visą pa sugyventi. Bet Leninas aiškiai
uostą laivas General Black pa
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tį DIRVĄ, tikrai pamilau ją ir
saulį, bet... istorija klaidų ne rašo:
sieks apie spalių 31 d.
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"Kol kapitalizmas ir komu Sveikinu Tamstą su DIRVOS nutariau išsirašyti ir ją. šir
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Tikybomis: 491 katalikas; ter, Mass.
kvą ! šiandien čekoslova k i j a
pasisekimo Jusų ateities dar
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Albinas Verbvla,
Dazinvs, Anna far Arnoldas, jau ruošia planus, kaip čia grei laukia, kol bus pakankamai sti buose.
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Tremtinių tarpe 68 našlai das, į Waterbury, Conn.
Ir de Gaulle šiandie® veltui rus visam kapitalizmui pažabo/#
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drauge su tautybių komitetais,
Bet šiandien sovietai nesi daug gerų pasisekimų ateities kinti, kaip naują DIRVOS re
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Kiti 5 laivai
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mėjimas bus daugiau kentėji minčių.
kričio mėnesį. Gruodžio mė į Kearny, N. J.
tokia musų pareiga".
KOŠĖ TEBEVERDA
Avon
Lake, Ohio.
mas
nesį Ameriką pasieks 7 laivai
Tad kaip vadinti tokią "pa
pasižymėjusi veikėjai ir rašy
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Tikime,
kad visa tai suarti
Zumaras, Antanas ir Barbo reikėjo laukti, pirmieji srebia šinskis puola visus, vadinda
Malonu man, lead kaip tik
mas juos karo kurstytojais, o čių pakelt, bet susidarys per Tamsta stoji užvaduoti prie na Detroito lietuvius su DIR
tremtiniai vyks, kai tik DP ko ra, į West Frankfort, 111.
amerikiečiai. Jie kas savaitę dėl
kūniškas kreditas, reiks siun
misija įstengs' parengti tremti
Uoste sutiko ir formalumus Berlyno išleidžia pusantro mi bolševikus iškeldamas į taikos
DIRVOS K. S. Karpių, taip il VA po Tamstos vadovybe, kas
apaštalus ? šveicarų laikraštis tinėti nemokamai, iki imigran gai tą naštą nešusį....
nių parinkimą ir ,ąutvarkys do atlikti pagelbėjo BALF atsto
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Amerikos lakūnai jau
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ūkinio pajėgumo. Po trejų me
Rugsėjo 20 d. laivu Argen
įteikti Tamstai nors nedidelę
kėjai, prašome skubiai ruoštis tina iš Brazilijos atvyko daili turi tik 7% pritarėjų.
tų, sovietai giriasi, turėsią 60 kalo varlė pučiasi prieš jautį!
šią
dvidešimties dolerių dova NUOŠIRDUS ACIU už visus
į jusų koloniją atvykstantiems ninkas Vladas Vijeikis, į Brook
Bet ši amerikonų "patieka" milijonų tonų gasolino, bet Bet vienu dalyku sovietai
ną.
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tremtiniams visais budais pa lyn, N. Y.
dar nėra visiškai tikra. Rusai Amerika jau dabar turi 270. pralenkia amerikiečius. Ameri
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kos žmogus yra brangus. Jis
atgabeno į Berlyną generolą milijonų tonų.
dėti.
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Westches
milijonus dolerių. Bet tai užsiPo jo sparnu atgimsta naciškas turi tik 92,000 kilometrų. Ame chillio, 14 Politbiuro žmonių LVS ir musų 6-tu skyrium; ly DIRVOJE visada bus, tik pra
ter,
Pa.
brėžimas. Reikia labai sunkiai
ir prūsiškas vokiečių militariz- rika turi 370,000 kilometrų... valdo 200,000,000 darbo vergų giai aukštai vertiname DIR šom nepamiršti parašyti! Kaip
dirbti ir visiems dirbti, kad va
Laive pasitiko Lietuvos Ge mas. Jei jis vieną dieną pasuks Bet Amerika nesiremia vien ir kalinių, prieš kuriuos tik VOS skiriamas skiltis žinioms tik pereitą, savaitę nei iš M.
Stalino pypkes durnai tesmilk- iš Detroito, kurias didžiumoje Sims, nei iš kitų Detroitškių
jus pavyktų.
. neralinio Konsulo Attache Ani su rusais, ko taip visą laiką bi geležinkeliais I
#
Z. Urb. taip rūpestingai patiekia musų nei žodelio
Aukas pinigais, rūbais, mai cetas Simutis.
jojo Churchillis su Roosevel- Tokio paties stiprumo elek- sta....

Istorija nemėgsta klaidu!
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cijoje ir oficialiai 'parėmė Re
publikonų kandidatą. Nors A.
L. T. Vykd. Komiteto narių re
daguojami laikraščiai apie tai
ir nutylėjo, bet tą praneša kon
ferenciją rengusios federacijos
8820 Superior Ave., Cleveland, O.
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor
Vykdomasis Komitetas ir tą
patvirtina musų spausdinamas
paveikslas, kuris rodo to komi
ŽYGIAI PAS DEWEY teto narius nusifotografavusius
Vidurinės ir Rytų Europos su Thomas E. Dewey. Komi
/^ERAS darbas beveik visada yra ko nors išsižadėji- Kilmės Amerikiečių Federacija, teto narių tarpe matome ir
^ mas. Darydamas gera kitam būtinai turi atsisaky veikianti prie Republikonų par ALT pirmininką L. šimutį.
ti bent nuo dalies kokio nors malonumo ar patogumo tijos nacionalinio komiteto ir
sau.
, pirmininkaujama Amerikos Slox- A T T
*
iJeigu geri darbai nebūtų surišti su nuostoliu sau, tai|Vakų pirmininko P. P. Jurchak, ,
. y aao .^? ęs a P s » an -q gi
rri taria
crpvns Hnvhns
iv visus
atiodo, iše.jo sklandes*iž ką
tada (rarKintiimam
garbintumėm tuns
tuos gerus
darbus ir
visus spalio 20 d New Yorke buvo i
v , . , „
..
i nis, negu apsilanKymas pas
geradarius?
i
*
susaukusi konferenciją kurio-, T r u m a n ą > A m e r i k o s L i e t u v i ų

Dienos Klausimais
Nepatogumų Baime

O yra nemaža ir tokių geraširdžių, kurie norėtų "be * ,e a ,e^° ..°.ma® * ewe y Į Tarybos vadovų apsisprendimas
;
tikėto pasivažinėti". Tai yra, gerą darbą padaryti no i n nir° n
® y vav ° apie! p j yti šį žygį sveikintinas.
rėtų ir pagarbos už tą pageidautų, bet tik taip, kad sau 100 jvainų tautybių amerikie- N A U J I E N 0 S IR D R A U G A S pra
jokio nuostolio, jokio nepatogumo nepasidarytų...
dų astovų. Jų tarpe buvo ir | nešė, kad ta proga Thomas E.
Kadangi gero darbo taip padaryti negalima, tai to- lietuvių delegacija, kurią suda- Dewey buvo įteiktas specialus
kių geraširdžių geri norai ar lieka norais... Tokiais no-'rė Amerikos Lietuvių Tarybos memorandumas Lietuvos reika
rais, sako, pragaras esąs išgrįstas...
j Vykdomojo Komiteto nariai — lu. Dewey pareiškęs, kad kai

Vidurinės ir Rytų Europos Kilmės Amerikiečių Federacijos Vykdomasis Ko,mitetas su Re
publikonų kandidatu Thomas E. Dewey spalių 20 d. New Yorke, Roosevelt viešbutyje. Pa
veiksle matome iš kairės į dešinę: P. P. Jurchak, Slovakų Sąjungos pirm., Leonardą šimu
tį, ALT pirmininką, Stephen J. Tkach, Karpatų-rusinų atst., Thomas E. Dewey, teisėją Blalr
Guenther, lenkų atst., kun. A. Grubesic, USA kroatų atst.; antroj eilėj.: E. S. Rohak, uk
rainiečių atst., Niek Stepanovich, serbų atst., Jack Zagar, slovėnų katalikų atst. (Plačiau
apie tai straipsnyje "žygiai pas Dewey".)
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L. šimutis, P. Grigaitis ir M. busiąs išrinktas, prašysiąs eu

Laiškas

gražiai kalbame, kad atsikviesime į šį kraštą daug tau Vaidyla.
ir tai neįskaitoma į tas vargšes 1800 kolorijų.
ropinės kilmės grupes padėti
tiečių: padarysime milžinišką gerą darbą, išgelbėsi- Tos Federacijos Vykdomasis jam svarstyti ir spręsti šiuos
Tai maži pavyzdžiai, palyginamai, tačiau,
Komitetas praneša, kad konfe klausimus, sakydamas "jųs juos
kaip gali kokio nors valgio norėti DP, jeigu jis
me dešimtis tūkstančių lietuvių iš vargo!
Bet kalbėti maža. Reikia padaryti. Tiksliau pasa rencija, išklausiusi Thomas E. geriau pažįstate, negu 99% kigauna daugiau už tuos, kuriems beveik visas pa
kius — reikia pasirašyti! Pasirašyti, kad atvažiavusį Dewey pranešimo, form aliai | tų amerikiečių",
saulis siunčia lėktuvais maistą į Berlyną.
Ji. SbouydeHGd
žmogų bent pirmam laikui priglausi savo pastogėje, pa parėmė Dewey kandidatūrą į i
Be to, DP nesukėlė karo, nesugriovė Euro
* * *
pos, neplėšikavo keliolikoje valstybių, bet grū
dėsi jam darbą susirasti. Susiras darbą — užmokės už prezidento vietą.
mėsi, bėgo, gelbėjosi nuo smurto, totalizmo, nuo
prieglaudą, o po kelių ar keliolikos savaičių ir savo pa Rezoliucija, kurioje skelbia TUO PAČIU METU, kada
G
e
r
o
.
p
.
f
a
c
k
s
o
n
'
u
i
,
mas
toks
nutarimas,
yra
pa
stogę susiras. Bet pradžiai reikia padėti, ir reikia tuo
Sibirijos konclagerių, nuo Auschwitz'u, Budar nebuvo žinoma apie ALT
viršininkų apsisprendimą, LVS S a c r a m e n t o , C a l i f .
jau raštu pažadėti tą pagalbą. Kitaip žmonės negali at matuojama tuo, kad:
chenvald'ų.
1. Dewey yra viešai pažadė valdyba pasiuntė Thomas E.
DP yra pripratę badauti, skudurus baigti
važiuoti.
jęs
pašalinti iš federalinių tar Dewey laišką spalio 2-3 d. įvy Gerbiamas Pone Jackson'ai,
'
nešioti, rusiuose, griuvėsiuose gyventi, nieko ne
šbii čia ir susitinkame su skirtumti tarp niekam ne
nybų komunistus ir vesti griež kusio LVS seimo vardu, kuria
turėti (kad nereikėtų prarasti — gailėtis), nie
vertu *'er ų norų ir tikrų gerų darbų.
Netikėtai gavau Jusų dovaną — pakietelį
tą
užsienio politiką prieš ko me šalia bendrųjų Lietuvos rei
Vienas sako: turiu "tik keturis "rųmus", mano šei
ko netrokšti, pasitenkintivtuo, kas yra, arba tik
su biskvitais, konservų dėžute ir kitais smulkes
kalų primenama kandidatui į
mos keturios galvos, kaip gi aš priimsiu daugiau žmonių. munistų agresiją Europoje,
noru, kad tai butų.
niais
dalykėliais.
Kitas sako: kad bent butų giminės ar pažįstami, tai 2. Dewey viešai pasisakė esąs prezidentus ir eilė praktiškų
Taigi ir kyla klausimas: ar gali DP ko nors
Namų savininkų draugijos rupesčiu ir Jusų
gal priimčiau, bet tokių "kempėse" nežinau, o nepažįs palankus Europos tautų fede reikalų, liečiančių musų trem duosnumu pakietėlis atėjo kartu su laiškeliu, norėti, ar gali buti daiktas, reikalas, kurio DP
racijai, siekiančiai didesnės lai tinius. To laiško turinys spaus
tamu nedaliu priimti — kas žino,kaip gali išeiti...
turėtų teisę reikalauti, prašyti.
svės
ir didesnio saugumo nuo dinamas musų angliškame sky kuriame Jųs klausiate: "Ko Jums labiausiai
Trečias: duokit man tokį, kad butų mano parapijo
Dabar, tur but, bus šiek tiek numanu, kodėl
stinga? Parašykit."
agresijos.
riuje "Lithuanian Digest".
aš negaliu atsakyti, ko mums labiausiai stinga.
ms, nuo Jėzno; kitokių aš nenoriu...
Ilgai svarsčiau. Atkakliai, kartais net rūs
Ketvirtas: vieną žmogų galėčiau priimti, iš bėdos ir Rezoliucija remti Dewey kan
Tačiau butu neteisu, gal net pikta, jei aš
čiai. Ir mano šeima ginčijosi, svarstė, betruko
didatūrą
yra'
parašyta
vardu
du, bet su vaikais tai jau ne! Žinai, su tais vaikais —
Jums
nepasakyčiau kelių žodžių apie tai, ką pa
IŠ AMERIKOS pabėgęs so tik peštynių. Sunus labai nori pusbačių. Ir sal
šių organizacijų:
lakstys, sienas išteps, apdraskys...
saulis
nori pamiršti, nutylėti.
vietų šnipas, Dr. Viktor šarenIr taip toliau... Kokia išvada?
. Amerikos Lenkų Kongreso, kov, kuris čia būdamas turėjo dainių, kuriuos galima ilgai kramtyti; žinoma,
Jųs, Mister Jackson'ai, esate šalyje, kur gi
Išvada tokia, kad jeigu taip ir toliau bus, tai veltui Amerikos Slovakų Sąjungos, Columbia universitete profeso kaip ir visi vaikai, jis laiko svarbiausiu dalyku liausiai prigijo žmogaus ir Piliečių Teisių De
kovota už Tremtinių imigracijos įstatymą, veltui pasi- Amerikos Lietuvių T a r y b os, riaus vietą, dabar važinėja po kramtomąją gumą.
klaracija. Jųs esat pilietis Valstybių, kurios pa
Vyresnioji duktė, jau f tryliktus Įšokusi, sa
džiaugėm, kad jis atrakina duris bent 15-kai, 20-čiai ar Amerikos Vengrų Federacijos, bolševikų okupuotas šalis, kal
gimdė Jefferson'ą, Linkoln'ą, Wilson'ą, Roose, , rr • • r>
n.» ^
daugiau tūkstančių lietuvių į Ameriką. Durys atrakin Amerikos Karpatų-Rusinų Kon bėdamas koks Amerikoje siau ko, kad būtiniausias daiktas — jai paltas ir ka. veltA ą. Taigi, Roosevelt ą, kuris nesenai paskelbe
kao.
Mažoji
duktė
tenori
lėlytės,
kuri
užsimerkia
.
,
.
•
t •
greso,
Amerikos
Serbų
Tary
T r i.
tos, bet jos pasilies uždarytos it* užkabintos mųsų pa
Atlanto Chartą ir Keturias Laisves.
čia baisus politiškas persekio
guldama ir sudejuoja statoma, Tokią, kaip pas
bos,
Amerikos
Slovėnų
Katali
čių... nepatogumų baimės,,kaMais.V* ~ ,
Tikėkit, Mr. Jacks6n'ai, nebuvo ir nebus par
jimas, kad jis turėjęs pabėgti

iš stovyklos

I

I

kaimyninės lovos gyventoją, kuri nuo krikšto
pasaulyje kitų žodžių, kaip Keturios Laisvės,
mamos
gavo iš Amerikos
paskaitykite šiame numeryje žinomo rašytojo laišką,
kurias taip sudėjo į širdį ir protą Europos tautų
Bet tai tik keli vaikų troškimai, keli iš šim žmonės, iš kurių kilo ir DP. Baltai, Balkanų tau
rašomą tūlam Jacksonui į Sackramento, California.
tų, o gal — tūkstančių troškimų. Nebeminėsiu tos, lenkai, čekoslovakai ir kiti, kuriuos užgulė
Jųs ten rasite apskaičiavimą, kaip "plačiai" gyvena mų
mano žmonos ir mano troškimų, kurių taip pat
sų tautiečiai stovyklose. "Kareivinės kambaryje, 40
— po juodojo — raudonasis despotizmas, visas
labai
daug priskaitytum. Bet svarbiausia, — iš
pėdų ilgio ir 22 pėdų platumo, gyvena 39 žmonės"... Mer
viltis, visą tikėjimą sudėjo į Chartą ir Laisves.
tų troškimų negali išimti vieno ir Jums į Jusų
ginos, seniai, jaunavedžiai ir šeimos su vaikais...
Mes visokiu atveju, visaip, visur kurstome
malonų laiškutį atsakyti: "šito man labiausiai tą tikėjimą, bet visokios pastangos turi savo ga
Visi žinome, kad ne dėl savo kaltės, o dėl nelaimės NAUJIENA šiame įvykyje
stinga".
jie taip "plačiai" gyvena. Jie mųsų tautiečiai. Ar ne yra tai, kad Amerikos Lietuvių
lą, — mes baigiame kantrybės ir tikėjimo liku
šia proga, reikia atvirai pasakyti, tarp Ju čius, mes pradedame (o gal baigiame) nusivilti
vertėtų mums, kurie kiekvienas turime bent DO vieną ar Tarybos' viršūnės dalyvavo Re
sų ir musų pasaulio yra nepereinama bedugne, žmogaus, Piliečio teisėmis, Atlanto Charta, Ke
daugiau kambarių vienam asmeniui, išsižadėti bent po publikonų partijos organizuoto
kurios skiriami mes, DP, nebedrįstame galvoti, turiomis Laisvėmis, mes kas kart giliau tikime,
rai mėnesių to patogumo ir pakentėti nors dešimtą dali je ir vadovaujamoje konferenmanyti,
ko mums stinga, dargi labiausiai stinga. jog nieku negalima tikėti.
to susispaudimo, kurį jie kenčia jau penkti metai?
Sakysime,
mes skaitome laikraščiuose apie
Mister Jackson'ai, mes nesam išlepę, ne
darėm nepatogumų tėvams ir kitiems? O kaip — jeigu
Jei pamatysi traukinio suvažinėtą žmogų, kuriam rei mus už tai butų paskandinę, kaip kačiukus?
Jusų butų krizę. Jums, Misteri Jackson'ai tai ge- atsparus, nes mus užgrudino bombos, rūsiai, kakia skubios pagalbos — argi busi toks kietaširdis ir sa
Teisybe, vaikai kiekvienam namų savininkui suke riau žinoma, nes Jųs pats, tur but, esate nan^cetai, ]ja(jas, ligos, mes perėjom baisių bandymą
kysi: jis man ne giminė, ne pažįstamas, tai kam aš jį lia baimės dėl nepatogumo. Bet jeigu prieš 30 — 40 me savininkas. Pas mus nėra jokios butų krizės.
j lau ku S dienomis ir naktimis, tačiau, kai mes ma
gelbėsiu?
stai
Jums
mažas
pavyzdėlis.
Kareivinės
t o m e m a Ž 0 j 0 žmogaus teisių likučių paaukojimą
tų kiti dėl mųsų sudaromų nepatogumų bųtų turėję tiek
O kodėl čia sakai, kad tik giminei pagelbėsi? Kas baimės — ar mes butumėm šiandieną tuo, kuo esame?
kambaryje, 40 pėdų ilgio ir 22 pėdų platumo, gy-| ter orui, grobimui, kai ant mažų ir mažųjų tautų
gi bus su visais tais, kurie giminių ir pažįstamų neturi?
Todėl padarykime didįjį gerą darbą visi ne per daug vena 39 galvos. Vaikai, suaugę, ligonys. Ir jie| skriaudu nor ima sukurti taiką ir saugumą, —
Vis dėlto, jeigu ir ne giminės, tai jie mųsų tautiečiai, silyginti už tuos nemalonumus, kurių mes pridarėm vy nesugrusti: dviejų aukštų lovos. Kareivinės lu- ko gi ^es mažieji — DP galime trokšti, ko
lietuviai! Ar lietuviška širdis leidžia numoti į juos resniems už save?
bu aukštis 20 pėęlų. Tai buvusio vienuolyno, vė- ! mums g a l i stigti?... Kokia teise, kuriuo tikslu
ranka?
Todėl padarykime didįjį gerą darbą visi, ne per baug liau — kareivinės maldos patalpa. Ar jie, tie 39 beteisis žmogus gali prašyti drabužio, duonos,
DP, ne plačiai gyvena?
Ikampo, jeigu jo esmė — laisvė ir teisė pamiršta
(Jei as dalykas yra pirmoj eilėj po giminių prisiminti bijodami nepatogumų, kurie yra menkučiai, palyginus
Bet aš girdžiu porą jaunavedžių, kurie no» ! ar b a suniekinta. Laisvė ir teisė tai yra pats
apie savo "parapijoms", apie kilusius iš tų vietų, kur su tais nepatogumais, kuriuos pergyvena mųs^ pagal ri išsiskirti iš tų 39. Nori atskirai gyventi ir £mogUS, pati jo esmė.
šeima su trejetu paaugusių vaikų, kurie miega
ir jųs patys tuos pačius akmenis ir tas pačias pievas min bos laukiantieji!
greta jaunavedžių. Girdžiu nusiskundžiant ir
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGEI#
džiojote.
dvi
merginas,
kurios
turi
netoli
senuko
miegoti,
Bet... Jų tenai yra kelios dešimtys tūkstančių, mų
visą naktį kosulio piaunamo ir baisiai rūkančio.
sų čia šimtai tūkstančių! Pabandykite pasipilti ant
Bet kaip juos patenkinti, Mr. Jackson'ai?
grindų du maišus maišytų grudų: vieną didelį, kitą ma
Kaina su prisiuntimu $1.00
Kol bus IRO, kol jie ten tose savo vienuolyno ce
žesnį, kur abiejuose maišuose susimaišę rugių, kviečių,
(Kišeninio
didumo — 272 puslapių)
lėse gyvens, jokia gera širdis jųjų nepatenkins.
miežių, avižų, žirnių ir kitokių grudų, imkite grudus iš
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
didžiosios krūvos ir kiekvienam kviečio grudui suraski
ivairiu Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
te kviečio grūdą, kiekvienam miežio grudui — miežio
pavadintą - "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
Aš manau butų pravartu geresnį kostiumą
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
grūdą... Koks tai darbas! Ir kam jis reikalingas, jei
įsigyti. Dabar nešiojamasis labai apdryzo, ypač
SVETUR
272 puslapių didumo, ir joje* telpa net 288
gu paskui visus tuos grudus vėl pilsi į vieną maišą?
kelnės, gautos iš pakietėlio; švarkas geriau atro
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
do, nesenai gautas iš BALFo, t. y. iš Amerikos.
Taip ir čia. Jėzniškis ieškos jėzniškio, Veliuoniškis
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
(Petras Babickas)
Tačiau tai yra kostiumas. Gal yra DP, kuris
Veliuoniškio, kuršėniškis kuršėniškio — taip mes dešim
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
ir tokio neturi? Tai kaip gi galiu rašyti, jog
tį metų ieškosime ir visų vis dar nebusime atrinkę! O
Kur einu čia svetur, kur tik žiuriu
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.
man labiausiai reikia švarko ar kelnių.
laiko liko jau tik metai!
Tik tave, Lietuva, aš regiu,
Tas pats tinka visai mano šeimai, visiems
Reikalaukit Dirvoje
Taigi nėra kada "bovytis"! Ar pagalba bus bloges
Šviesų dangų ir mėlyną jurą,
švarkeliams, visoms bliuzelėms, batukams, bal
nė, jeigu būdamas nuo Jėzno pagelbėsi tautiečiui nuo Za
Kvepiančią žemę ir Įlinką rugių.
tiniams.
rasų, o kitas nuo Zarasų pagelbės tautiečiui nuo Kuršė
Dėl stalo ir šaukštų butų labai ilga kalba.
nų? Gelbėkime lietuviai lietuvius: taip paprasčiau ir
Ir ta upė kaž kur man matyta
Mr.
Jackson'ai,
mes negalime skųstis, ko nors
greičiau! O iš kur gali žinoti, kad tautietis nuo Jėzno
Ir tas medis pažįstamas bus,
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00
trokšti,
nes
mes
gaunam 2000 kalorijų. Netenka
bus meilesnis ir malonesnis, negu tautietis nuo Rumšiš
Ir tos mielos mažytės paukštytės,
aiškinti, koks tai skirtumas, jei palyginsim Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis
k i ų a r i š K a u n o ?
,.
.
,
Net ir jos man vis mena namus,
vargšų vokiečių davinį, kuris .dabar tesiekia gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo
Jei jau norim parodyti gerą širdį, tai neišsisukinėvirbeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis
1800 kalorijų į dieną. 1
kim dėl menkos reikšmės smulkmenų!
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga,
O nakčia, kai ilsiuos aš sutvaikęs,
Busiu kiek smulkmeniškas ir sužymėsiu pa ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio
Iškamuotas verguvės dienos, —
lyginimui: DP per savaitę gauna 3 uncijas rie išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji
pasigailėkime mažutėlių! Tik pagalvokime, ar galima,
Susigužęs kampelyj, it vaikas,
balų, vokietis — penkias. »DP daržovės ir vaisįai karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį,
tiesiant pagalbos ranką suaugusiems, atitraukti ją at
Siekiu žvaigždžių erdvės mėlynos.
yra bulvės, kartais morkos ir kopūstai, o vokie valstybių persitvarkymus. .
gal, pamačius, kad šalia jų yra berniukai, mergaitės —
Siųskit laiške $2.00 su savo adresu Ir
čiai gauna: uogų, obuolių, razinkų apelsinų, rie
tos mųsų tautos atžalos, nelaimėje keliančios jaunas gal
Ir mintis nerami mane verčia
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių
šutų, marmelado, saldainių, medaus ir visų dar
vutes į gyvenimą. Nejaugi galima juos kaip tik atstum
Vis budėt per naktis, ligi ryt
didumo
žmonijos istorijos knygą.
žovių. Daržovės, vaisiai, saldumynai vokiečiams
Kad taip taurę gyvenimo karčią
ti, kad jie dar maži, kad jie dar jauni?
1
REIKALAUKITE DIRVOJE
duodami atskirais "aufrufais", kaip čia sakoma,
Užsimerkus išgert, — sudaužyt.
Ar mes patys nebuvom vaikai? Ar mes patys nesukų Sąjungos, Amerikos Kroatų
Sąjungos ir Ukrainiečių Kon
greso Komiteto.
12 milijonų tos kilmės pilie
čių šių organizacijų vardu ra
ginami balsuoti už Dewey.

iš Amerikos. Amerikoje jam
buvo sovietų pavesta vadovau
ti Amerikos Slavų Kongresui,
kuriame jis turėjo vice pirmi
ninko vietą.
Jis tarp kitk«»t pasakė, kad
Amerikos Federalis Investigacijos Biuras susidėjęs su "to
kiais išdavikais kaip Mikolojczyk, Nagy, Dimitrov ir kitais
persekiojimui progresyvių žmo
nių". ...
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sų raudonosios armijos ir M dar gyva? Apie
tai tepatyriau tik už dviejų mėnesių. Paaiškė
Eidamas septyniasdešim
jo, jog mano žmona su vaiku suspėjo dar laiku
tus
savo garbingo gyveni
(Tęsinys iš pereito nr.)
pasitraukti iš Berlyno rajono, aplinkybių priver
Oracs oc THB OovnuroR
me
metus,
ištikimai bei sėk
Toje zonoje bolševikų jau nebijojome, nes sti, palikdami Luckenwalde musų mantelę, kiek
SPRINGFIELD
jie neturėjo teisės kišti į ją savo nosies. Todėl jos dar buvome išgelbėję nuo subombardavimo mingai tarnaudamas Tėvy
laukiam sau ramiai, kol bus duotas siąnalas pas 1943 metais, kada tapo sunaikintas musų butas nei ir jai didžiai nusipelnęs,
kutiniam .žingsniui, taip sakant, į "pilną išlais- Berlyne. Pasitraukusi su nepaprastais sunku šių metų spalių mėnesio 18 DWIOMT H.GRECN
GovsMNOai
- Vinimą". " Laukti gi teko gana ilgai, kadangi mais į Wuerzbergą, mano žmona su vaiku ten dieną netikėtai mirė Luga
generolas Germain prisiėjo pavažiuoti iki arti buvo dar du kartus lėktuvų žiauriausiai subom no mieste, Šveicarijoje, ir
miausios divizijos štabo, kuris buvo dar kelioli barduoti. Tapo sunaikintas visas musų gardero
ka kilometrų už Karlsbado. Leidimas pajudėti bas, žuvo visi mano ordinai ir kitos vertybės, o ten to pat mėnesio 20 die
pati žmona su vaiku buvo užversti slėptuvėje ir ną Šv. Jurgio bažnyčios ka
pirmyn pasiekė mus tik naktį.^
Įvažiavus į Karlsbado stotį, nieko mums ki gręsė jiems pavojus užtrokšti ir prigerti. Išsigel pinėse buvo laikinai, ligi
to neliko veikti, kaip knarkti vagonuose ir lauk bėjo tik dėka tam, kad viena bomba, nukritusi grįš į laisvą Lietuvą, pal&iHon. Anthony A . Oils, "Trustee
Ii,
ti ryto. Kitaip tariant, musų išlaisvinimas įvy prie slėptuvės, nubloškė šalin dalį griuvėsių, pa xlotas
Sanitary
District
of
Chicago
^
ko \mums patiems miegant: visus formalumus darydama tuo budu skylę išėjimui. Kada šitaip,
910 South Michigan Avenue
tik ačiu Dievui, išliko gyVi, žmona su vaiku iš
atliko už mus generolas Germain vienas.
Chicago 5, Illinois
Kada gegužės 9 d. rytą atsikėlome,- jokios vyko, kaip ir kiti nelaimės ištikti žmonės, iš mie
Amerikiečių kariuomenės nematėme, o tik kele sto nuošaliau į provinciją. Buvo patalpinti kai
Dear Tony:
tą "Military Police" kareivių, kurie vaikštinėjo me Daschendorf, 16 km. į rytus nuo Bambergo,
geležinkelio stotyje. Mat, Karlsbad, kaip jau pas vieną paprastą ūkininką. Jie buvo vieni du Nepaprastasis Pasiuntinys
minėjau, buvo paskelbtas atviru miestu. Todėl tarp naciškai nusiteikusių gyventojų, vokiečių.
ir {galiotas Ministeris
t-hfi
i?na *° congratulate youttpon
ir amerikiečių kariuomenei nederėjo jame susi Turėjo slėpti, jog jų šeimos galva yra tų pačių
ng last night at the Stockf
4."
nacių
kalinamas
už
spygliuotų
vielų,
ir
visą
lai
talpinti. Ji visa buvo nuošaliau nuo miesto,
yards
Amphitheatre.
You
and the All-American
miškuose. Tai buvo 1-os amerikiečių divizijos ką drebėti, kad gali netekti bent kokios pasto Vienas pasirašiusiųjų Lie
gės,
jei
paslaptis
paaiškėtų
vietiniams
nacių
di
n
h
C
h
s
o
n
s
o
r e d the meeting are^^
baras, šios divizijos vadu buvo generolas Antuvos Nepriklauso m y b ė s
entitled i° ™ l
F
entitled to much praise for its success, and tfc
drus, lietuviškos kilmės, kas man, kaip lietuviui, rigentams. Aš, viso to dar nežinodamas, instink paskelbimo Aktą,
pleases me greatly to felicitate you and those
btivo tikrai malonu patirti. Ši divizija dalyvavo tyviai nujaučiau, jog mano žmonai su vaiku ten
Buvęs Valstybės Tarybos
visose svarbesnėse kautynėse išlaisvinant Pran ka nemažiau kentėti, kaip man pačiam už spyg
you ln the A11 -American Gwa*
cūziją ir buvo garsi tuo, kad pirmutinė atakavo liuotų vielų ir tampomam nuo vienos pafrontės Prezidiumo Narys ir Gene
fter the magnificent results achieved.
—^
vokiečius, kai vyko amerikiečių ir anglų desan į kitą.
ralinis sekretorius, Lietu
Prancūzų valdžios organai priėmė mane su vos Diplomatijos Užsienyje
tas Normandijoje. Mano ^Prancūziškieji kamaj ,,
With kindest personal regards
radai gavo tat įsitikinti, jog i'r maža lietuvių tokiu pat šiltumu, kaip savasias 'nacių siautėji Šefo Pavaduotojas.
good wishes, I remain
mo
aukas-prancuzus
tuojau
pat
perėmė
savo
glotauta yra davusi Naujajam Pasauliui, t. y. Su
Su širdingu gailesčiu pra
vienytoms Amerikos Valstijoms, stiprią asme bon, laikinai patalpino nemokamai pirmos rūšies
Sincerely,
nybe bei žymų generolą, užsipelniusį didvyrio viešbutyje ir suteikė materialinės pagalbos, ko neša apie tai Lietuvos Di
kios tik teikė saviems politiniams tremtiniams. plomatinis Atstovas ir vi
vardą....
Kol suspėjome išgerti kavos, atsirado prie Tačiau tai negalėjo užslopinti gilaus skausmo, sos Diplomatinės Tarnybos
stoties visa eilė didokų sunkvežimių su sėdynė kurį jaučiau sieloje, kaip ir kiekvienas kitas lie vardu
mis, generolo Andraus prisiųstų mus paimti. Kai tuvis, padaręs savo įnašą bendroje musų tautos
išvažiavome iš miesto, mašinos ir jų šoferiai su kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir,
S. Lozoraitis.
pažindino mus pirmą kartą su amerikonišku nežiūrint to, netekęs Tėvynės. Jis nesuprato ir
Governor
Lietuvos Diplomatijos
tempu: jie nunešė mus, kaip paukščiai savo niekad neprileis, kad skaitlingos kraujo aukos,
plunksnas, per vingiuotus Icalnų kelius tokiu kurias musų tauta sudėjo kovoje už savo teisę į
Užsienyje šefas
greičiu, kad ant pasisukimų kartais prisieidavo nepriklausomybę ir kilniausius žmonijos idealus,
užsičiaupti žadą. Tačiau nei viena plunksna nuo kaip ir milžiniški materialiniai nuostoliai, kokių
Illinois Gugernatorius Green dėkoja Adv. A. A. Oliui už suorganizavimą didžiulio Reffi*
musų nenubirėjo ir bematant atsidūrėme Eger pridarė Lietuvai didžiųjų valstybių karas, už ku
;
blikonų
mitingo Chicagoje, apie kurį jau anksčiau rašėme.
KAIP
KURIASI
ŽYDŲ
rį
ji
nėra
atsakinga,
liktų
bergždžia
ir
nuostoliai
mieste, kur buvo 1-os divizijos bazė. Ten busų
jau laukėj paruošti pietus, ant ilg ųstalų, pačių neatlyginti forma grąžinimo jai valstybinės ne
VALSTYBE
Izraelio valstybė neturi nei
amerikiečių karių aptarnaujami. Valgiai buvo priklausomybės, kokia ji naudojosi prieš karą.
KOREJOJE eina dideli TAftP rytinės Vokietijos
Iš to fakto, jog Demokratiškieji Sąjungi Šveicarų žurnalistas pasako tautinės nei valstybinės istori komunistų sukilimai: ko
tie, ką valgė jie patys: sveiki, iš gerų produktų
ir sotus, be to, ne porcijomis, bet kiekvienas ga ninkai paskaitė paktavimą su anti-demokratiška ja, kad naujoji Izraelio valsty jos. Piliečių niekas neriša. Nei munistų vadovaujamos mi komunistų eina kova karo
metu. y^įietijos teritorijos
lėjo valgyti tiek, kiek jo organizmas pageidavo, Sovietų Rusija jiems naudingu dalyku, kad pri bė pakol kas rabinų rankose. laisvės kovos, nei dideli rašy
Netruko ir kavos; ne vokiškų erzacų, bet tikros, vertus III Reichą kapituliuoti, ir patys pada Laikraščiai datuojami žydų me tojai, nei garsus žmonės. Jo nios siaučia Amerikos kon Lenkijai*- pervedimo klausi
troliuojamoje Pietinų Ko
pupelių kavos, o prie jos ir stipresnių gėrimų. rė pertoli siekiančių koncesijų bolševizmui, dar
1 08
politinės, socialinės bei rėjoje. Žmonių nužudoma mu. Kadįir komunistai, da
Po pietų buvome apdovanoti cigaretėmis, ci neseka, kad teisė ir teisingumas turėtų kapitu tais, pav.: ""a nus, 57C8 metais ^
lis vokiečių reikalauja, kad
garais ar tabaku, kaip kas pageidavo, ir prisiki- liuoti prieš naują smurtą, o krikščioniškoji Va nuo pasaulio sutvėrimo. Taip kulturinės istorijos. Tai kas šimtais, anot pranešimų.
Lenkijai
užleistos sritys bu
juos
gali
jungti?
Rabinai,
Mo
karų
civilizacija
prieš
sovietišką
barbarizmą.
Jei
datuoja savo laikraščius net žy
šome kišenes šokolado; be to, dar po kelis mais
Prie komunistų sukilimų tų prijungtos
vėl prie Vo
to pakietukus tolesnei kelionei. Po Schloss Ei- Didžiosios Demokratijos ir jų vadai, užleidę Ma- dų komunistai.
zės
palikimas
ir
senoji
biblija
•
risideda ir lojalės Korėjos
kietijos.
senbergo virtuvės, visa tai mums atrodė kaip žasias Demokratijas, jų tarpe ir Lietuvių Tautą.
—
jų
klasikai,
jų
istorikai,
jų
Šis'mažas pavyzdys yra cha
pasaka: akys nenorėjo tikėti, kad pasaulyje dar Sovietų okupacijai, šios savo klaidos neatitaisys, rakteringas visam žydų naujo didvyriai, teisėjai ir tt. Rabi ariuomenės dalys.
t. y. neprivers Sovietų Rusijos iš jos užimtų kra
gali buti tokių skanumynų....
ISRINKIT
Kadangi laikas buvo brangus, tai, prisisoti štų pasitraukti ir neatstatys Europos kontinen sios valstybės gyvenimui. Nie nas — dvasinis ir pasaulinis
William F. Burn*
nę įvaliai, sėdome vėl į mašinas, nes buvo nu te tvarkos, teisėtumo ir tautautinio teisingumo, kur taip nejaučiama religijos autoritetas, kuriam lenkiasi vi KANDIDATAS J COMMON PLEAS
Edward W. Chadeayne
matytas ilgokas kelio gabalas. Vėl toks pats tai tų Demokratijų vadai, tokią klaidą padarę įtaka, kaip dabar Palestinoje. si naujosios valstybės kūrėjai.
COURT JUDGE
COUNTY ENGINEER
greitis ir pavyzdingas motorų funkcionavimas. neišvengs istorijos teismo, o pačios tos demo Restoranuose kiaulienos keps Nori ar nenori, bet kitaip ne
William F. Burns, Euclid Councilbusinčių gentkarčių pasmerkimo už nys teduodamas tik užsienie išeina.
Stačiai negalėjome nustoti jais gerėjęsi. Tai bu kratijos
njan, pasiryžo kandidatuoti j Judge
Edward W. Chadeayne yra kandi*
vo jau nebe vokiečių tačkos, bet Naujojo Pasau krikščioniškos civilizacijos sužlugdymą.
of Common Pleas Court of Cuyaho datas Republikonų sąraše į Cuyaho
čiams.
Iš
viso
labai
sunku
mė
Rabinų
ir
jų
"mylėtojų"
Iz
Kaip nebūtų skaudu, bet tenka konstatuoti,
lio teknika iš geriausių metalų, kurie nežino kas
ga County, rinkimuose Lapkričio 2.
tai yra netobulumas. Tik kiek rėžė mums į akį jog tikslas, kurio mes, lietuviai, siekiame ir ku sos gauti Izraelyje. Ne dėlto, raelyje esą tik 13%. Bet jie Jis yra oponentas B. D. Nicola'i, ga County Engineer's vietą. Jisai
kuris keli mėnesiai atgal, būdamas gerai žinomas daugeliui lietuvių.
Z. U. 69
šoferių juodi veikai su storokom lupom, nes tai riam kiekvienas iš musų, kaip ir kiekvieno mu kad neįvežtų, bet kad draudžia šiandien viską lemia.
metų amžiaus, tapo Ohio Guber
buvo ^ mums, europiečiams, Neįprastas dalykas. sų šeima, nepasigailėjome didžiausių aukų, lie rabinai...
natoriaus paskirtas teisėju užpildy Per eilę metų jis turėjo aukščiau*
ka
iki
šiol
neatsiektas:
Lietuvos
nepriklausomy
Nuo penktadienio vakaro iki
Bet šoferiai-juodukai valdė savo stiprias maši
mui mirusio Judge Frank S. Day sias pozicijas inžinerijos srityje.
vietos.
nas taip meisteriškai, kad jie bematant įgijo vi bė tebelieka neatgauti. Akyvaizdoje šio fakto, šeštadienio saulės laidos susto
Per pastarus du metu ir dabar Mr.
AFRIKOJE
žvėrių
medžiok
sų musų, kaip pasažierių, pilną pasitikėjimą ir skaitąs šį aprašymą gal paklaus savęs, ar Lie ja visos viešos susisiekimo prie lei dar yra pakankamai gyvū Mr. Burns gimė Clevelande, pra Chadeayne yra pirmininku Division
dinius mokslus lankė čia pat, ir tei
tuvos diplomatinis postas Berlyne, veikdamas po
pagyrimų maišus.
monės. Važinėja tik užsieniečių nų, tačiau vienas pastaru laiku sių mokslą baigė Cleveland Law al Engineer ir po savim turi šimtus
Vėlai vakare atsidūrėme Grafenwoehr, bu nacių kardu, nepertempė stygos: ar savo čia
School 1930 metais.
vyrų. Jis yra draugingas ir supran
grįžęs moksliškas tyrinėtojas Nors palyginamai jaunas, jis tu tantis, su savo talkininkais gražiai
vusioje vokiečių kariuomenės pratimų stovyklo aukščiau pacituotais protestais III Reicho viršū automobiliai ir taksi.
Jeruzalėje jau 20 metų vei pareiškė, kad dramblių ir ki rėjo jau 17 metų įvairios teisių
je, kurią pažinojau dar iš tų laikų, kai ėjau Lie nėms ir visa savo laikysena ne beprasmiškai ri
sugyvena. Jis privalo buti išrinko
praktikos.
tuvos Karo Attache pareigas, čia buvome pa zikavo savo gyvybę? Į tai atsakau, jog protes kia žydų universitetas, bet ja tų didžiųjų gyvūnų jau nema srityje
tas, ir lietuviai prašomi balsuoti ui
Prašo
balsuoti
už
jį
rinkimų
die
talpinti keliom dienom buvusiuose vokiečių kari tavau ir reikalavau mano paleidimo pirmiausia me nėr medicinos fakulteto. Dėl tyti lakstant bandomis, kaip noje, Lapkričio 2.
jį lapkričio ' % d.
gindamas
Lietuvos
ir
lietuvių
tautos
garbę
ir,
ninkų bendrabučiuose, kad palaukti kol bus pa
to, kad draudžia rabinai... Ra būdavo seniau.
duoti lėktuvai skridimui į Paryžių. Ar butų antra, dėl to, kad to reikalavo iš manęs mano binai uždraudė vyrams ir mo
I
,
• V" ' ..
Amerikiečiai padavę lėktuvus kitiems politi pareiga, kaip Lietuvos Atstovo. Ar tą savo par terims maudytis bendrose mau
eigą
atlikau
tinkamai,
ne
man
pačiam
apie
tai
niams kaliniams-lietuviams skridimui į Vilnių?
CHICAGO turi 1385 viešbu
Jų irgi buvo nemanai nacių kalėjimuose. Bet spręsti: apie tai tegul sprendžia visuomenė, o dyklose. Rabinai pasirūpino ir
šeimos reikaluose: viskas pa čius su iš viso 135,400 kamba
Lietuva nebuvo išlaisvinta, o perleista iš nacių galutiną žodį taria istorija.
gal Talmudą!
rių.
į bolševikų okupaciją. Kadangi į Tėvynę Lietu Dublin, 194f m. gegužės 25 d.
(Galas)
va erižti negalėjau, tai skridau su savo prancū
ziškais nelaisvės draugais, kad nepasilikti šaly
je, kuri narodė man nedraugingumo ir kankino
už spygliuotų vielų ištisus vienuolika mėnesių.
ANT TĖVELIO DVARO
Pakilome į erdves gegužės 13 d. iš Nuernbercro aerodromo, kur seniau paraduodavo pats
(Liaudies daina)
Hitleris didžių nacių kongresų progomis. Oras
buvo puikiausias, o saulė palydėjo mus savo link
smais spinduliais. Maždaug už dviejų valandų Ant tėvelio dvaro sakalai krypavo,
jau buvom Le Borget aerodrome, prie Paryžiaus. Sakalai krypavo, dūdelėms dūdavo;
_ Taigi matome: ant kiek priešpaskutinis musų iš
Ar aš nelaimingas tėvelio sūnelis,
silaisvinimo etapas — kelionė nuo Schloss EisenAr aš nepašėriau sau bėro žirgelio?
berg iki Karlsbado — buvo vargingas ir ilgas,
ant tiek paskutinis jo etapas buvo patogus ir Ar aš nepašėriau sau bėro žirgelio?
greitas, kaip kokia sportinė ekskursija moder
Ar aš nepagirdžiau tyru vandenėliu?
niškiausiomis susisiekimo priemonėmis.
Kada lėktuvai, kuriais mes atskridome, darė
Rytoj reiks man joti į svetimą šalį,
FOR
paskutini ratą virš Prancūzijos sostinės Pary
Į
svetimą šalį, j maskolių ^žemę.
žiaus, kad už kelių sekundžių elegantiškai, vie
nas po kito nutupti, mano buvę nacių nelaisvės Sudiev, mergužėle, balta lelijėle,
Present Divisional Engineer
draugai svaigo iš džiaugsmo, kad gyvi ir laisvi Aš tau parašysiu margą gromat£l£.
sugrįžo į savo išlaisvintą tėvynę Prancūziją.
Juos aerodrome pasitiko tautinės prancūzų vė
Kas man iš to rašto, margos gromatėlės
liavos, valdžios ir visuomenės atstovai, o išri
Jeigu nematysiu savo bernužėlio—
Term Expiring January 2, 1953
kiuota garbės kuopa juos pagerbė šautuvais, or
kestrui grojant prancūzų tautos himną. Kai ku
riuos iš jų, gyvenusius pačiame Paryžiuje, net
suspėjo pasitikti aerodrome jų žmonos, vaikai ir
S A P N I N I N K A S
kiti jų artimieji.
On the Republican Ticket
Pas daugumą mano kamaradų sublizgėjo
GENERAL ELECTION NOV. 2, 1948
gu prisiuntimu $1.50
akyse ašaros. Tai buvo džiaugsmo ir laimės aša
ros. Jos sublizgėjo ir pas mane, tik buvo kito
kio pobūdžio: ne tiek džiaugsmo, kad išlikau gy- "Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius
v vas ir atsiradau laisvėje, kiek iš skausmo, ka
sąpnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne.
dangi dar daugiau pasijutau netekęs Tėvynės.
Niekam iš mano tautiečių Paryžiuje nebuvo ži Su užsakymu siųskit pinigus.
noma apie musų atskridimą ir joks lietuvis ma
perience and training to a fine Judge.
nęs aerodrome pasitikti negalėjo. Be to, ma
ELECTION TUESDAY, NOV.-8, 1848
Reikalaukit Dirvoje
tant kaip kitus džiugiai pasitiko jų artimieji,
mane skaudžiai prislėgė nežinojimas apie likimą
*;
mano šeimos: ar jai pavyko išsigelbėti nuo ru
6820 Superior Am Cleveland 3, Ohio
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Dr. Jurgis Šaulys
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Vote for

Edward w.

x William F. Burns
JUDGE
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D I R V A

ATVYKSTA TREMTINIŲ
Pirmutiniai Lietuviai y Cle
veland!} atvyksta, sivlyg naujo
Įstatymo, Jono Aleknos brolis,
Pranas Alekna, ir V.inco česnos giminietis Jonas žvgas.
Taip pat, lietuviai vadinąsi,
lietuviu kvota ir vardu, atvyk
sta ir Lietuvos žydas pas savo
gimines Clevelande.

Judge David C. Meek. Jr.
Judjre David C. Meek, .Tr., gimė
Clevelande 43 metai atgal. PraiKnj
mokslą ėjo Clevelande, o Tavrytown,
N. Y.'. baigė Heckley High School
1924 metais. Harvard College bai
gė 1927 m. 1030 metais baigė Wes
tern Reserve University Haw School
su atsižymė.iimu.
Po to užsiėmė
privatine teisių praktika, iki penke
tas metų vėliau buvo paskirtas As
sistant Police Prosecutor. T ose pa
reigose tarnavo iki mayoro bu\o pa
skirtas Assistant Law Director. Iš
tos v'.etos rezignavo 1041 metais ir
užėmė kitas žymesnes vietas vieniį
po kitos.
„ v.
1943 metais buvo išrinktas sesių
metu terminui Clevelando Municipal
Court teisėju.
Dabar jis kandida
tuoja į vietą mirusio Common Pleas
Judge Stanley L. Orr, šešių metų
terminui.
• *

< BtTLVĖS IR SVIESTAS at
William E. Minshall
pigo, kaip šeimininkės patiria.
VĖL KANDIDATUOJA
.Bulvių šjmet gerai užderėjo ir
STATE REPRESENTATIVE
jų gausumas prisideda prie jų
NUO CUYAHOGA COUNTY
Adv. William E. Minshall, pasek
.atpigimo.
mingai tarnavęs State Representa
Sviesto kainos vis dar eina tive
pareigose at'luoni metai atgal,
žemyn, ko nebuvo laukta.
dabar vėl kandidatuoja į tas parei

I
1

gas Republikonu tikietu rinkimuose
Lapkričio 2.
Minshall išbuvo 62 mėnesius užjuryje II Pasaulinio Karo metu su
Armija. Dabar vėl, kandidatuoda
mas išrinkimui i State Representa
tive, sulaukė užgyrimo visų vietos
laikraščių. Citizens League, visuo
meninių ir veteranų organizacijų.
Minshall gyvena su savo šeima,
11741 Edgewater Drive. I.akewood.

Jack A. Persky
for State Senator

Jack A. Persky vėl kandidatuoja
Fiepublikonų sąrašu j Ohio State Se
nate ir pasitiki visuomenės paramos.
Jis yra gimęs Massillon, Ohio, mo
kslus baigė Clevelande, Adelbert Col
lege. Western Reserve University, su
AK laipsniu 1917 metais; Teisių mok
slą baigė School of Law, Western Re
serve Universitete, -Clevelande, su
LLR laipsniu 1921 m. Teises prakti
kavo visą laiką, tarnavo I ir II pa
sauliniame kame. Turėjo Prosecuting
Jis savu laiku vedė pilietybės pa
mokas ateiviams, ir yra gerai susi
pažinęs su ateivių problemomis.
Užgirtas visų darbo organizacijų.

SEND, Inc.
304 West 63rd Street
chic AGO 21, 1<X.
Tel. ENOLEWOOD 5028
SENI) PRIIMA

MOTERYS

MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKY
MUS f VISAS VOKIETIJOS IR
AUSTRIJOS ZONAS. ANGLIJĄ.
PRANCO^rjĄ, ITALIJĄ, OLAN
DIJĄ. BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ.
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA,
JUGOSLAVIJĄ.
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI
draudimo firmose, pristatymas
GARANTUOJAMAS. ..Nesuradus
adresato—pinigai grąžinami. Pa
kely dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu.
'
'

SiuvimST prijuosčių namks.
Geras atlyginimas.
Rašykit Box 5981
Cleveland Post Office.

_

IšRINKIT VĖL

|

Judge

PRISTATYMO LAIKAS: 8-31
DIENOS! I VISUS K RASTUS!
Geriausi eksportiniai prodiiktai.
Pristatyniąs »vykdoanas. iš sandė. U lių Europoje.'

GEORGE P. BAER
COURT OF COMMON I'l.EAS

f

Siunčiant money order, čekj ar
kt. mok. priemonę, tiksliai o u r o
dykite gavėjo. adresą, ir užsako
mg siiintiHefių tiptt numerius.
Galima užsakyti keli pakiėtėliai ,
tam pačiam gavėjui.

* Terminui nuo Sausio 1, 1949
Už jo ilgą Teisėjo tarnybą

i iSoii-Paiijbaii (./iiiteiic Com.

Michael A. McGrath, Treas.
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No. 1
$ft 00
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2
2
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No. 2
Q0
.

2 sv. bekono
2 sv. kenuotr V jautienos
2 s^. pietų Afrik.. apeis.
marmelado
1 sv. cukraus
1 sv. kavos pupelių
1 sv. šokolado, blocks

No. S
50

2 sv. kiaftlinių taukų
Z sr. bekono
2 sv. cukraus
2 irv. auksė. rieb. sūrio :1 sv.kavbs pupelių.

No. 4
$2-95

9 ĮVARAI CUKRAUS

No. 5

*4-98
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No. 7 200 "Chesterfield cigarečių
$2-00 (išskiriant Vok. ir Italiją)
No. 8 16 sv.sfidytų silkių stati>5-95
(Tik j . Vokietiją)
n£lė
No. 9 10\sv. kviąti«ių miltų
$2*®^ 4 ūric.kepimo miltelių
EXTRA
Z
No. 10 2
t^ oir
2
1 1
»'
1
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taipgi ir parūpinti pagerinimą sąlygų gauti daugiau mok
slui progų Clevelando jaunimui.
Pats per save iškilęs savo sunkiu darbu, Woodling gerai
supranta darbo žmogaus problemas ir jo siekimus page
rinti savo ir savo šeimos gyvenimą, apsaugą sau ir geres
nes mokslo progas savo vaikams.
Woodling žino ką reiškia rūpestis iš savo gaunamos algos
padengti pragyvenimo kaštus. Kaip garažiaus mekanikas
ir vėliau kaip elektriškas inžinierius didelėse korporacijo
se, jis žino ką reiškia pragyventi iš algos arba du kartu į
mėnesi gaunamo atlyginimo.

&IEBĄLŲ 6 SV.M!
sv.kenuoto sviesto
sv- bekono
sv. kiaulinių taukų
sv.šokolado, Mocks
sv.. cukraus
sv. kavos pupelių.

STATE REPRESENTATIVE

Woodling taip užsidirbo sau pinigus mokslui. Jis baigė Purdue Uni
versitete elektros inžinieriaus mokslą' ir vėliau Western Reserve
Universitete teisių mokslą.
šiandien, George V. Woodling yra vyresnysis partneris teisių firmos
Woodling & Krost, jis yra išradėjas Flodar hydraulic pipe fitting,
ir virš 60 kitų išradimų; jis yra Trustee Fenn College, vienos iš žy
mesnių Clevelando mokslo įstaigų; jis yra autorius keleto knygų ir
straipsnių ir yra pripažintas aktyvių, mąstančių žmonių kaip vienas
iš geriausia tinkančių buti State Representative pasiuntimui j Co
lumbus atstovauti Cuyahoga Apskrities žmones.
Woodling yra proga kiekvienam balsuotojui vėl išrinkti atstovu tokj kuris pasirodė teisingu, gabiu ir nuoširdžiu. Balsuokit už žino
mą kandidatą, išrinkit vėl George V. Woodling Lapkričio 2, Repub
lican State Representative* iš Cuyahoga County.

Republican Ticket
Antrad., Lapkričio
•
Mr. Minshall, praktikuojan
tis advokatas, pasekmingai
tarnavo State Representative
pareigose ir 62 mėnesius militarinėj tarnyboj užjuryje.
Mr. Minshall "yra užgirtas
šiai vietai visų Amerikoniš
kų laikraščių, Cleveland Fe
deration of Labor ir dauge
lio * visuomeniški| organizaci

This advertisement sponsored by
CUYAHOGA WOODLING COMMITTEE
Paul H. Baiseh, Chairman
Will McAdam Sec'v
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Smagi Lietuviška Užeiga
E

ją

| UPTOWN GRILL
s

Šildykit Savo Namus

|
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
=
Geras Patarnavimas
S
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
s A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40)

Automatiškai su MONCRIEF
GAS — OIL

10626 St. Clair Avenue

COAL

1 N T H 6 C I T Y O F C L E V> E

ND

Nori pagražinti savo
namus? šauk—

| K; j> TA U P A S
I

S

Namų Dekoravimas
musų specialybe.

Kambarių Popieriavimag
Namų Maliavoj imas

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

Temykit

1
5
§
S

Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga

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

Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS

Naujausių pavidalų ir spalvų. Rainos po $^.45 ir 'J&to
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi
Mes duodam Eągle Stamps su kiekvienu pirkiniu.
Čia Iškelsime Jusų Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.

7010 Superior Ave.

|

LASNIK CAFE

Gatavai Jusų Pasirinkimui

Naujų Rudeninių Stilių

DYKAI!

f

FURNACE CO., MEDINA, O.

SJorirtij f°' ^Huingtf

Endorsed by the Cleveland Bar Association

Rezervacijoms š a u k i t MAin 9064.

pažystat

WILLIAM E. MINSHALL, JR.

THE HENRY

Common Pleas Court

Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę.

r

Lengvesniam taupymui —
taupyk paštu. Mes užmokė
si m už pašto ženklus.

i

A t d a r a kasdien nuo 4:30 P. M. to 4:30 A . M.

kuri

Stengkis l u p y t i reguliariai
su Society, ir kada nors ga
lėsi pirktis sau namą, mok
slą savo vaikams, atostogų
kelionę, užtikrinimą ateičiai
-ką tik sau norėsi.

M VA:K, ;ir.

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius

Perrinkit

A T E I T C-I

DAVID C.

21 52 Rockwell Avenue

Gerai jsiskaitvkite instrukcijas, kaip reikia balsuo
ti. Net ir gerai prityrę balsuotojai kartais padaro klai
du ir jų balsai žųsta.
Prieš dedant ženklus i balsavimo lakstą gerai apgal
vokite, ar tikrai dedate ženklą ten, kur norite, kad jis
butų padėtas.
Judge Geo. P. Baer, kuris vėl kan
Mr. Barkley sutiko, kad jo
Jeigu pastebėsite, kad padarėte klaidą, tai tuojau vardas butų atspausdintas ant didatuoja j Common Pleas Court tei
paimkite iš balsavimą prižiūrinčių tarnautojų naują lakštelių, prilipinimui ant balo sėjus, siunčia savo padėką Cuyahoga
Apskrities balsuotojams. Judge Baer
lakštą. Jus turite teisę ji gaišti, jeigu sugadinate savąjį. to kandidatu į State Represen sako:
"Jusų parama praeityje padė
Balsavimo lakštuose šį kartą rasite tris kolumnas. tative, Republikonu sąraše, rin jo man pasiekti tą vietą, kurioje aš
iki šiolei jums tarnavau. Kai busiu
Viena Republikonu partijos, kita — Demokratų, o tre kimams lapkričio 2 d.
išrinktas Common Pleas teisėju, aš
čia — su užrašu "Presidential Electors''. Toje trečioje Mrs. Margaret Barkley," kuri prižadu ir toliau dirbti sąžiningai, be
šališkai ir nuoširdžiai, kuo praeityje
kolumnoje surašytos pavardes "trečiosios partijos", t.y., buvo State Representative, žu atsižymėjo
mano teismo sprendimai.
Prašau jus paremti mane balsavimu
Henry Wallace ir Glenn Taylor rėmėjų.
vo šiomis dienomis automobi dienoje,
lapkričio 2. Mano vardą ra
Jeigu norite balsuoti už Republikonus ar Demokra lio nelaimeje.
site ant Judicial ballot".
tus tai nepadėkite nei vieno ženklo "X" prie kurios nors
trečiosios kolumnos pavardės! Jei tą padarysite, suga dinsite savo balsą! Atminkite,kad prezidento rinkimų
lakšte jusu ženklai "X" turi buti tik vienoje kolumnoje.
Sugadintu balsų paprastai buna gana daug. Dabar
kai yra trys kolunmos, daugiau yra pavojaus. Todėl
reikia buti ypatingai atsargiems.
Kuo daugiau sugadintų balsu, tuo daugiau pavojaus,
kad linkimų nutarimas bus toliau nuo tikros piliečių
daugumos valios. Sugadintas balsas^ yra blogiau, negu
išviso nepaduotas!
Įsivaizduokim, kad ir šiais metais balsuos tik apie
piliečiu, galinčių balsuoti, kain tai anksčiau būda
vo. Jeigu iš tų dar 10' < bus sugadinti, tai atstovu pre
zidentui rinkti gali buti išrinktas tik 29 r balsu gavęs
kandidatas. O jeigu 20', butų sugadintų, tai galėtu bu
ti išrinkta* gavęs tik kctvirtdalj (25.6 r ,) balsų! Kokia
neteisybė .išeitų dėl apsileidimo ir
žioplumo!
Tad. balsuotojai, saugokite savo teises!
Ypatintrai saugokitės šitų klaidų:
1. Neišbraukite jokio kandidato pavardės!
X
GEORGE V. WOODLING
Seniau tą buvo galima daryti ir buvo leidžiama
"maišyti" kandidatus iš vienos ir kitos partijos. Dabar
Lapkričio 2rą, jusų pareiga bus išrinkti visuomenės tar
tai]) nebegalima!
nybon kandidatus kurie žinote jums geriausia tarnaus,
2. Neišbraukite ir neištrfnldte ženklo "X'\ jei pa
šios apskrities piliečiai privalo žinoti, kad GEORGE V.
stebėsite, kad jį padėjote ne ten, kur reikėjo. Tuojau
WOODLING yra vienas iš žymiausių Republikonu State
prašykite naujo lakšto ir sudėkite ženklus švariai, be jo
Representatives, kokis kada jiems tarnavo Columbus.
Woodling yra visuotinai mėgiamas ir gerbiamas. Jį reko
kių pataisymu.
menduoja Clevelando žymus laikraščiai, visuomeninės or
3. Vartokite tik "X" ženklą. Paprastas atžymejiganizacijos ir darbo unijos'.
mo ženklas "v" jau nebetinka ir nepriimamas.
Kaip
narys Republikonu delegacijos State Legislaturoje,
4. Pabandykite savo plunksną, ar gerai rašo, jmt
Woodling įgijo pripažinimą už savo dideles pastangas su
kito kokio popierio. bet ne ant balsavimo lakšto krašto!
vienodinti ir pagerinti viešą transportaciją Clevelande ir
o. Nepasirašykite ant lakšto nei nepridekite jokių
apylinkėse. Mokslinės grupės žino Woodling irž jo pasek
kitu prierašu!
mingas pastangas pakelti šios apskrities mokytojų algas,

pasidaryk pats sau

JUDGE

CHUNG KING RESTAURANT

KĄ REIKIA ŽINOTI EINANT BALSUOTI

tos persiuntimo, draudimo ir ki
los išlaidos.
\- >
Atskirai ta.TMinė> «>u draugi.iomis. kuimtėtais Jt jiavieniais : as
menimis del didesnių užsakymų.
Nedelsdami. šiandien pasiųskite
savo riminėms; draugams siun
tinėlius!-

IŠRINKIT

f

Aš suprtmtu kad Republiko
nu Ekzekutyvis Komitetas pa
darė tą žyg|, padėdamas mano
vardą ant baloto, kaip pagarbą
mano žmonai, Mrs. Barkley. Aš
priėmiau tą pasiūlymą, tikėda
mas kad mano velionė žmona
butų norėjus, kad aš taip pa
daryčiau.
Ibtm W. Barkley.

č i a nurodytose kainose įskaity

Pareoikit Tinkama Asmeni!

['

į SV. &AVOS Pupelių

atmatuok - tada kirsk!

Judge George P. Baer Į

Oct. 20, 1948.

No. 6 4*5
cukraus
$4-00 4,5; «v. kavos pupelių

ESTATE SENATOR
Į

sv. taukų, kiauliniu.
sv.bekono
sv. salami dešros
sv. kenuotos jautienos'.
sv. pieno miltelių.

Septynis kartus

PAREIŠKIMAS

Atdara Vakarais
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P J KERSIS

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

|

OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

S
S
E

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreipkitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymu
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.
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CLEVELAND 3, OHIO

Lithuanian Pica to Gov. Dewey
The Honorable Thomas E. Dewey
Governor of New York
Albany, N. Y.
Dear Sir:
The Aiweficans of Lithuanian de<wf*wt gathered at ttfe
Carter Hotel, Cleveland, Ohio, on the Second and Third days of
October, 11)48, as delegates to the Eighth Annual Convention of
the League for the Liberation of Lithuania, are aware of your
deep sympathy for all oppressed peoples. They take cognizance
of the fact that the United States still recognizes the duly elected
government of the Lithuanian Republic and its authorized rep
resentatives at Washington, D.C.
The delegates endorse your stand against Communism
and other dictatorial "isms" and heartily support your healthy
measures for foreign and domestic affairs and wish you success.
We are deeply concerned, however, with the fate of the country

PRAŠYMAS LIETUVIAMS

BALSUOTOJAMS .

Woodling Darbai Pada
ro Jj Vertu Išrinkti

IŠRINKIT VEL

mW
ui

Dr. S.R; lierlicr
CORONER

Lietuviai prašomi balsuoti už
pr. S. R. GERBER, rinkimų
dienoje, Lapkričio 2 1948.
Jo vardą rasite apačioje
Democratic State and Coun
ty Ballot, apačioje.
Coroner užima svarbią ir
atsakominga vietą, kuri rei
kalauja patyrimo medicinoje
ir įstatymuose.
Dr. GERBER, kuris eina
Cuyohoga County Coroner's
pareigas nyo 1937 metų, tai
vietai tinka labiau negu ki
tados kada. Jo visiškas atsi
davimas pareigoms ir reika
lavimams kokie jam uždėti
toje tarnyboje užtarnavo užgyrima ir rekomendacijas iš
laikraščių ir visuome n i š k u
organizacijų.
Busiu dėkingas už jusų
balsavimą už Dr. S. R. Gerber ir už jusų kooperaviraą
paraginti savo gimines ir
draugus balsuoti už jj. .
DR. A. J. KAZLAUCKAS.

PHONE: ENdicott 4486

of our forefathers — Lithuania — which is a victim of the
Stalin-Hitler partnership of 1940. As a result, this country ex
perienced inconceivable hardships which would have been un
bearable save for the hope of allied victory and eventual recovery
of independence.
Our appeasement policy displayed at Teheran, Yalta,
London and elsewhere, dispelled the hope of independence and
compelled victims of Red aggression to question the motives of
Western Democracies. Additional acts contributing to our loss
of prestige in the eyes of freedom-loving peoples of the world
are:
1. Soviet-inspired screenings of displaced persons.
2. Permission granted to Soviet NKVD agents to cir
culate freely in the United States and in D. P. camps
in Germany.
3. Use of propaganda and even coercion to compel the
displaced person to return to his country under So
viet occupation as illustrated by our offer of extra
food, clothing and other inducements to force these
victims of war into "committing suicide".
4. Failure of the Democracies to insist that Lithuania
be admitted to the United Nations.
Our constant lip service of aiding the displaced persons,
and even the passing of a belated bill to admit 205,000 to our
shores without proper provisions or a sincere attempt to be reaily helpful, are acts that cannot be explained away. The require
ment that each displaced person secure a home and a job before
he is eligible is an unsurmountable barrier.
The non-recognition of the Baltic States as a part of
the Soviet Union fails to impress those who are living in D. P.
camps. These victims must accept alms and remain exiles, per
haps for the rest of their lives. They realize that if the Wes
tern Democracies had been firm when they granted Lend-Lease
to Soviet Russia, the ill history of the Baltic States, Poland, and
many other countries would not have occurred. They realize, too,
that our recognition of the Soviet Bandit^ who annihilated over
20 million people in cold blood, who are deporting the entire
Baltic region, who have no respect for human rights make us
a party to these acts.
In view of the conditions facing small nations and their
nationals, we are anxious to obtain an expression from you, and
we respectfully ask whether, if elected, you tfould do the follow
ing:
A.

Insist that the Soviets leave the Baltic States and other
occupied countries.
B. If the Soviets refuse to do this, would you recommend that
our State Department and Congress order the Soviet agents
George V. Woodling
and representatives out of the United States.
Sudėjus j vieną pasekmingą inži C. Appoint an impartial committee, consisting of practical and
nierių, advouatij, išradėją, moksli
high-minded representatives, to see that all possible red
ninką ir matematiką turesite vaiz
tape, delay and favoritism be eliminated in issuing visas and
dą kas yra George V. Woodling, Retransportation of the 205,000 displaced persons.
publikonų kandidatas perrinkimui į
D. Recommend an amendment to the D. P. Bill to eliminate
State Representative vietą.
Savo tarnyboje State Lejrislaturothe requirement of securing jobs and living quarters before
je, Woodling kovojo už suvienodini
the
displaced persons are considered for entry to the United
mą Clevelande ir priemiesčiuose. Jo
States, and would you recommend increasing the pumber
pastangomis prieita prie pakėlimo
of D. P's entering the U. S. to 400,000.
Cuyahoga apskrities mokytojoms al
gų. Jis pradėjęs jaunas dirbti savo
Institute an investigation to determine the cause of so many
mokslo tęsimui, dabar remia pastucomplaints against our consular services in D. P. centers.
mėjimą mokslo visiems kas tik no
F.
Instruct
our delegate in the U. N. to insist that delegates
ri tuo pasinaudoti. Jis turi pirmos
from occupied countries be given a place in the U. N. so
eilės supratimą apie šios apskrities
mokslo problemas, pats būdamas
that their fate and future could not be decided against them
aktyviu Fenn College globėju, vie
with no opportunity to defend their rigfits.
nos iš plačiai žinomų Clevelando
aukštesnių mokyklų.
We respectfully ask you, Sir, to give y.our support to
Privatiniame gyvenime Mr. Wood the measures outlined above, not only for the purpose of aiding
ling yra pasekmingas advokatas-in- these victims of war and oppression, but also to reestablish our
žinierius, padaręs virš 60 įvairių iš
radimų, autorius keleto knygų ir own prestige secured at an enormous sacrifice of the American
straipsnių ir dažnas svetiys kalbė people.
8
tojas Clevelando bažnyčiose.
We beg to remain,
Savo praeities darbais jis įrodo
sato tinkamumą buti išrinktu vėl į
Respectfully yours,
House of Representatives, geresniam
Dr. M. J. Colney, Pres. Elect.
atstovavimui Cuyahoga piliečių.
K. S. Karpius, Secretary.
Rinkimai Lapkričio 2 d. Tėmykit
A. S. Trečiokas, Treasurer Elect
jo skelbimą šiame numeryje.
P. J, Zuris, Hon. Pres. Elect.
DIRVAI išsirašyti nereikia League •for the Liberation of Lithuania
laukti pradžios metų. Išsira- 148 Grand Street, Waterbury, Conn.
šykit dabar. Pusei metų $1.50. October 19 1948

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO.'S BASEMENT

CLEVELANDE KAL- Dr. Jos. Edw. Swoboda
Dr. Joseph Edward Svoboda yra
BĖJO TRUMAN IR ateivių
čekų tėvų sunus, čia gimęs ir
Ijęs mokslus. A.B. ir M.D. laips
DEWEY
Cleveland^, svarbig industri
nį centrą, su pusantro milijono
gyventojų, pasistengė aplanky
ti ir Prezidentas Truman ir
Republikonų kandidatas į pre
zidentus Thomas E. "Dewey.
Truman kalbėjo čia antradie
nio vakare. Kaip prezidentas,
jis buvo atitinkamomis ceremo
nijomis Demokratų partijos va
dų priimtas. Parado metu gat
vėse susirinko tūkstančiai žiū
rėtojų.
Truman savo kalbą sake di
džiojoje Public Auditorium, ku
ri, vietos laikraščių fotografijų
įrodymu, nebuvo užpildyta, bu
vo matyti daugybė tuščių vie-

Moterims Army Corps Rūšies
Goodyear Welt Odos Batukai

DEWEY SUJUDINO MIESTĄ
Sekanti vakarą, trečiadienį,
spalių 27 d., atsilankė Cleve
lande ir Gubernatorius Thomas
E. Dewey, Republikonų kandi
datas. Jį priėmė ir kartu su juo
dalyvavo dabartinis Ohio gu
bernatorius Herbert.
Minia Dewey pasitikti ir jo
kalbos išklausyti pasirodė žy
miai didesnė: Dešimtys tūks
tančių žmonių gatvėse sveikino
Dewey parado metu, o į audi
toriją susirinko virš 16,CH10
klausytojų, publika užpildė abi
sales — auditoriją ir gretimą
Muzikalę salę.
Dewey savo kalboje įrodinė
jo dabartinės administracijos
valdymo netikslumus, nesuge
bėjimą šaliai vadovauti šiais
dideliais istorijos laikais, kada
Amerika turi išspręsti pasaulio
taikos likimą.
Dewey apkaltino Demokratus
globojimu komunistų, palaik>mu jų valdiškose įstaigose, tuo
metu kai visa šalis jau sujudus
komunistų atsikratyti ir kai tui ri imtis žygio apsiginti nuo jų,
pasiruošusių daryti perversmą,
į
Jis sakė, jeigu bus išrinktas,
| stengsis duoti šaliai valdžią to
kią, kuri vienys visus Ameri
kos žmones, vietoje tokios, ku
ri kursto ir kelia tarp vienų ir
kitų neapykantą.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jusų namai arba ra
tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės i
P. J. KERŠIS, del apkainavi
mo, ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos pirm
?u išmoka už nuostolius.
kandai

v

Pasirinkimas iš
Juodų arba Rudų

• Tarnybos Moterims!

• Patarnautojoms!
• Geros rūšies lanksčios odos
padai
DYDŽIAI 4 iki lO
PLOTIS AA M D
fljaleiskit. 10 dienų
Išstatymui)

Basement Shoes

•'*» T"

•

Prielankumui

Į

Atsakantumui
1ŠR1NK1T

Dr. Joseph Edward

Svoboda
COUNTY CORONER
On the Republican Ticket
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

PALIKIT

JUDGE
BENJAMIN A.
N I C O L A

Common Pleas
Court
ENDORSED BY:
Cleveland

Namų Maliavotojas
Popieriuotojas

v Penkių akučiu suvirintas pilnam
surišimui.

495 East 123rd St.

Telefonas: POtomac 6899

Cuyahoga

Bar

Cleveland Federation of Labor,
Press, Plain Dealer; News, ir tibtiniu;
laikraščiai.
JIS
UŽSITARNAVĘS JUSŲ PARAMOS
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Meet your old friend
"BILL" GREEN

-S CASUS

Wade Park at 71st Street
BEST FOOD IN TOWN
Air Conditioned
Good Service
a

Jakubs Funeral Home
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763
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i

Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

—HAMMOND VARGONAI PER SERMENW—

f

Į

|

\ 6202 SUPERIOR AVE.
HEnderson 9292 |
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Pilnai Padengta Apdrauda.

UTah 1-4515

W. DEBESIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

POLTER
Lietuvis

and

Association, Citizens League,

JONAS G.

v Sucded odos kulnai kad neslysty

• Plona oda ištiesta apačia

tas

Teisingumui

^

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

t Geros rūšies odos vidurys

KAS platina Dirvą
platina apšvietą.
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/
Trumano kalbft, kaip ir visur
kitur, buvo daugiau puolimo ir
darymo priekaištų savo Republikonui oponentui. Jis skelbė
nebutus priekaištus, buk Republikonai bandą apšerti žmones
migdančiais vaistais, sulaikyti
piliečius nuo ėjimo balsuoti;
buk Republikonai jau matyda j
mi savo pralaimėjimą viską pa :
metę bėga, ir tt. ir tt.
Prie tokio Trumano netakto
dar prisidėjo ir vietos Demo
kratų partijos vadų savitarpi
niai vaidai — ta niekad nesi
liaujanti Millerio neapykanta
Frank J. Lauschei, Demokratų
kandidatui į gubernatorius, ko
nepavyko Milleriui gauti.
Miller stengėsi Lausche nei
neprileisti prie Trumano....

P. J. KERŠIS

WOMEN'S ARMY CO»4*S!

nius į&ijo iš Ohio State University.
Pasiekęs AB. laipsnio jis mokytojavo Clevelando High mokyklose, o

Ii

-

$09-12 Society for Savings Bid.
Tclef.: MAin 1773.

TOKIOS PAT ODOS kaip daromu

vėliau baigė medicinos mokslą. Da
bar yra pagelbiniame štabe St. Ale
xis, Polyclinic, ir St. Ann's ligoni
nėse, o savo profesijoje praktikuoja
Broadway-East 55th St. srityje

tų

Štai vėl daugybė šių poliarių nauju avalų

• Slaugėms!

't

A

Lithuanian Digest
6820 SUPERIOR AVE.

'

7526 Star Avenue

Cleveland 3
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I. J. S AMAS-J EWELER
Persikėlė į naują didesnę kr gražesnę krautuvę

| 7007 Superior Ave.

1
E
=

Greta Ezella Theatre |

—m

| Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- S
s
rodėliu ir visokiu graždaikčiu, už nupigintą kainą.
5
imu
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CLEVELANDO IR APYLIN CES ŽINIOS
DIRVA—G82f) SuiA'ri'M
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hNdicutt. l-IM>*—Atdara vakarais

BALSUOKIT UŽ HARRY W. MITCHELL
| KONGRESĄ IŠ 21-0 DISTRIKTO
Kada rimtas biznio žmogui
pasišvenčia kandidatuoti į U. S.
Kongresą, toks žmogus vertas-visų balsuotojų parėmimo. Vie
nas tokių, kuris ne ra politikie
rius, bet plačiai suprantantis
šalies ir savo distrikto žinonii.
reikalus, tai Karrv W. Mitchell,
Clevelandietis, kandidatas nuo
21-o Distrikto.
Jis kandidatuoja RepublikoflŲ sąrašu ir pataria balsuoto
jams padėti kryžiuku už visą
Republikonų sąrašą.
Mr. Mitchell turi savo dirb
tuvę prie Cedar Avenue ir E.
65th Street. Jis neina į šalies
aukščiausią įstatymdav y s t ė s
vietą pasipinigavimo tikslu, nes
pinigų jam pakanka. Jis turi
plaC'ią programą, kuri apima vi
suomenės artimus interesus.
Jis nori suteikti 21 Distriktui
aptyvią reprezentaciją.
Jis stoja už paliuosavimą ve
teranų G. I.'s nuo visų Fedėralių Taksų mažiausia 5 metams.
Stoja už sumažinimą visiems
žmonėms Income 'laks:} ir at
skaitymų iš algų.
Jis nori sumažinti Valdžios
begalines tarnautojų eiles, kad
taksų mokėtojams palengvėtu
našta, nemokant jiems algas.
Jis pripažįsta kad reikia kon
troliuoti didelius industrinius
monopolius, o mažus biznierius
paliuosuoti nuo visokių pervir
simų taksav'mu. ,'is stoja už
Amerikos stiprinimą ir patlary-

m

Harry W. Mitchell

LEKO BANIO 50 METŲ
AMŽIAUS SUKAKTUVĖS
Alekas Banys pritš keletu
dienų apvaikščiojo savo 50 me|tų amžiaus sukaktu. Tupėjo su
įsavo artimais draugais vaka! rienę.
j Vakarienėje dalyvavo ir to
limu viešnia, Helen Katarskas,
iš Rossville, Ga., kuri čia apsi
lankė pas savo motiną, Milikauskienę.
šiu sukaktuvių proga A. Ba
nys Lietuvos g/nim ) bylos rei
kalams paaukojo $10.
Ilgiausių metu, goros sveika
tos jam ir toliau darbuotis lie
tuvių tautai, kaip jis dirbo iki
šiolei!

I

R

V

A

Palaikykit Gerą Apskri
ties Valdybą
Tautinės grupės praeityje isirSjr
j/ararruj K dabartinių apskrities vii
šininkų, ku.'ie suteikė atitinkamai
ietas'jų žmonėms sulyg jų gabuą. To galima tikėtis ir dabar, jai
«*'•*» apskrities viršininkais bu?
išrinkti .šie:
Pirmiausioie vietoje stovi Courty Commissioners John F. Curry ii
John J. Pckarr-k. Mr. Curry bun
apskritie? k imisijonieriaus pareigo
se per 15 nu-Lų, atlikdamas žymus
darbus.
Sheriffo vietai yra taipgi dabarti
nis Sheriff Joseph M. Sweeney.
Comity Treasurer vėl rekomenduo
jamas tas
ats ilgametis Count,v
Treasurer John J. Doyle.
Albert S. Porter, County Engineer,
yra naujas savo pareigose, bet la
bai patyręs ir tinkamas.
County Prosecutor Frank T. Culiitan buvo pirmą kartą išrinktas
i932 metais ir nuo to tinkamai tar
navo savo nareitfose.
Clerk of Courts Leonard F. Fuerst
vra t?.ip pat atsižymėjęs savo dar
bingumu ir sumanumu.
Donald F. Lybartjer, County Re
corder. tarnauja jau 15 metų atsa
kančiai ir nuosekliai.
Dr. Samuel R. Gerber nuo 1930
metų eina Coroner's pareigas, kuliose jis yra vienas iš tinkamiausiu.
Demokratų organizacija prafto UŽ
juos balsuoti Lapkričio 2.

VĖL DIRBA VENETIAN
BLINDS
Juozas Pečiulis, sugrįžęs iš
Floridos, vėl apsigyvena Clevelande ir čia vėl užsiima dirbi
REIKALINGA MOTERIS
mu langams Venetian Blinds ir Prie prižiūrėjimo vaikų; gera
kitokių užtiesalų (shades). Jis mokestis; gali buti savo namie
vėl pasitarnaus lietuviams pa naktimis. Kreiptis
grasinime jų namų. Kai jums
SW 9208
reikės naujų Window Shades ir
Venetian Blinds, kreipkitės j
Juozą Pečiulį, telef. IV 3348;
19206 Kildeer Avenue.

rną jos galingos Jis pritaria
išvalymui komunistų iš valdiš
kų įstaigų. Platesnis jo progra
mos išdėstymas telpa šio pus
lapio apačioje. Pastudijuokit
ja — ir balsuokit už. Republikorus ir už Harry W. Mitchell j
V. S. Congress nuo 21st Dis
trict.
BANKAI BUS UŽDARYTI
George Gun d, prezid e n t a s
Cleveland Clearing House As
IŠVYKO I FLORIDĄ
Juozas ir Anelė Velikiai iš sociation ir prezidentas The
važiavo žiemai j Miami, Flori Cleveland Trust Company, pra
neša, kad Clearing House na
dą, kur praleido ir pereitą žie riai bankai bus uždaryti nuo 1
mą. Jie yra Dirvos skaityto vai. po pietų rinkimų dienoje,
jai, ten persirašė sau Dirvą.
antradienį, lapkričio 2.

Kandidatas Teiseju į
Common Pleas Ccu ^

i PASIUNTĖ GĖLIŲ

(Daugiau vietos žinių
rasite pp. 6 ir 7)

Detroite mirė žinomas ta&tidarbuote.-jas. Juozas J.
' >-n ; 'is. kuris palaidotas šios
MOTERYS
sa\aitės antradienį. Kiek žino
ma. niekas iš Clevelandiečių į Stai jusų gyvenimo proga. Tapkite
laidotuves negalėjo nuvažiuoti, liuosos nuo pinigų rupes-"h}'. Viduti
po $30 uždarbio savaitėje laisvu
+•. opiii, vainikus nusiuntė ar niai
laiku namie. Pasiteiraukit apie musų
timi Smailio draugai, Karpiai, darbą. Rašykit Box 5981 Cleveland
Post Office.
Rasteniai, ir žiuriai.
'olltfral Advertlwmrnt"

'l'ulitlrai Advertisement'*
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Judge Harry

A. ttanna

Jo kandidatūrą išrinkimui tolesnei
tarnybai į Common Pleas Court užgyrė Cuyahoga County Bar Associa
tion, visuomeninės, fraternalinės ir
darho organizacijos, tautinės grupės
ir Didžiojo Clevelando laikraščiai.
Tarnaudamas Assistant Attorney
General of Ohio, jis atsižymėjo lik
vidacijose taupomų bankų ir staty
bos ir paskolos draugijų. Pirm to
jis atsižymėjo bylų vedime.

KAS platina Dirvą
retina apšvieta

Muzikos Pamokos Jaunimui
MUSICAL INSTRUCTION
on CLARINET and SAXOPHONE
POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL

Also Orchestra available for dances, weddings, etc.

Call EDDEE PLATT

HE 2996 or
HE 9494

tan

BIOGRAPHICAL DATA

Age 45, married and father of three children.
Graduated from High School at 14, College
at 18, and admitted to the Bar in 1926.
Former Assistant Attorney General of Ohio,
and able trial lawyer.
Endorsed by The Cuyahoga County Bar As
sociation, leading civic, fraternal and labor
organizations, cosmopolitan groups, a n d
Greater Cleveland newspapers.
Possesses unquestioned ability and integrity,
and is exceptionally qualified to remain on
the Common Pleas bench.
Vote for Judge Hanna and continue efficient
administration of justice.

VOTE
FOR

JUDGE
~"

TERM
BEGINNING
JAN. 3, 1949

X HARRY A. U ADM
J lid K*' llanria Election Com.—1\ I*. Foster, Chm,

ra t

HARRY W. M TCHELL
1. Mitchell nėra politikierius griežtoje to žodžio pras
mėje, bet gero pasiturintis biznio žmogus.
2. Mitchell yra tvirtas ir veiklus, taigi gales plačiai
l^rJ ti ir dalyvauti tu 21-o Distrikto žmonėmis.
3. Micchell atstovaus visus 21-o Distrikto gyventoju
r nepataikaus bei netarnaus jokiai paskirai grupei.
4. Mitchell visą laiką dės pastangas sumažinti jusų
Income Tax.
5. Mitchell rūpinsis padėti pagelbos reikalingiems G.
; stengdamasis pravesti jiems Federalių Taksų morato
riumą kaip atlyginimą, taip kad jie galėtų įsigyti arba
pasistatyti sau nuosavus namus ir įsitaisyti ir išlaikyti
patys savo biznius.
6. Mitchell darbuosis už sumažinimą visokių taksų,
dirbdamas už pravedimą Valdžioje ekonomijos, prašali
nant i? Valdiškų įstaigų visokius kėdžių šildytojus.
7. Mitchell ypatingai turi užjautimą Mažiems Biz
niams ir jis darys viską galimo pastūmėti jų biznius iki
tiek net, kad butų nuimama visi pelnų taksavimai nuo
tokių biznių kurie užlaiko 25 darbininkų ir tarnautojų
arba mažiau.

8. Gabesnieji vaikinai 2l-e Distrikte gales prieiti prie
M.tcheil ir pasitarti apie gavimą paskyrimų į West Point
rba Annapolis.
9. Mitchell turi savo ofisą Clevelande, kuris galės pa
laikyti kasdieninį ryšį su jo ofisu Washingtone išklausy
mui ir išrišimui jusų problemų.
10. - Mitchell gerai pažįsta abi darbo sąlygų puses, nes
jis pats yra buvęs darbininkas ir dabar dirbtuvės savi
ninkas, kuriam dirba samdyti darbininkai.
1 1. Mitchell dabar turi eilę C. L O. (U.A.W.) narių
darbininkų, su kuriais harmoningai sugyvena.
1 2 . Mitchell d i r b s v i s o m i s p a s t a n g o m i s ttimažinimui
pragyvenimo kainų ir pašalinimui gyvenamų namų tru
kumo.
i 3. Mitchell nelaikys savo raštinėje savo šeimos narių,
bet samdys atsakančius pagelbininkus iš šalies atlikimui
jo darbų surištų su vieta kViriai jis bus išrinktas.
1 4 . Mitchell prisidės p r i e i š v a l y m o komunistinio ele
mento iš Valdiškų įstaigų.
I 5. Mitchell prašo jus balsuoti už Republikonus ir ap
saugoti savo Šalį, savo Religiją ir savo Laisvę.

JUSŲ VALDŽIA — YRA JUSŲ RŪPESTIS IR JUSŲ REIKALAS, — SAKO HARRY W. MITCHELL
UŽGIRTAS per CLEVELAND PLAIN DEALER
UŽGIRTAS per CLEVELAND NEWS

Mitchell For Congress Committee
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THE FIELD

LITHUANIAN WEEKLY
Published every Friday in Cleveland by

Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave

Cleveland 3, Ohio

Subscription *p«r year in advance
In the United States
$3.00
la Canada __ $4.00
Elsewhere
$4.50

Entered at Second-Class matter Decem
Spalio IT Chicago Tribune
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice
įdėjo net tris informacijas apie
The only Lithuanian Newspaper published In Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland.
under the act of March 3, 1870.
Lietuvą ir Baltijos kraštus.
Kaina 6c.
Viena iš jų vien apie Lietuvą, No. 43
CLEVELAND, OHIO October-Spalių 29, 1948
(33-ti metai :: 33rd Year)
kita — didelis latvio Bruno
Kalninio straipsnis, kur įrodo
naus karvelio spalvomis. Už tai
nus ir kitus, tik visa bėda, kad
ma, kad tikrieji Baltijos kraš
jam beveik su džiaugsmu ati
šiuodu tarp savęs kruvinai pe
tų valdovai yra sovietų slapto
duota pusė Korėjos, pusė Vo
šasi...
ji policija. Daugelio lietuviškų
kietijos ir du trečdaliai Euro
Ir arabai nespiauna į Mas
dalyviams tai buvo malonus
pos. Ir tik dabar tas "nudažy
(DIRVOS Iftresp. Paryžiuje).
reiškinys.
kvą. Londonas jiems įkyrėjo.
tas karvelis" pasirodė su savo
Arabuose bunda nacionalistinis
Vėliau tie patys ir kiti pana
NEPIGUS IR IŠDIDUS
sia okupuotų Skandinavijos jausmas, kurį kaip tik kursto
tikromis plunksnomis, kurios
šus straipsniai pasirodė ir eilė
valstybes — Švediją, Norvegiją Maskva.
rodo, kad tai butą plėšraus va
FRANCO
je provincijos laikraščių.
nago.
ir Daniją . Po to busią puolami
Net gaila žiūrėti į VILNĮ ir
Franko pasakė: "Tegul pa
Egiptp laikraštis "AHRAM"
Vakarų Europos kraštai ir An
R a š o
liAISVĘ, kai jos vis dar iš kaijuda iš Berlyno rusų ordos, tai glija.
rašo: "Jeigu reikia pasiekti
Prezidento įlinkimai
Rašo DR. B. T. DIRMEIKIS
Bo neriasi, kad Lietuva lais
tuoj milijonas ispanų stos gin
tikslo, tai turime eiti nors ir
viausia ir laimingiausia šalis.
ti
krikščioniškos
civilizacijos
su
pačiu velniu". Velnias iš
RAMIAIS laikais USA prezi
SPROGO ATOMINĖ BOMBA?
Teisybes žodis šiandien jau ga
Maskos meiliai šypsosi, bet jis
dento rinkimai sudarydavo pa ir kulturos".
Šveicarijos didžiausio miesto turi ragus ir uodegą. Arabai
lingesnis už jų papugišką gies Žmogaus laisvės
Kad tai tiesa, amerikiečiai
NĄ. Kas jo nepagarbina, tam sauliui reikšmingą įvykį. O
Zuericho
metereologijos stotis
melę
nėra vietos komunistinėje val dabar, kai iš visų pusių pučia žino ir vertina Ispanijos reikš j u ž r e g i s t r a v o d i d e l i u s s p r o g i - norėtų su Maskvos velniu susi
ir
teisės
D. K., So. Boston, Mass.
dėti. Bet velnias vis velnias!
stybėje. Butum tu kunigas ar smarkus vėjai ir renka didelės mę. štai jau antra USA sena
rr US,
ur e
torių
grupė
atvyko
pas
Franko
!
^
į
tegalėtų
buti
ne
kas
audros
debesis,
tie
rinkimai
tu
Jis lengvai neatsižadės žydų,
1
PASAULIS tiek amžių išgy advokatas, buožė ar darbinin
kita,
kaip
atominės
bombos
Nuomone apie demokratišką
rėtų
ypatingai
įdomauti
visus.
o
kaip sąmišius kėlė arabų tar
"pasiplepėti". Franco stato tris
veno ir tik dabar tepamatė, kad kas, mokytas ar beraštis —
sprogimai.
tvarką?
Bet
mes
esame
patekę
į
tokius
pe,
taip ir toliau kels...
reikalavimus:
jis dar neturi vienos bendros vistiek visi turi klauptis prieš,
Valdžia
uždraudė
tai
pas
su
ur
us
Z. Ubr.
Rinkimuose dalyvaus, gal but, nuomonės, kokios yra žmogaus partijos programą. Visi pilie-' ^ ^ ' kurie visų dėmesį su- 1. Ispanija turi buti priimta
kelbti, nes bomba t u r ė j u s i
čiai
yra
kaliniai,
gaudomi
nuo-!
jaukia
i
karo
klausimą
ir
visa
teisės
ir
laisvės.
Kiekviena
į
UN.
kokia pusė turinčių balsavimo
sprogti kaž kur Rusijoje... ži
J ^^a padaro beveik nevertu nei
teisę, o rinkimus nulems maž valstybė turi savo atskirus įs latinės baimės, persekiojimų
2. Ispanija turi naudotis
nios paskelbimas, sako, suda
I žodžio nei akies.
USA, Britanija ir Pran
daug puse tų, kurie paduos sa tatymus, kuriais mažiau ar grasinimų.
Marshallo planu.
rytų
Šveicarijos n e u t r alumo cūzija tik spalių 20 d. pra
daugiau
saugojamos
žmogaus
Bet
ką
pasakyti
apie
tuos!
.
9
^
tikrųjų,
USA
dabar
vo balsą, t. y., apie 25 'A suau
3. Atstatomas pilnas diplo pažeidimą...
neša sutarusios sulaikyti
gusių krašto piliečių. Trys ket- teisės. Bet kiekviena valdžia piliečius, kurie gyvena laisva tinis vaidmuo pasaulinėje poli matinis s a n t y kiavimas tarp
ardymą ir išvežimą Vokie
virtdaliai turės buti patenkinti gali elgtis su savo piliečiais, me krašte, vadina save gerais tikoje yra toks didelis, kad Ispanijos ir Vakarų demokra
MASKVA TARP ARABŲ IR tijos dirbtuvių, kurios bu
tuo, ką nutars vienas ketvir kaip jai patinka: joks tarptau krikščionimis ir gerais katali kiekvienas jo pajudėjimas vie tijų.
ŽYDŲ
tinis įstatymas jos nevaržo.
vo^ atiduotos Rusijai išsi
kais ir randa naudinga bendra naip ar kitaip atsiliepia į tarp
tadalis.
Paskutinis
dešimtmetis
pa
vežti,
kaip atlyginimas už
tautinę
padėtį.
Ir
jei
preziden
Maskva
užinteresuota
jauną
darbiauti
su
komunistais?
Kaip
NAUJIENOS, Chicago, 111.
LENKTYNĖS DftL SKANDI
rodė, ką valstybės ir valdžios, suprasti, kad toks pamaldus, to rinkimai galėtų padaryti įta
ją Izraelio valstybę padaryti Vokiečių padarytus Rusijai
NAVIJOS
naudodamos savo neaprėžtą ga beveik davatkiškas katalikas, kos į ateitį, tai visas pasaulis
savo "vasalu". Didedė Maskvos karo nuostolius. Tikri koNe 15 meilės?
lią, gali padaryti su savo pilie kaip generolas de Gaulle arba J ais domėtųsi. Yra pasklidusi
Norvegijos sostinėje Oslo ftaka ten l&bai jaučiama, žydai medijantai tie vakarų "de
Nors ALT atstovai Pitts- čiais: gali jų milijonus išžudy
v
suo
n
įvyko visų Skandinavijos vals visada meiliomis akimis žiurė mokratai", kad taip pildė
burghe derėdamiesi dėl vieny ti, suvaryti į kalėjimus ar kon Italijos ministras pirmininkas j ^rikos^ ^ nuomonė, kad Ame- tybių karo ministerių ir gene
jo i Maskvą, o ypač tie, kurie Stalinui duotą prižadą, kai
Gasperi, sėdėjo su komunistais'
politikoje niekas nepasibes ir sutiko, kad nereikia "pa- centracijos stovyklas, ištremti
masiniai važiavo į Vakarų Vo Stalinas savo visus priža
viename valdžios suole ir i e -keis, ar prezidentu bus išrink- ralinių štabų pasitarimas.
sogos", bet SANDARA vėl jos į tolimiausias sritis, paversti
dus tuoj po susitarimų su
Pabėgęs rusų
pulkininkas kietiją, o iš čia... į Paletiną.
dojo tą pačią giesmę? Galimas * as Truman ar Dewey.
reikalauja iš LVS
juos gyvuliais. Vokietija ir So daiktas, kad politika reikalavo
Bet Maskva, kaip ir lazda, laužė.
Pasauliui vis tiek, kokį pre- Tokajevas Paryžiaus laikrašty
žiūrėkite, kad neišeitų taip, vietų Sąjunga duoda tiek bai
tokio bendradarbiavimo. Bet zidentą Amerika turės: Truma- je "Aurore" paskelbė straips turi du galu: čia šypsosi žy
DIRVAI išsirašyti nereikia
kaip su tuo miesto ponaičiu, sių pavyzdžių, jog nebegalima
kai sąžinė kalba vieną, o politi- i a r Dewey. Jam nebūtų vis nį apie rusų planus busimaja dams, čia neišleidžia iš akių ir laukti pradžios metų. Išsirakuris labai meilus prie ūkinin toliau "ramiai ir šaltai" žiūrėti
tiek, jei Wallace butų rimtas me kare. Sako, rusai pirmiau- arabų. Ji mielai globotų ir vie šykit dabar. Pusei metų $1.50.
kaites, kol pasqgą išviliojo, o į savavaliavimus ir nekaltų ka reikalauja kita, tai žmonės kandidatas. Laimei — taip to
su
aiškiais
charakteriais,
su
paskui nudumė savais keliais... žmonių žudynes. ^
šviesiu protu ir tyra širdimi li USA dar nėra; nuėjusi. Tai
J. P., Pittsburgh, Pa.
UN pasiryžo sudaryti tarp klausys sąžinės, o ne politikos ir yra vieninteli* -paguoda vi
siems, kurie brangina laisvę ir
tautinį įstatymą — žmogaus balso.
Perly žvejoto jas...
Teisių ir Laisvis čarterį, —
Laikas, o ne iSmfritis priver kurie jos ilgisi.
Sveikinu, kad įsigijote spe kurs neleistų vyriausybėms ne
tė beveik visus "gerus krikščio
cialų korespondentą Paryžiuje, žmoniškai elgtis su savo pilie
nis" pakeisti savo pažiūras į VĖL KVIEČIA DAI
ir dar tokį, kuris gauna įeiti čiais. Tuo įstatymu norima už
Pasirinkite Techniško Lavinimosi
komunistus, šiandien jau ne
net Į UN posėdžius, mato vi tikrinti kiekvienam žmogui tei
NUOTI
Į
ANGLIJĄ
berandame nei vienos valstybės
sus didžiuosius žmones, kaip sę gyventi, buti laisvam ir jau
Rusi, Kokios Norit*... Užsidirbkit
šiapus geležinės uždangos, kur VAŽIUOJA IR A. DAMBRAjie kalba, į ką pirštu parodo... stis saugiai, nežiūrint kokios
komunistai dalyvautų valdžioje
DAMBRAUSKAITĖ
Ypač man patiko "Trupiniai rasės, kokios religijos ir kokių
drauge su kitomis partijomis. Po sėkmingos lietuvių daini
nuo didžiųjų stalo". Tai tikri politinių pažiūrų jis bebūtų.
Visur jie jau išvyti iš valdžios. ninkų kelionės po Angliją, šiuo
perliukai. Daugiau tokių!
Bet niekaip negali susitarti Bet keletą metų jie naudojosi metu Didž. Britanijos Lietuvių
Z. K., Waterbury, Conn. su Sovietais ir jų draugais. So
padorių partijų parama. Pasi Draugija ir vėl kviečia tą pa
vietams toks įstatymas atrodo rodo, kad krikščioniški jausmai
čią, kompozitoriaus Vlado JoKaltinamasis aktas.
nereikalingas, nes pas juos vi politikoje yra blo^i patarėjai. kubėno vadovaujamą grupę at
Kas tie okupantai ? . Paleckis, sos žmogaus teisės ir laisvės Ypatingai politikoje su komu vykti 8-10 savaičių koncertų
Venclova, Gedvilas, Sniečkus, esančios pilnai apsaugotos. To- nistais..
maršrutui. Artistai laukiami
žiugžda, ir kiti, kurie gimę ir kis čarteris esąs reikalingas tik
Londone sausio mėnesį ir tu
"kapitalistiniams kraštams" — Paukštį pažinsi
augę Lietuvoje...
rės išbūti Anglijoje iki koVo
VILNIS, Chicago, HI. ypatingai USA ir Anglijai. Ka
mėnesio vidurio.
pitalistiniai kraštai turį paim iš plunksnų
šalia Lietuvių Draugijos or
ti pavyzdį iš Sovietų, kaip rei
VAKARIEČIŲ pad&tia Euro ganizuojamų vakarų, daininin
MIRĖ LENKAS KAR kia apsaugoti pagrindines žmo poje tikrai sunki. Ji pasirodė
kus kviečia ir Britų valdžios
DINOLAS HLOND gaus teises ir kokių laisvių jam dar sunkesnė Azijoje, kur Ki Art Council. Britai kviečia juos
reikia duoti....
nija, Korėja ir Japonija suda net penkiolikai koncertų, spe
Iš Varšuvos praneša, kad
Kad milijionai žmonių komu ro labai svarbų trikampį tiek cialiai su operų ištraukų pro
spalių 22 d. ten mirė Lenkijos nistinėse valstybėse žuvo ir te- sovietų, tiek amerikiečių politi
grama.
kardinolas Augustas Hlond, su bežuva nuo jiems suteiktų "lai kos planams.
Į Angliją vyksta buvę Kau
laukęs 67 metų amžiaus. Jis svių ir teisių", kad visi, kas tik
Politinis karas Kinijoje šiuo no Operos solistai Ipolitas Nauplačiau pasidarė žinomas pas gali, bėga, kur kas išmano, nuo metu krypsta į labai pavojingą
ragis (bosas) ir Ele Kalvaity
tarais keliais metais, kaip at Sovietų globos, kad visas pa pusę. Komunistai baigia užim
aip žinote, 60 kursų, kuriuos siūlo
tė (mezzo-sopranas), o taip pat
me viename jusų. pasirinktame kurse,
viras kovotojas prieš komunis saulis bijosi ir kratosi Stalino ti visą Mandžųriją. Ir galės
USA Kariuomenės Technikos Mo
ir užrezervuos jums vietą. Tada jųs įs
ir jaunas dramatinis tenoras
tinę Lenkijos vyriausybę.
konstitucijoje surašytų "žmo greitai pasirodyti, kad čiang- St. Baranauskas.
kyklos, yra laikomi geriausiais pasau
tojate savanoriai, atliekate pagrindinį
Kard. Hlond mirė plaučių už gaus laisvių" — to dalyko ne Kaišekas net su amerikiečių
lyje. Dabar jus galite pasirinkti tokį
lavinimąsi, ir lankot savo pasirinktąjį
Ypatingas kvietimas yra pa
technišką lavinimąsi, kokio tik norite
degimu, kas išsivystė po apen pripažins jokia Sovietų delega pagalba nepajėgs komu n i s t ų siųstas išgarsėjusiai daininin
kursą.
— pirm Įstosiant į kariuomenę.
Jei esate baigę Aukštąją Mokyklą ir
dicito operacijos.
cija. O kol taip bus, tai visi įveikti. O tada padidės naujas kei Antaninai Dambra - Damb
Štai
kaip tas daroma. Jus pasirenkate
esate
tarp 18 ir 34 metų amžiaus (17
žmogaus
teisių
ir
laisvių
čarteJo mirtis sumažino Kardino
pavojus Korėjoje.
rauskaitei, kuri tą pasiūlymą,
dvi amato rūšis, kurios jums geriausiai
su
tėvų
sutikimu), čia jums geriausia
lų Kolegijos narių skaičių iki riai, nors jie butų gražiausi,
patinka. Paskui jųs Įvardijate po du
Jau senai šiaurės Korėja (so atrodo, sutiko priimti ir kaipo
proga pasiekti tokio išsilavinimo, kokio
pasiliks be jokios naudos tiems, vietų užimtoji) ruošiasi įtrau "leading lady" įsijungs i lietu
56; pilna kvota yra 70.
specialius kursus kiekvienoje rūšyje.
kada nors galėjote tikėtis! Atsilanky
, Jis buvo paskirtas kardinolu kurie senai jau laukia, kad kas kti ir Pietų Korėją .j sovietų vių artistų grupę. Londonietis.
Armija patikrins ar randasi vieta kuria
kite Rekrutavimo Stotyje dar šiandien!
1027 metais. Gimęs aukštuti nors susirupintų žmogumi, jo politikos tinklą.
žinia, kad
ŠTAI KELETAS KURSŲ, KURIUOS GALIT PASIRINKTI!
nėje Silezijoje, angliakasio sū verte ir jo teisėmis į gyvenimą, amerikiečių užimtoje Korėjoje RAŠYTOJAI St. SANTVARAS,
•tochanical
Tire Rebuilder
Telephone and Telegraph
Power Generator Am
nūs, Hlond kunigo karjerą pra į darbą ir į laisvę.
prasidėjo komunistiniai sukili P. ANDRIUŠIS IR A. GUSTAI
Tailor
Installer Repairman
Teletype Repairman
Automotive Mechanic
Shoe Repairman
Telephone Central Office
Medical Equipment Mechanic
dėjo Milane, Italijoje, kur jis
mai, leidžia spėti, ko galima ti TIS LANKO STOVYKLAS
. ititntilte-IWidlcel
Repairman
Locomotive Repairman
Verfrical and leAe
Construction Equipment Mechanic
turėjo progos susidraugauti su Raudoniefi...
Vfchnical
Automatic Telephone Syitw
kėtis iš Korėjos. O kai visa
Lietuvių Tremtinių Raš5'tojų
Refrigeration Mechanic
Cable Splicer
Maintenance i'
Surgical Technician
Office Machim Service Man
tuo dvasiškiu, kuris vėliau pa
Medical Technician
Korėja
pasiduos
į
komunistinį
Marin* Engine Mechanic
Draugijos pirmininkas S. San
Medical Aid Man
Track Vehicle Mechanic
tapo dabartinio popiežiaus ar krikščionys
Map Reproduction
tinklą, tai netrukus paaiškėtų, tvaras, valdybos narys Pulgis
PEACE IS AMERICAS
C»w«tructl—
timu draugu.
KAD komunistų valdomose kad ir visas Azijos žemynas jau
Ptecieion Te«t
Andriušis ir A. Gustaitis jau
Electrician
Watch Repairman
Antro pasaulinio karo pra valstybėse įvairių bažnyčių ga grasina Amerikai.
Water Supply Technician
Rre Control Instrument
antra savaitė su literatūriniais
Construction Machine Operator
Repairman
Boiler Maker
džioje, jis buvo popiežiaus pa nytojai viešai lankstosi prieš
Gaila, labai gaila, kad prieš pranešimais lanko amerikiečių
Ship Carpenter
skirtas buti visapasauliniu len komunistų vadus ir gana gra trejus metus Amerikos politi
mm* Tewtiu
Craft*
zonos stovyklas. Jie pasiryžę
kų dvasiniu direktorium, kuo žiais žodžiais atsiliepia apie jų kos vadovai nepramatė, kas vė
Sheet-Metal Worker
Athletic Instructor
pasiryžę aplankyti Swaebisch
Leather and Canvas Wotiw
leadership Course
met Lenkija buvo sovietų ir darbus — tai tuo nereikia ste liau atsitiks. Maskvos paukštis
Gmuend, Dornstadto, Dillingenacių suplėšyta ir lenkai pradė bėtis. Ten, kur komunistų par tada buvo toks ramus... taikin
no, Eichstaeto, Augsburgo, Injo išsiblaškyti po viaip pasau tija viešpatauja, išnyksta visi gas ir sukalbamas... Jo plunk
golstadto, Muencheno ir kitas
Room 109, Old P. O. Bldg.
Cleveland 14, Ohio
lio dalis.
dievai, išskyrus vieną STALI- snos tada buvo nudažytos švelstovyklas.

Jautrios vietos

Kur Eina

5 Pasaulis...?

g

Pasirinkite Sau Ateitį!
Gera alga besilavinant

m

J

. i •V

D I E V A
NEW YORKAS LYG DIDOKA
VALSTYBĖ

New Yorko miestas yra kaip
didoka kuri Europos valstybė
— jos gubernatorius O'Dwyer
valdo suvirs 8,000,000 žmonių.
New Yorke gyvena Airių
(500,000) daugiau negu Airi
jos sostinėje Dubline; daugiau
žydų (2,000,000) negu Pales

tinoje, beveik tiek pat Italų
(1,095,000) kaip Romoje.
Lenkų turi 412,000, Čekų —
67,000; Lietuvių — apie 60,000
ir Graikų — 53,000.
Pusė milijono negrų yra Su
sigrūdę New Yorke prie be
veik 250,000 Puerto Rikiečių.
Mayoras O'Dwyer turi savo
komandoje geroką ariryją —
19,000 policininkų, 11,000 ug
niagesių, 120,000 kitų miesto

KE-ELliCT

Henry P. Beckendach

savivaldybės tarnautojų.
Vienos dienos bėgyje New
Yorko miestas sunaudoja virš
pusę bilijono galionų vandens,
importuojasi po 23,500 tonų
maisto, žiemos metu sunau
doja 20 milijonų galionų kurui
aliejaus.
šeši milijonai New Yorkiečių
kasdien važinėja viršutiniais ir
požeminiais traukiniais .kurių
nutiesta 237 mylios ilgio, ir
pusė milijono važinėja kasdien
gatvekariais ir busais.
Iš plačių apylinkių kasdien į
miestą suvažiuoja dirbti ir į
biznius bei valdiškas įstaigas
po apie 400,000 tų kurie gyve
na už miesto ribų.

Theodore P. Heden

KANDIDATAS FOR SHERIFF
MAHONING COUNTY

J UDGC OF THE
COMMON
PLEAS COURT
«
»
DIVISION OF DOMESTIC RELATIONS

••
A Family Man for a Family Court
Handles the problems of delinquent, dependent,

Sgt. Theodore P. (Ted)
Heden,
įstojęs Younjrstowno Policijos tar
nybon 1927 metais, pakilo iki seržeanto laipsnio, ir 1937 metais buvo
savo Policijos viršininkų rastas tin
kamu pasiusti j F. B. I. Nacional
Academy, Washington, D. C, spe
cialiam lavinimui, kur baigęs lavini
mą sugrįžo paruošti visą Younjrstown Policijos Department^ sulyg
naujausių kriminalistų sekimo me
todų
Per visą tą laiką iki šiol tę
sė savo tarnybą policijoje pasekmin
gai, pasiekdamas Acting Captain of
Police laipsnio. 1948 metais rezig
navo iš tų pareigų, pasiryžęs kan
didatuoti į County Sheriff vietą.

100 METŲ JURGIO WASHINGTONO
PAMINKLUI
Šią vasarą įvyko šimto metų
sukaktuvės Jurgio Washingtono Paminklui, W a s h i n gton,
Kada Jurgis Washingtonas

gresas paskyrė $ 300.000. Pu
blikai paminklas buvo atidary
tas 1888 m. ir daugiau, negu
dvidešimts milijonų žmonių iš
visų Jungt. Valstybių dalių ir
mirė 1790 m., Kongresas nuta pasaulio ,jį aplankė. Daugelis
rė pastatyti paminklą pagerb iš jų lipb 898 laiptus pasiekti
ti pirmą Jungtinių Valstybių viršūnę, kiti naudojo elevatoprezidentą ir Amerikos pulkų rių. Paminklas yra 555 pėdų CIGARETŲ RŪKYMAS
vyriausią vadą. Bet niekas nie aukščio ir 56 p€dų aplink pa
Rūkymas šioje šalyje
ko nedarė. 1833 m. būrelis pri matą.
stovi: cigarečių ir cigarų rūky
vačių piliečių, tikėdami, kad
Įstatymu sutvarkyti, kad nei mas eina vienodai; kramtomo
Amerikos žmonės tinkamai ne vienas kitas pastatas Washing tabako naudojimas mažėja; po
įvertino šios šalies tėvo, suju ton, D. C., negali buti aukštes senovei laikosi ir uostomo ta
do pagerbti Washingtoną pa nis už Jurgio Washingtono pa bako naudojimas.
minklu ir jie įsteigė Washing minklą.
Cigaretų sunaudojimas paki
ton National Monument Socie
Iš paminklo o b s e r v acijos lo nepaprastai: šįmet numaty
ty. Draugijos pirmas preziden platformos galima matyti daug ta pagaminti 385 bilijonai ci
tas buvo John Marshall, garsu istorinių vietų. Į šiaurę galima garečių, arba apie 25 bilijonais
sis Jungt. Valst. Vyriausias matyti Baltieji Rūmai, Iždo daugiau, negu 1947 metais.
Teisėjas ir Washingtono drau Pastatas ir senas Valstybės,
gas. Draugija rinko pinigus Karo ir Laivyno pastatas. Į
šioje šalyje ir užsienyje. Ro pietus matyti puiki Potomac
bert Mills, garsus architektas, upė. Į pietus-rytus matyti Bu
sudarė planą. 1848 m. Kongre reau of Engraving ir Printing,
sas autorizavo pastatymą pa Smithsonian Institute ir Na
minklo ant viešos žemės Wa- tional Museum. Tiesiog į rytus
shingtone, D. C. Vieta paskir sostinė, Kongreso namai. Į va
ta prie Potomac upės, kurią karus, skersai Potomac upę,
Washingtonas taip mylėjo.
matyti Arlington Tautinės ka
Nors paminklą pradėjo sta pinės, kur guli nežinomas ka
tyti 1848 m. bet tik 1884 m. reivis ir kur neseniai palaido
gruodžio mėn. paskutinis iš tas Generolas Pershing, pirmo
30.000 akmenų buvo į vietą jo pasaulinio karo armijų vapadėtas. Jį pastatyti kainavo das.
Washingtono miestas matė
$ 1,200.000. $ 300.000 aukavo
daug
pakeitimų nuo pastatymo
valstijos, miestai, p ri v a t ų s
Washington
paminklo. Pirmose
žmonės ir svetimos šalys. Kon-

Jis turi tam reikalingą pasiruoši
mą ir patyrimą, ir pasitiki buti iš
rinktas.
Balsavimai Lapkričio 2 d.

MAHONING COUNTY

A VOTE FOR HEDEN

Is a Vote in the right direction.

Mahoning County ,
REPUBLICAN TICKET
Election Nov. 2, 1948

COURT OF APPEALS
SEVENTH DISTRICT
Endorsed by C.I.O.-P.A.C. and United Labor Congress
Veteran World War I
Former State Representative for 8 years
Present Youngstown Municipal Judge

RE-ELECT

Samuel Gould, Jr.
AS

Republican Ticket
(Trumbull & Mahoning
Counties)
(2 To Elect)
Election Nov.

2, 1948

BmSorsed By Mfthgning County Bar Association
NON PARTISAN JUDICIAL BALLOT

COUNTY ENGINEER

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

MAHONING COUNTY
On the Democratic Ticket

ELECT

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

Dr. Howard L

ELECT

Ralph R. Miller

WILLIAMS

FOR

F. B. I. GRADUATE

PROSECUTING
ATTORNEY

TO

Election November 2nd, 1948

State Senator

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

Your

JOM * MldlEJ

FOR

ELECT

KOR

On the Republican Ticket

E. Carlyle

DEMOCRAT

ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

MAHONING COUNTY

Homer

JUDGE

(NON PARTISAN BALLOT)

OF

ELECT

COUNTY
COMMISSIONER

Will Be Appreciated

SHERIFF

Patyrusiam žmogui nėra pavaduo
tojo. Taigi, Trumbull ir lviahoning
apskričių piliečiai balsuokit už Dr.
Howard L. Williams, kuris yra kan
didatas Republikonų tikietu į Ohio
State Senatoriaus vietą.
Dr. Williams gimė Girard mieste
lyje, ir išėjęs pradinius mokslus,
baigė Bethany College 1915 metais.
Per 8 metus jis dirbo Mahoning
Valley plieno dirbtuvėse. Jis pilnai
pažįsta kas yra darbininko gyveni
mas ir todėl užjaučia darbininkų rei
kalams.
1926 metais jis baigė Western
Reserve Dental University ir prak
tikavo Youngstowne iki 1932 metų.
Tarnavo paprastu kareiviu Pran
cūzijoje 14 mėnesių su 79ta Divizi
ja, ir dujų apnuodintas išbuvo 8 mė
nesius Argonne ligoninėje.
Williams buvo pirmutinis Legislaturoje atstovas patiekęs sumany
mą mokėti II Pasaulinio Karo vėteranams bonus.
Iki šiol jis ištarnavo tris termi
nus Ohio Legislaturoje, dabar prašo
paaukštinti jį i State Senator.
Balsavimai Lapkričio 2 d.

ELECT

Your Support

Theodore P. Heden

REPUBLICAN STATE SENATOR
IS MAHONING IR TRUMBULL
COUNTY

Thomas II Bees

26 Years Attorney

EL£CT

Dr. Howard L. [Williams

RE-ELECT

..,r

neglectefl*"anil crippled children.

paminklo iškilmėse 18 4 8 m.
Robert C. Winthrop, Atstovų
Buto kalbėtojas, sakė: Mes ga
lime. geriausia pagerbti Washingtoną remdami jo idėjas
ir sekdami jo pavyzdį. Jis sau
pasistatė milžinišką paminklą
— ši garbinga respublika yra
jo paminklas. Tol, kol žmonės
trokš laisvės, tol jie atsimins
Washingtoną.

AS YOUR •

Jndgik of Ilic Court of
Common fleas

STATE SENATOR
Former Steel Worker — Veteran
Experienced Legislator
Indorsed by Labor

Division of Domestic Relations

Interested in Health and Welfare of His District
Vote for HOWARD L. WILLIAMS for State Senator

MAHONING COUNTY
. NON-PARTISAN BALLOT
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1048

of MAHONING and TRUMBULL COUNTY
į
|

ON THE REPUBLICAN TICKET
. EJECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
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LIETUVIŲ MIŠKININKŲ ŠEIMOS
TRAGEDIJA

savo darbo Jėgas, beruošiant
USA Karo Laivynas at
ivis naujas ir naujas diplomuo liko nuostabius fotografa
tų miškininkų eiles Lietuvai. vimus žemės iš rakietų, iš
Ypač daug pasiaukojimo buvo šautų 60 mylių į dausas.
je, brandina žmogų deSfmthnis reikalinga, turint galvoje kada Viena rakieta nufotogra
metų, ligi jis pradeda kurti sa buvo dirbama ir vokiečių oku favo apie 800,000 ketvirtai
vo našiu darbu pasauliui. A. a. pacinei valdžiai Vilniaus Uni nių mylių žemės paviršiaus
plotą iš tokio aukščio.
Joną sutikau pirmą kartą-Kau versitetą uždarius.

RE-ELECT

PAUL

SHAFER

Ši strftipsnj apie Clevelande
neseniai ŽUVUSĮ Prof. J. Vil
činską perspausdiname iš
MUSŲ KELIO, leidžiamo
' Vokietijoje.
no Universitete, Matematikos
Miškininkų spauda "Mųsų
BUILDER OF GOOD ROADS
Iš užjurio pasiekė mus vi Gamtos Fakultete, 1922 m., Girios" buvo velionies remiama
ŽMONES KALTI DĖL
sus skaudi žinia, kad Vilniaus kur jis studijavo miškų moks
moksliniais straipsniais. Savo ŽIURKIŲ DAUGYBĖS
PORTAGE COUNTY
Universiteto Miškų Mokslų Fa lus. Jau jis tada buvo baigęs
ilgo ir kropštaus darbo eigos
kulteto Doc. Jonas VILČINS P a n e v ė ž i o M i š k ų T e c h n i k ų
Mr. Shafer's record in the Office of County Engineer has been outstanding. He h$£
žiurkės šios šalies gyvento
proven his worth to Portage County by his efficiency, economy, leadership and prch*
KAS š. m. rugpiučio 21 d. Cle kursus. Kaip pasižymėjęs ma metu velionies buvo surinkta jams kasmet daro nuostolių už
gressiveness in office and civic affairs.
velande tragiškai žuvęs. Mes tematikos gabumais, jis jau^ iš daug didžiai vertingos moksli šimtus tūkstančių dolarių.
lenkiame galvas prie šio naujo pat pirmųjų žingsnių miškų nės medžiagos, kuri, greičiau Bet žmonės patys kalti kad
Mr. Shafer long afeo took Portage County otlt of the mud by constructing an allmūsų Tėvynės sunaus kapo.
weather system of highways. „He inaugurated, and is carrying out, a long range
darbo srityje pasirinko miškų siai karo metu bus dingusi,
žiurkes peni ir prisivilioja į sa
paving program. He has assisted and given aid to the townships and villages in road
Su a. a. Jonu Vilčinsku taksaciją ir miškų tvarkymą. siai, karo metu bus dingusi.
vo kiemus ir namus, išmesdami
maintenance problems. By acquiring modern equipment he has been able to remofe
Tremtyje Vokietijoje, a. gausybes maisto žiurkėms mis
Lietuva nustojo vieno stipriau 1924 m. persikėlus Miškinin
ice and snow from the highways the most efficiently and promptly of any county
sių vyrų miškų ūkyje, miškų kystės Skyriui į žemės Ūkio a. Jonas Vilčinskas ir toliau ti. Jos taip minta ir platinasi
in the State.
moksle, miškų administracijo Akademiją Dotnuvoje, velionis dirba savo specialybės srityje. apie namus, ir pradeda daryti
Shafer-for-Engineer Club
je bei visuomeniniame gyveni tęsia čia miškų mokslus, kur ir Jo šviesus protas vadovauja į- nuostolius ir nešioja ligas.
Democratic Ticket
James W. McCoy, President
me. Velionis buvo vienintelis baigė juos, Įsigydamas diplo vairiuose miškininkų suvažia
Jeigu žmonės suprastų kenk
Lietuvos miškų tvarkymo ir muoto miškininko, vardą, tai- vimuose bei miškų komisijose smingumą žiurkių ir griežtai
taksavimo mokovas. Miškų Mo gęs miškų mokslus, velioni:; ėjo
Velionis buvo gyvas vei laikytųsi švaros apie namus,
kslų fakultetas, o lygiai ir Miš įvairias pareigas Miškų Depar kėjas visuomeninėse organiza masto išmatas dėtų tik į meta
For a continued Hon«stand efficient administration
kų Departamentas, jį brangino
tamente, ' svarbiausia miškų cijose .Nepriklausomoje Lietu linius tandžiai uždaromus in
ir aukštai vertino, kaip pavada
tvarkymo ir taksavimo srityje. voje ir tremtyje. Jo nenuilsta dus, žiurkės badu išdvėstų ir
vusi musų didįjį miškininką
išnyktų arba išeitų kitur.
prof. Dr. P. Matulionf. Pavesto Tur but nėra Lietuvos miško mi darbai yra palikę savo vai
se pareigose jis sėkmingiausiai bei gojelio, kur jo nebula, kur sius Jaunosios Lietuvos orgaAHERIKA nuperka valgomo
gilia vaga žymėjo savo kūrybi jo šviesus protas lybiai valsty migracijoje, Lietuvių Tautinia alyvų aliejaus iš Palestinos
nį darbą Lietuvos valstybės bei ir privatiniam savininkui me Sąjūdyje ir k. Jis visur ir daugiau, negu iš kurios kitos
nebūtų patvarkęs sėkmingus visuomet budėjo Lietuvių Tau šalies.
naudai ir garbei.
tos sargyboje.
Nepriklausomybės laik a i s miškų ūkio vedimo planus.
mes a. a. Joną matome ir už
Mes visi miškininkai trem
1939 m. atsikurus žemės
IŠRINKIT
sienyje, atstovaujant Lietuvos Ūkio Akademijos Miškų Sky tyje su giliausiu širdies skaus
miškininkas Pabaltijo kraštuo riui Dotnuvoje, Jonas Vilčins mu pergyvename a. a. Jono W. H. (Dinty) Moore
SUMMIT COUNTY ENGINEER
se.
PORTAGE COUNTY
kas Profesorių Tarybos buvo Vilčinsko išsiskyrimą iš musų Mr. Moore dabar tarnauja penk
Mirtis nuskina gyvybę išrinktas Miškotvarkos Kated tarpo. Jis mus savo nuoširdžiu tus metus Division Engineer parei- j
gose Ohio State Highway Departžmogui kaip gėlę vienu aki
ros docentu ir katedros vedėju, maloniu, visuomet ramiu nuo mente; pirmiau buvo Deputy Coun- Į
mirksniu, tuo tarpu kaip pa
On the Republican Ticket
ty Engineer prie Hal Sours; pirm Į
čia jis anksčiau išsimokslinęs, saikiu budu ir savo kilnia as to
ėjo pareigas Maintenance Engin- :
staroji, įkūnyta motinos ysčiu
dabar jau tampa vadovaująs menybe nepamirštamai sujun eer, City of Akron. Registruotas .
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
profesionalis inžinierius ir matinin-1
asmuo miškų tvarkymo bei gė tampriais ryšiais. Tik mes kas.
Visą savo amžių gyvena Ak- ;
Chas G. Burrows
miškininkai, visų pirma velio r o n e , b a i g ė A k r o n C e n t r a l H i g h i r :
taksavimo mokslams.
I shall appreciate your coinvestigation of my past record nsideration and welcome your
of Akron College of En- j
REPUBLICAN KANDIDATAS
nį giliai pažindami, tegalime University
1
1941
m.
persikėlus
Miškų
gineeriag. Veteranas I Pasaulinio
į MAHONING COUNTY
Skyriui į Vilniaus Universite suprasti, kokią žalą padarė ne Karo.
TREASURER
Atsakominga pozicija reikalauja tą, velionis imasi mokslinio ir gailestingoji mirtis mums ir
j AMERIKOS sodų didžiausi
SOVIETAI APIE U. S. DURŲ GAMINIMAS
patyrusio žmogaus.
Mr. Burrows
musų miškams. Ilgai Lietuva PALIKIT Jųs gal ir nepagalvojot apie'priešai yra požeminės pievų petą patyrimą turi, tarnavęs bankuo mokymo darbo tose pačiose pa
KARINES BAZES duris, nors kasdien jas varstot'lės ir taip vadinamos požeminės
se per 11 metų, 7 metus^ su The reigose. dar su didesniu pasi turės laukti, kol vieton šio, au
Home Savings and Loan Co. ir tu
dros išrauto, Ąžuolo stos kitas,
pušų pelės. Nepatėmijami, tie
Rugpiučio 17 d., 17:40 vai., po daugybę kartų.
rėjęs ryšius su Abstract ir Real Es šventimu ir pakilusia nuotaika,
kuris savo vaisiais beugdys
Pernai medinių durų šioje gyvūnai pasikasa po medžiais
tate ir Insurance departmentais.
Rygos radio taip kalbėjo apie
Per 6 metus tarnavo Deputy Ma kaip būdamas pats Vilniaus
šalyje
buvo pagaminta 7,800,-Į ir minta vaismedžių šaknikis.
taip
sunaikintus
mųsų
miškus.
Jungtinių
Amerikos
Valstybių
honing County Auditor prie George krašto kilimo. Čia jis liekasi iki
000 — apie 4 nuoš. mažiau ne Tik po kelių mėnesių pasirodo
karines
bazes:
Mes
grįžę
Nepriklausomon
W. Jones, Jr.
Narys daugelio organizacijų ir rė 1944 metų. Per visą laiką su
tų pelių padaryta medžiams ža
"U.S.A. yra įrengus saujas gu jų buvo reikalinga.
mėjas valdžios pagerinimo judėjimo dideliu rūpestingumu atiduoda Lietuvon, savoje rikiuotėje vi
la, bet jau negalima medžių at
šįmet
numatyta
medinių
du
Rinkimai Lapkričio 2 d.
suomet pasigesime šio trūks
karines bazes už tūkstančių ki
tamo tauraus vyro. Jis mums
lometrų nuo savo krašto, kad rų pagaminti apie 9 milijonus, gaivinti.
daugiausia negu kada buvo.
galėtų tęsti karą.
Rytinėse valstijose vienas
yra atimtas amžinai. Nebegrįš
obuolių augintojas praleidžia
Lietuvon ir neberegės Jos dar
"Laikotarpyje -tarp I ir II
pasaulinio karo ji turėjo bazes
vienas Sunus, kuris Jai tiek
SUV. VALSTIJOSE 140 m į- po $25,000 kasmet darbui ir
tik Havajuose, Samoa salose, lijonų gyventojų turi 21,170,-' reikmenims kovoje su tomis
daug tarnavo ir kuris ją mylė
Filipinuose, Kuboje, Guianoje, 000 telefonus savo bizniuose ir! vaismedžiams žalingomis pelėjo, kaip savo Motiną.
mis.
Midway. Dabar ji turi jau 254 namuose.
Prof. J. Rauktys.
bazes Ramiajame vandenyne ir
228 Atlante.
G. Frank Armstrong
"Jungtinės Amerikos Valsty
SHERIFF OF
bės šiuo metu užima vieną ba
ASHTABULA COUNTY
zę po kitos. Anglija daug ko
RE-ELECT
G. Frank Armstrong kandidatuo
ROBERT L. SMITH neteko ir labai susilpnėjo pas
ja į Sheriffo vietą Ashtabulo Coun
kutinio karo metu. Už 50 pa
of
ty, Demokratų tikietu, rinkimai an
senusių ir mažai tinkamų krei
tradienį, Lapkričio 2.
SUMMIT COUNTY
Sheriffo ofisui reikalinga pamai
serių iš šio nualinto krašto bu
na. Bosų valdžia ir organizacijos
Trained intelligence in law
vo atimta keletas svarbių ba
politika dažnai yra kenksminga ge
enforcement
departments- zių. Tas pats pritaikyta ir Ja
ram jstatymų vykdymui.
is the greatest assurance
Išrinkite policininką toms parei
ponijai.*
goms. Dažnai perilgas tarnavimas,
to the citizens of the com
perdaug žinojimas yra kenksminga
"USA. utima kiekvieną jai
munity.
policijos valdininkui. Kodėl neišrin
naudingą
kraštą, kad karo me
kti Sheriffą kuris bus laisvas nuo
Election Nov. 2, 1948
tu turėtų naudingų priėjimų.
ryšių su negeistinais gaivalais.
Graikija praktiškai yra jau
Amerikiečių, kaip kad ir Vaka
SUMMIT COUNTY
rų Europoje ji užima bazę po
bazės, pav., Brestą, Bordeaux
Touloną, Marselį. Amerikiečiai
turi savo aerodromus Danijoje
ir stato juos Švedijoje.
"Lotynų Amerikoje jie nese
nai prisijungė Porto Riko. Jų
On the Democratic Ticket
stipriausios bazės tebėra Fili
pinuose. Jų yra Alaskoje ir
Aleutuose. Tebetvirtinamos ba
REPUBLICAN GANDIDATE
zės Grenlande ir Islandijoje.
* •*
"Sutartimi su Franko Ispa
nija ir Portugalija, buvo gau
tos bazės Pyrėnuose, Maroke,
%
Balearuose, Mozembike, žalia
EUBCTlOJi TUESDAY. NOV. 2, 1948
MAHONING COUNTY
jame Rage. Sekančiam karui
FOR
atstatomas Vokietijos karo po
tencialas".
Dabartini® tarptautinii ne
saugumas,
anot sovietiško ra
ON THE REPUBLICAN TICKET
dio,
yra
kilęs
dėl Amerikos eks
SUMMIT COUNTY
v
'
'
pansijos, nes tame krašte kiek
vienas nervas esąs Įtemptas
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
ruoštis karui prieš SSSR.
QUALIFIED and EXPERIENCE
QL PI.)

COUNTY ENGINEER

RE-ELECT

CLAUDE WATTERS
• COUNTY COMMISSIONER

ELECT

(barte G. Burrows

SHERIFF

Charles W.

FRANK

ELECT

\

COUNTY TREASURER

%

W. H. (Dinty)

M O O R E

COUNTY TREASURER

COUNTY ENGINEER

RE-ELECT

HIGHWAY ENGINEERING and ADMINISTRATION
QUALIFIED BY EXPERIENCE

Republican Ticket

Would make a fine Public Official

'5 * *

County Commissioner

Negalime būti ramus, jeigu
broliai tebevargsta! Aukas sių
skite:

OF
PORTAGE COUNTY

• • •*

Election Tuesday, Nov. 2, 1948
:

Charles A. Horning

IIJUMMMMI

United Lithuanian Relief Fund
of America, Inc.
105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

i

*;

'•

On the Democratic Ticket
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D I E
PAREMKIT GERUS
STARK COUNTY
VIRŠININKUS
Stark Apskrities balsuotojai
prašomi balsuoti už tuos pačius
dabartinius apskrities viršinin
kus Demokratus, kurie savo
frareigas ėjo teisingai ir atsa
kančiai. Tie viršininkai yra:
C. Frank Sherrard, C o u n t y
Clerk; Luther K. Zerbe, Coun
ty Engineer; Dick France, Shefiff; J. J. Newcomer, County
Recorder; Frank A. Hoffman,
County Treasurer; 'Edward C.
Reno, County Coroner.
Taip pat ir šie du nauji kan
didatai tarnaus Stark County
žmonėms teisingai ir sumaniai
— Glen C. Sponsellor, į Coun
ty Commissioner, ir Joseph T.
Nist, į County Commissioner

pareigas. Balsuokit už šiuos
visus kandidatus Lapkričio 2
d., palaikymui geros valdybos.
Balsuokit už visą Demokratų
Sąrašą Stark County#

s

10 METŲ VAIKAI GE
RAI VARTOJA KĄRIŠKUS ŠAUTUVUS

Henderson H. Carson
VĖL KANDIDATUOJA
I < KONGRESĄ 16-ME DISTRIKTB
Kongresmanas Henderson H. CaiV
son, kaip atstovas nuo 16to Con
gressional District iš Republikoni)
partijos, savo pareigas atliko pride
ramai ir tuomi užsitarnauja savo
distrikto paramos šiais rinkimais,
Lapkričio 2 d.
Jis žymiai prisidėjo prie atlikt*
mo įvairių naudingų darbų, kokiiii
80-tas Kongresas, Republikonų va
dovybėje, atliko.
Vienas žymus Republikonų Kon
greso laimėjimas buvo tai paliuosavimas šalies gyventojų nuo 76,000
suvaržymų, taisyklių, nurodymų ir
įsakymų kokius buvo įvedę New
Dealeriai, kas buvo pakirtę žmonių
laisvo prekiavimo, darbo ir pelni|
galimybes. Paliuosavimas nuo tl|
suvaržymų davė šaliai galimybę pa
siekti aukščiausio ineigų laipsnio —
$200,000,000,000 pereitais metais.
Subalansavo Federalį Biu d ž e t ą
pirmą kartą į 16 metų, ir valstybSs
iždas turėjo ineigų perviršį, nors
sumažinta žmonėms taksai nuo in
eigų. Sumažino valstybės skolų d*lį, pravedė darbininkų ir darbdavių
santykiams bendrą įstatymą, apsau
godami unijų darbininkus nuo j^|
vadų išnaudojimo, davė progą dar
bininkams laimėti daugiau algų be
didelių streikų.
Iškėlė švieson komunistų pražūtin
gą veiklą šiai šaliai. New Dealerių
administracija buvo priveisus komu
nistų visose valdžios įstaigos iki tiek
kad jie buvo pasiruošę pravesti ko
munistinį perversmą.
Pagelbėjo Europos šalims atsigaivelioti iš po karo išnaikinimo, ir su
teikė pavergtų šalių tremtiniams
reikalingą pagalbą Europoje, paga
liau pravedė išvietintų žmonių įsta
tymą įleidimui į Ameriką 205,000
termtinių, nežiūrint kad Prezidentas
Truman tam įstatymui nepritarė.

Vis daugiau ir daugiau suži
nome faktų, kad bolševikai So
vietų Sąjungoje ir okupuotose
/
žinovai apskaičiuoja kad pen kraštuose intensyviai vykdo
kiose valstijose — Illinois, Ok karišką jaunimo paruošimą.
lahoma, Arkansas, Pennsylva Jau no 10 metų berniukai pra
nia, New York ir Texas — yra dedami kariškų veiksmų apmo
apleistų aliejaus laukų, iš ku kymo, o nuo 12 metų amžiaus
rių greitomis buvo išpumpuota jiems duodama šaudyti kariš
pats gausumas aliejaus, ir taip kais šautuvais ir municija. Es
tijoje visos mokyklos yra įpa
palikta.
Sako, tuose aliejaus laukuose reigotos prisiųsti kariško ap
yra likę dar bent 5 bilijonai mokymo rungtynėms koman
RPB-MA-BT3
bačkų aliejaus, kurį numatyta das po 10-15 berniukų ir 5 mer
Tik nykštukas prie milžino — toks skirtumas yra tarp naujo United States Air Force B-36
išgauti bėgyje sekankių penkių gaites. Latvijoje, kaip praneša
didžiojo bomberio (dešinėje), didžiausio sausžemio bomberio pasaulyje, palyginus su juo
komunistų partijos
organas
metu.
"Cina", taip pat įvestas kariš pereitame kare išgarsėjusį B-29, kurie buvo žinomi kaip "oro fVirtovės". B-36 parodo ko
kas apmokymas mokyklose. Pa kią pažangą daro Amerikos oro jėgos nuo tik ką pasibaigusio antro pasaulinio karo.
sak laikraščio, tarptautinė pa
las išras kaip žmones maitinti.
Cigaretų Isdirbimas
dėtis
reikalaujanti
galimai MOKSKAS UŽTRAU
Dabar milijonai kūdikių ge
anksčiau pradėti karišką apmo
KIA PASAULIUI
ma kas metą, kuriems ateityje
kymą. Netgi priešmokyklinio
gali pritrukti maisto.
BADA
Cigaretai kuriuos jųs taip iš
amžiaus vaikų žaislai turį tu
rėti savo paskirtį — vaizduoti
Vienas Anglas mokslininkas, 1914-18 metų karas, pražudė kilmingai užsidegę pučiate, pa
tankus, lėktuvus, kariškus su Sir Henry Tyard, tikrina kad tris kartus tiek žmonių kaip gaminti ima nuo dviejų iki tri
stiprinimus. Baltijos valstybės mokslas užtraukia pasauliui 1939-45 fnetų karas, sako jis, jų metų: Keliais dumų paleidi
ir šioje srityje esančios "labai badą. Jis kreipiasi į moksli o 80 nuoš. II Pasaulinio Karo mais jųs sunaikinate produktą
atsilikusios". Joms pavyzdžiu ninkus padėti surasti budus sužeistųjų tapo išgydyti į nor kuriam padėta daug moksliškų
tyrimų ir pasiruošimų paga
galinčios buti kad ir Maskvos sulaikymui "skurdo ir chaoso" malius žmones.
minti
arba išdirbti.
kuris
ateis
bėgyje
sekančių
70
Visur
kur
žmonių
mirtingu
pradžios mokyklą Nr. 7, kur
mas
buvo
nuo
kokių
nors
prie
metų.
10 metų berniukai puikiai šau
Paveizdan,
seniau cigaredę šautuvais, o mergaitės pui Praeityje, sako jis, karai, li žasčių didelis, mokslas prisidė tams vynioti popiera buvo ga
kiai lenktyniavusios su berniu gos ir badas palaikė pasaulio jo tų priežasčių pašalinimui.
minama ir gabenama čia iš
For 2nd Term County
kais ..
gyventojų skaičių tam tikrose
žmonės nepermato ateinančio Prancūzijos. Hitleriui užėmus eina.
Sovietų Sąjungoje net 4-5 m. ribose. Dabar karai jau nesu bado pavojaufe. Jie atsimena Prancūziją, tam kelias užkirs-l Tabako apdirbimas taipgi pa
vaikai žiną pagrindinius kariš daro reikšmingo gyventojų su tik 1930 metais perdidelį mai ta. Amerikai reikėjo išmokti ima daug laiko, pirm negu tas
ko apmokymo veiksmus, o tai mažinimo, ligos palengva pra sto užaugimą, bet nežino kad pačiai tą popierėlį pasidaryti, tabakas patenka į cigaretą.
Cigaretai gaminami visiškai
esą labai naudinga partijai ir randa savo pajėgumą. Tiktai nuo to laiko pasaulio gyvento ir pasidaryti labai greitai, kad
badas yra likęs stabdžiu gy jų skaičius padidėjo apie 300,- nenutruktų cigaretų tiekimas automatiškai, be žmogaus ran
"plačiajai
tėvynei'".
STARK COUNTY
ventojų peraugimui, iki moks 000,000, sako Sir Tyard.
tiems kurie be rūkymo neapsi- kų prikišimo.
Sovietų valdomoje Lenkijoje
įkurta kariško pobūdžio organi
ON THE DEMOCRATIC TICKET
zacija "Sluzba Polsce", į kurią
pašaukta apie 75,000 jaunuolių
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
Jos vadu paskirtas pulkininkas
Edward Braniewski. Ši orga
nizacija suskirstyta į burius,
Your Vote and Influence Appreciated
kuopas. Vienas iš pagrindinių
jos tikslų — išskirti jaunimą
iš šeimų auklėjimo įtakos, "iš
Veteran of the Spanish-American War
vaduoti" iš reakcinės aplinkos
ir persunkti juos komunizmo
dvasia.
(k.pl.)
PANAUJINS ALIEJAUS
PUMPAVIMĄ
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RE-ELECT

J. J.Newcomer
RECORDER

RE-ELECT

Luther K. Zerbe
YOUR

County Engineer

ELECT

Joseph T. list
COUNTY
COMMISSIONER
STARK COUNTY

OF

STARK COUNTY
ON THE DEMOCRATIC TICKET
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948

on the
DEMOCRATIC
TICKET

Qualified by organization and experience.
This office of the County Engineer is the only branch
of the County Government that returns to the citizens
of the county any usable physical assets out of the
taxes paid annually by the people.

Election
Tuesday, Nov. 2

VOTE FOR LUTHER K. ZERBE
He is entitled to your support.

Qualified and
Experienced

ELECT

Glen C.
SPONSELLER
Democratic Candidate For
COUNTY COMMISSIONER

es jau pirkom
gasolino
Tamstų anūkams

Laikas nuo laiko jųs gal girdite ką nors pasi
reiškiant, jog aliejaus biznis yra trumparegiš
kas—kad jis nori tik griebti kiek gali iki "grie
bimas yra galimas".
Mes pamanėm apie tai, ir nusišypsojom pa
tys sau, kai aną dieną peržiurinėjom tą $98,009*000, kuriuos praleidom pastarų penkių metų b§gyje pirkimui, ištyrimams ir išvystymui pože
minių neapdirbto aliejaus rezervų.
Tai daliai to aliejaus kurio mes niekad nema
tėm ... ir gal but viso jo nematysim ... per 10,
gal ir 20 metų... kuomet jusų jauniausias anukas jau bus motoristas.
šiandien Sohio's neapdirbto aliejaus "įrodyti
rezervai" dabar duoda po apie 30,000 bačkų alie
jaus į dieną... arba tik trečdalį kiek musų va
lyklos gali suimti. Priedui prie aliejaus gaunanao
iš musų nuosavų šaltinių, Sohio turi pirkti po
65,000 bačkų neapdirbto aliejaus kasdien iš kitiį.
Kad aliejaus tiekimas galėtų pasilaikyti saiku
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kuris pilnai atitiktų plintantiems pareikalavi
mams šios gentkartės ir kitos, leidimas pinigų
naujų aliejų rezervams bus palaikomas didelis.
Nes aliejaus parupinimo biznis yra begalinis ty
rinėjimas, gręžimas, pumpavimas . . . tyrinėji
mas, gręžimas, pumpavimas. Ir šiandien, šalti
niai turi buti gręžiami gilesni... ir kaštai kįk».
Bėgyje pastarų penkerių metų, Sohio sudėjo ii
viso $140,000,000 į naujus aliejų šaltinius,
nas, valyklas ir įrengimus. Tai yra milžiniškas
investmentas vidutiniško dydžio kompanijai par
davinėjančiai daugiausia vienoje valstijoje. Už
darbiai nebuvo pakankami padengimui šių rei
kalingų plėtimųsi, taigi mes skolinomės daugiau
pinigų ir pardavėm daugiau akcijų apsirūpinimui
reikalingais pinigais atlikimui didelio darbo ...
darbo kurį tikime jųs norite^ kad mes atliktume.
Juo geriau mes gyvenam, juo daugiau aliejaus
mums reikia... ir užsitikrinimui kad mes gau
sim jo čia Ohio valstijoje, Sohio deda naujus pi
nigus į darbą rekordiniais kiekiais.

S T A N D A R D O I L Or.

STARK C O U N T Y
••

Plain Township Trustee for 12 year?
Will serve to the best of my ability
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PADĖKOS ŽODŽIAI PAREMKIT 17 BOND
Džiaugdamiesi atvykę iš sun ISSUES IR CHARTER
kaus DP gyvenimo į USA, no
LEVY
rime pareikšti musų viešą pa

dėką gelbėjusiems mus kritingomis tremties dienomis.
Pirmiausia tariame širdin
giausią" padėką mielam musų
tautiečiui ir dideliam tremtinių
gelbėtojui p. J. J. Bachunui,
Sodifs, Mich., išrašiusiam mums
' affidavits ir suteikusiam pa
skolą kelionei per Atlantą
Daugiausia pastangų padėjo
atsikviesti mus į USA ir paro
dė didelį nuoširdumą bei para
mą pradedant naujakurių gy
venimą Mr. ir Mrs. Thompson,
Indiana Universiteto Gradoate
School dekanas, kuris rūpino
si ir rūpinasi musų likimu, tar
si butume jų artimi giminės.
Stambią pašalpą gyvenant Pa
ryžiuje nesitikėtai suteikė The
Viking Fund, Inc., N. Y., už
w
ką esu dėmingas Mr. Paul Fė
jos, Director of Research.
Kelionės kliūtis padėjo nu
galėti Mr. P. A. Fraenkel, U.S.
Army Berlyne, Mr. G. H. Ri
viere ir p. Stp. Mackevičius Pa
ryžiuje. Didžiai dėkingi esa
me musų prieteliui Stp. Zobarskui, N. Y., padėjusiam užmegsti ryšius su Amerikos lietu
viais ir lydėjusiam pirmus mu
sų žingsnius Naujame Pasauly
je.
Jei išlikome sveiki ir darbin
gi ir galime dirbti savo profe
sijos darbą, tai nuopelnas pa
minėtųjų asmenų ir įstaigų, o
taip pat visos eilės pažįstamų
ir nepažįstamų musų tautiečių
ir svetimtaučių iš USA, Šveica
rijos ir Švedijos, šelpusių mus
maisto ir drabužių siuntiniais
gyvenant Vokietijoje, būtent:
P. Budrunas, Dr. M. J. Colney,
Kons. P. Daužvardis, Mr. J. W.
Herries, Mrs. K B. Jefferson,
Juozas Kripas, Prof. K. Meuli,
Prof. A. Sahlgren, M. Sims ir
LVS Detroito skyrius, Prof. A.
Taylor, A. L. Tautininkų Cen-

Tebūnie leista čia pareikšti
jiems visiems musų nepamirš
tama dėkingumą.
Assoc. Prof. Dr. Jonas Balys,
Elena Balienė-Ručinskaitė
Angela-Laima ir
Petras-Gediminas.

VISA PROGRAMA APIMA NET
$45,600,000

CHvelando miesto valdyba, kaip
tai praneša Mayoras Tnomas A.
Burke, paruošė planus šešių metų
programai įvairiems miesto įstaigų
praplėtimams ir pagerinimams vyk-

'
Numatyta

dyti

statyti-J
du

-1, 4.
sveikatos

centrai, priedas prie Miesto Ligoni
nės, 11 naujų ugniagesių stočių,
$3,000,000 vertės žaislaviečių ir kitų
viešų pasilinksminimo vietų,. $5,000,000 vertės kanalizacijos ir daug ki
tų miesto pagerinimų. Tam reika
lingus pinigus prašo balsuotojų už
tvirtinti rinkimų dieną, antradienį,
Lapkričio 2.
Mayoras Burke pareiškia, kad ši
plati programa padarys Cleveland^
saugesne ir geresne gyvenimui vie
ta ir padės pasekmingai lenktyniuo
ti su kitais miestais patraukimui į
čia naujų industrijų, kas reiškia pa
didėjimą darbų ir biznių ateityje.
Miesto valdyba patiekia tiems rei
kalams Bond Issue, už ka Clevelando piliečiai raginami balsuoti.
Balsavimams bus patiekta dar ir
Charter Amendment, kuris pavestų
miesto valdybai teisę padidinti tak
sus iki 11.65 mills, kas butų vienu
mill daugiau negu pernai. Tas ap
imtų miesto operavimo kaštus bė
gyje 1949, 1950 ir 1951. Jeigu šis
charter amendment nebus nubalsuo
tas, miestas bus priverstas sumažin
ti ugniagesių ir policijos apsaugą,
sveikatos priežiūrą, išmatų surinki
mą ir kitus kasdieninius aptarnavi
mui kurie dabar atliekami.
Abu šiuos dalykus, charter amend
ment ir Bond Issue remia miesto
vadai — Republikonai, Demokratai
ir Nepriklausomi, ir daugybė visuo
meniniu organizacijų.

REMIA TRUMANĄ
Ohio C.I.O. Political Action Com
mittee sekretorius-iždininkas Wil
liam Lavelle visos savo organizaci
jos vardu ragina piliečius balsuoti
už Prezidentą Truman, tikėdamas
kad jis turi buti išrinktas tęsimui
Demokratų New Deal politikos ir
toliau.
Jis tiki kad parodytas didelis už
registravusių balsuoti skaičius le
mia Trumanui laimėjimą.

J. Žemantauskas
N o t a r a s
"Dirvos" Agentas
130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.

^idebniam Glevelandui

Balsuokit Yes ant
Charter Amendment
Pagelbėjimui Clevelando Miestui
Išlaikyti butinus Miesto Aptarnavi

Balsuokit For ant šių Bond Issues
For Public Improvements
$3,800,00 Miesto Ligoninei ir Sveikatos Centrams.
$3,000,000 gatvių grindimui ir išliejimui.
$3,000,000 parkams.
$ 300,000 viešoms miesto kapinėms.
$3,000,000 žaislavietėms ir pasilinksminimo centrams.
$1,500,000 gatvių apšvietimui.
$1,000,000 Cleveland Zoo plėtimui.
$9,000,000 didžiajam ir paežerio aerodromams.
$3,000,000 ugniagesių ir policijos stotims, trafiko kontrolės
įrengimams ir kriminalinio teismo pastatui.
$1,000,000 centraliniam miesto garažui.
$2,000,000 automobilių pastatymo plotams.
$2 500,000 apsaugai paežerio ir maudyklių.
$4,500,000 naujiems tiltams.
$1,000,000 gatvių pratęsimams Ir platinimams.
$5,000,000 kanalizacijos darbams.
$1,500,000 Public Hali pataisymams.
$1,500,000 Public Hali pagerinimams.
$ 500,000 Stadiumo pataisymams.

PO SMULKAUS IŠSTUDIJAVIMO REKOMENDUOJA

The Cleveland Chamber of Commerce
A Century of Service
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PAJIEŠKOJIMAI

Sniečkienė-Mekšraitytė Antanina, ir
darbininkų algos ir reikmenų braA*
NORI PADIDINTI
gumas padidino telefono įvedimo
broliai Mekšrąičiai Justinas, Kazi
kaštus nuo $200 1940 metais iki $360
TELEFONO
mieras ir Vincas, iš Bublelių Vl.,
už kiekvieną naujai dadedamą tele
šakių ap.
KAPITALĄ
foną šiais metais.
vis randasi naujų reikalavi
Stakurskas Vladas, iš Suvalkų.
Nuo šių metų pradžios pasirodžius mųDar
telefono įvedimui, bet tie reika
Stenys Jonas, sunus Kajetono, Ii Žymiam naujų telefonų pareikalavi lavimai tapo patenkinti tiek kad
mui, The Ohio Bell Telephone Com 100,000 laukiamų sąrašo karo pabai
Vyžuonių vl. Utenos ap.
pany patiekė Ohio Valstijos Sekre
Stupuras Pranas, iš Rekčių km. Kur toriui prašymą leisti padidinti čios goje sumažėjo iki apie 6,500 dabar
šėnų vl. Šiaulių ap.
kompanijos autorizuotą kapitalizavi- tiniu metu.
Suchinskaitės Bronė Essel ir Vanda nią nuo 250 milijonų iki 300 milijo I
'
" I
Schwarz iš Seirijų, gyv. Cleveland, nų dolarių.
Padidinta kapitalizacija bus pavi
Sedelies (Sedelytė)-Zesnauskies Bar dale common stock su $100 verte
Turėdami parduoti ar iš
bora ir vyras Jonas, gyv. Boston, nuo šėro, kaip buvo ir pirmiau. Tą
nuomoti namą, kambarį,
prašymą pateikė Randolph Eide,
Mass.
ar parduoti kokius daiktus
Varkaliene (Varkalis) - Mataitė Zo Ohio Bell prezidentas, ir F. J. Rick
kuriuos kiti gali sunaudo
ey, kompanijos sekretorius ir iždi
fija, iš Geniei*| km. Papilės vl. ninkas.
ti, pasiskelbkite Dirvoje.
Šiaulių ap.
Skelbimus atneškite gata
Nurodydami šios kompanijos pa
Varnas Robertas, iš Didžiosios In- didėjimą investmentų j naujų tele
vai parašę. Priimami iki
dricos km. Daugpilio ap. Latvijoje. fono įstaigų įrengimą per pirmus
pietų trečiadieniais.
Wehleit Henry, iš šyšių km. Šilutės devynis mėnesius šymet iki 35 mi I
l
lijonų dolarių, jie |rodo kad aukštos
ap. gyv. Petersons Hotel, Ancho
rage, Alaska.
SXS)®<SX5XS)®®©®®C5X5)<S^
Veinšneideris Julius ir Leonas, ii
.^Seirijų, Alytaus ap.
Vėžys Juozas, tarnavo Amerikos
Armijoje.
Wilius-Silikė Marija iš Raugelių k.
Naumiesčio vl. Tauragės ap. ir
sunus Jonas Wilius.
Willard John, iš Zablackų km. Vajesiškių par. Degučių vl. Zarasų a.
Voveris Povilas s. Juozo, kuris kilęs
Rekečių km. Viekšių vl. Mažeikių
ap. ir gyv. Liepojoje, prašo atsi
liepti tėvo gimines.
Žebrauskas Zenonas ir dukterys
Emilija ir Ona, iš Kazlaučiznos,
Veprių vl. Ukmerg.
Žemauskas Vytautas, iš Alytaus a.
Einoronių km.
Zesnauskienė - Sedelis (Sedelytė)
Barbora ir vyras Jonas, gyv. Bos
ton, Mass.
Žilius Feliksas ir Jonas iš Kaušėnų
km. Plungės vl. Telšių ap.
Žiūkas Juozas, iš Naudžiunų km.
Birštono v. Alytaus ap.
Zlatkus Juozas, iš Moškėnų km. Ro
kiškio ap. gyv. Chicago.
Zubavičius iš jSedos vl. brolis Stepono.

Jieškomieji ar apie juos ži
AUKščIUNAS Adolfas, 50 m., nantieji prašomi atsiliepti į:
mirė Spalių 19, Clevelande.
CONSULATE GENERAL OF
(Pilviškių par.) Amerikoje
LITHUANIA
išgyveno 34 m.
41 West 82nd Street
KOVALSKI Carol Ann, 5% m.,
New York 24, N. 1?t
mirė spalių 8, Clevelande, Lukoševičienė - Dobužinskaitė Mari
kur buvo ir gimus (Jankevi ja ir sesuo Šulcienė Genovefa, id
čių anūkė).
Pabaisko vl. Ukmergė ap.
VAIŠVILA Jonas, 72 m., mirė Mačiulis Ignas, iš Grigonių km. Kriu
spalių 13, Clevelande. Vitrai- kų vl. Šiaulių ap.
čių .). Amerikoj išgyveno 45 Mačiulis Juozas, iš Bitužių km. Kriu
kų vl. Šiaulių ap.
metus.
Maišiokaitytės
Anelė if Uršule, iš
KARAITIS Juozas, 44 m., mi
Alvito, Vilkaviškio ap. gyv. De
rė spalių 6, Clevelande, kur troit, Mich.
buvo ir gimęs.
Maliauka Ciprijotiii, ii Užpalių vl.
KANDROTAS Stasys, mirė 10 Utenos ap.
Malzkaitė-Balke Olga, iš Kybartų ir
rugs., Cambridge, Mass.
vyras Kari Balke, iš Vištyčio,
DOBRAVALSKIS Vincas, mire Vilkaviškio.
rugs. 18, Harrison, N. J.
Mankytė iš Rugėnų klri. Pernaravos
VENGRAS Antanas, 69 metų, vl. Kėdainių ap.
mirė rugs. 25, So. Boston, Marcinkus Juozas, gyv. Detroit, bu
Mass. (Kuršėnų p.) Ameri vo Vokietijoje su Amerikos kariuo
mene.
koj išgyveno 45 metus.
Mataitė - Varkaliene (Varkalis) Zo
VACKULIONIENĖ V i k torija, fija, iš Gamienų km. Palilės vl.
* 70 metų, mirė rugs. 23, Ply Šiaulių ap.
mouth, Pa.
Mekšraitis Justinas, Kazimieras ir
SKERNOLIS Martynas, 63 m., Vincas ir sesuo Sniečkienė Anta
mirė rugp. 27, Hazletop, Pa. nina, iš Bublelių vl. Šakių ap.
Miežiunaitė Antanina, iš Šliželių k.
(Suvalkų rėd.)
Biržų ap.
LABEIKIS Jonas, 58 m., mirė Mišeika Pranas, iš Rugenų km. Per
rugp. 28, Binghamton, N. Y. naravos vl. Kėdainių ap.
(Rokiškio ap.)
Mišeika Vytautas, ir motina Stanis
DVARECKIENĖ UršulS, 64 m., lava.
mirė rugp. 27, Chicagoj. (Kė Morkunaitės, iš Šlėpčių km. Biržų a.
Neniškis Juozas, iš Urlių km. Ka
dainių ap.)
SNAPŠTIS Petras, 54 m., mi majų vl." Rokiškio ap.
Neniškytė A. gyv. Argentinoje, smui
rė rugp. 15, Chicagoje.
kininkė.
LOTOŽIENĖ Ona, 61 m., mirė Pacaitis iš Rugėnų km. Pernaravos
liepos 9, Detroit, Mich. (Tau vl. Kėdainių ap.
Pakštys Petras ir Vincas, iš Voverišragės ap.)
SUNGAILA Aleksas, 49 metų, kių ir Lukšiu km. Šiaulių yl.
mirė rugp. 17, Middleport, Palovis Juozas ir Kazys, i& Šunskų
vl. Marijampolės ap.
Pa. (Kauno rėd.)
Pažemeckas Juozas, tarnavęs Ameri
ROMANIENĖ (Liaudinskaitė) kos Armijoje.
Anastazija, 65 m., mirė rugs. Pečiulis Petras, iš Mankunų km.
Veprių vl. Ukmergės ap.
14, Worcester, Mass.
VALATKEVIČIUS Alekas, mi Perekšlytė Ona, iš Vabalninko vl.
Biržų ap.
rė rugs. 15, Luzerne, Pa.
Petkienė-Jonušatike Anė, gyv. Cam
KALITAVIČIENĖ Ona, mirė den.
rugs. 14, Kingston, Pa.
Petkunas Stasys.
RUTKAUSKAS Pranas, 49 m., Petreikis Pranas, kilęs iš Plateliu vl.
mirė Rugs. 17, Wilkes-Bar- Kretingos ap. Stirbaičių km.
Petruševičius Boleslavas, iš Kaunore, Pa.
GORMANSKIENĖ Elena, mirė Šančių.
Pikčius Ignacas, iš Kiškonių km. Ty
rugs, m., Shenandoah, Pa.
tuvėnų vl. Raseinių ap.
SANULIONIS Vincentas, mirė Pilipauskienė Ona, iš švendriškių k.
i rugs, m., Shenandoah, Pa.
Jurbarko vl.
ANDRREŠONIENE K a r olina, Porlman Olga, iš Birdžių km. Sin
mirė rugs, men., Frackville, tautų vl. Šakių ap.
Pranevičienė - Tamošaitytė Ona-PePa.
GUSČIENĖ Ona, mirė rugsėjo t r o n e l ė i r j o s s e s u o V i n c e n t i n a
Bankauskienė iš' Medekšinės km.
m., New Philadelphia, Pa.
Nemakščių vl. Raseinių ap.
GEČIENĖ Laura, mirė rugsėjo Pranskevičiutė Aleksandra, iš Akme
m., Frackville, Pa.
nės Mažeikių ap.
JUCIENĖ Ona Venskaitė), 63 Pudavičius Jonas, ir Martynas, iš
metų, mirė rugs. 25, Chica Šiaulių ap.
goj. (Raseinių ap. Girdiškės Rach-Atkočaitytė Vincė (buv. Gadlauskienė), Taubučių k. Nemakš
p. Klabu k.) Amerikoj išgy
čių v. Raseinių ap.
veno 45 metus.
Ramanauskienė - Galijytė, Petronė,
MOLIS Feliksas, pusamžis, mi iš Tauragės vl.
rė- rugs. 25, Chicagoj. (Tel Remeikis, iš Paprudšių km. Vaigu
šių ap. Navarėnų p. Kunte- vos vl. Šiaulių ap.
Rimkus iš Rugėnų km. Parnaravos
nių k.)
KAVALIAUSKIENĖ (Vaitku- vl. Kėdainių ap.
Rimkus Antanas, iš Kivylių km. V»inaitė) Teresė, pusamžė, mire nuti vl. Tauragės ap.
rugs. 28, Chicagoj. (Ukmer Ripkevičius Antanas ir sesuo Ona,
gės ap. Deltuvos p. Jovaišių
iš Alvito vl. Vilkaviškio ap.
k.) Amerikoj išgyveno 40 m. Rirke-Kienat Anna ir Rirke-Kienat
GRIGUTIS Jonas, mirė rugsėjo Emilie, iš Kauniškių km. Gražiš
kių vl. Vilkaviškio ap.
13, New Britain, Conn.
Šaltanis Anicetas ir Mykolas, iš LeNebus laimes, jei musų tautie
čiai tebekenčia! Aukas siųski
te:
United Lithuanian Relief Fund
of America, Inc.
105 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y.

Mes už Harry Truman...
KADANGI—Jis stovi už Franklin Roosevelt'o New Deal.
KADANGI—Jis stcvi už federalę paramą statymui daugiau žmonėms namų.
KADANGI—Jis stovi už Valdžios kontrolę aukšto pragyvenimo kainų.
KADANGI—Jis stovi už daugiau senatvės atlyginimų ir pašalpų.
KADANGI—Jis stovi prieš Taft-Hartley įstatymą.
KADANGI—Jį nevaldo Dideli Bizniai, Real Estate Lobby arba Wall Street.

Balsuokit už

TRUMAN IR LIBERALI KONGRESĄ
Ohio C.I.O. Political Action Committee
William Lavelle, Sec'y-TnWtt.
218 East State Street,
Columbus, Ohio
<
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leiunų vl. Utenos ap.
•
Ščepavičius Antanas ir Teodoras, iš
Raseinių ap.
Schwarz-Suchinskaite Vanda ir jos
sesuo Essel Bronė, iš Seirijų, gyv.
Cleveland, O.
Sidabras vaikai Sidabrienes-Voverytės.
Senkevičius Jonas ir Juozas, iš Šven
driškių km. Jurbarko vl.
Šulcienė - Dobužinskaitė Genovefa
ir sesuo Lukoševičienė Marija, iš
Pabaisko vl. Ukmergės ap.
Sužiedelis Silvestras.
Tamošaitytės Ona-Petronelė Pranevi
čienė ir Vincentina Bankauskienė
i£ Medekšinės km. Nemakščių vl.
Raseinių ap.
Tohomas Wilhelmas.
Tumos - Dambrauskaitė Jadvyga, iš
Gruzdžių km. ir vyras Tumos Eraz
mas iš Joniškio miesto, Šiaulių ap.
Urbštaitė Magdalena S. ir Ona, nuo
Marijampolės.
Vaitkevičiūtės Adelė ir Marė, gyv.
Nedelberžio km. Šunskų vl. ir Bras
tos km. Sasnavos vl. Marijampolės.
Valys, iš Josvainių, Kėdainių ap.
Silike-Wilius Marija, iš Raugelių k.
Naumiesčio vl. Tauragės ap. ir
sunus Jonas Wilius.
šlegus Simonas, iš šlatinenj kai*
Birštono vl. Alytaus ap.
Smilgevičiūtė Stefanija, iš Panevežio.
Šeštakauskas Jonas ir šeštakauskaitės Anelg ir Marijona, iš Kalesnykų km. Simno vl. Alytaus ap.
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Skelbimai Dirvoje

GOV. THOMAS J. HERBERT
Snmažino
Jusų

Taksus

1949

KALENDORIAI
Dirva ir šįmet duos
savo skaitytojams
puikius 1949 m.
sieninius kalendorius
Kurie atnaujins savo pre
numeratą prieš pabaigą
metų, arba 1949 metų pra
džioje, arba naujai išsira
šys Dirvą, gaus vien# pui
kų sieninį, kalendorių

GOV. THOMAS J. HERBERT

Balsuokite už HERBERT
KUOMET EISIT BALSUOTI ANTRADIENĮ, LAPKB. 2

BALSUOKIT TIESIOG REPUBLICAN
Ohio Republican Campaign Committee
Fred H. Johnson, Chairman, Columbus, Ohio
r » t *

DOVANŲ.

K. S. KARPIUS

NOTARY PUBLIC
Turint reikalą notarizuoti
dokumentus kreipkitės |
6820 Superior Ave.
ENdicott 4486
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Why
Pay Wore ?
CLEVELAND TRUST
PERSONAL LOANS
ARt LOW-COST
CASY TO ARRANGE

DUOK VIENĄ KIEKVIENAI LOVAI
ir užtikrink savo šeimai tikra

MIEGOJIMO PATOGUMA

Niekas negali prilygti taip geram miegui koki
gali gauti po modemine Elektriška Lovai Užklode. Kiekvienas jusų šeimos narys norės po vieną.

KAIP
ATNAUJINT
DIRVĄ
Kai tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi,
paimkite pas jus esamą
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $3
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, išsiųs
kite, užlipinę ant voko
už 3c pašto ženklelį.
D I R V A
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio

Ne kaip paprastų blanketų, kiekvienai lovai rei
kia tik VIENOS Elektriškos Užklodės—viskas ko
reikia bent kokiame ore. Dar geriau, PATYS nusistatot tokią temperatūrą kokia jums geriausia
tinka—4r turit ją IŠTISĄ NAKTĮ.
Taip, sveikam, saugiam, gaivinančiam miegui
visai jusų šeimai, duokit po Electric Bed Cover
kiekvienai lovai. Turėsit linksmą šeimą kas rytą!
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KLAUSYKIT 'TEN O'CLOCK TUNES'
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISOS ŽYMIOS ŽVAIGŽDĖS
J'cnkias dienas Savaitėje—Pirmadieis iki Penktadienio
Rytais nuo 10—WICA ir WGAR
•
Vakarais nuo 10—WHlf
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Lietuvių menas tremtyje

SOVIETUOSE AUGA
VAŠKINĖS TOMATĖS
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PERSPĖJIMAS

(Pasikalbėjimas su dail. P. lininko V. Vizgirdo "Peizažas". Prašau Tamstos nuomoKiaulėnu.)
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— Ne. Trūksta musų vete "Gatvė" yra labai geras meno senko "perkunavo" prieš "kitų posėdis
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Z. Kolbos, Peldavieiutės - Mon
— Kai kurių autorių biogra
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stiprių menininkų. Tuo tarpu tiek netikslus, kad tenka ma skaita gali buti politiškai nu muose Europojt.
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for your
Exile" leidiniu tik dėl to, kad j Sekančią dieną betgi Maskjame yra trys nuogų moterų v o s pravda išgyrė jį už priešimeno kuriniai, jeigu jie jieškos ; nimąsi Amerikos "imperialistiERIE Geležinkelio linija, pa
tytaux&nA,
kurinvje meno, o ne nudizmo. j}i a ms užsimojimams" Išgarbi- sekdama kitas geležinkelių lini
Tuo labiau, kad šioje knygoje n o jį i r Maskvos radio,
jas modernizavimosi srityje,
You will love our im
tie kuriniai yra stiprus spal-; Nuo to Amerikos komunistai pernai tam tikslui praleido $16
ported
figurines . . .
viškai ir kompoziciskai, ypač j v ^j turėjo persiversti ragožium milijonų, tiek numačius pralei
Hand
wrought
Decor
Kasiulio "Moteris sofoje ir j j r neklausinėdami sekti Mask- sti 1948 metais, ir kitus $12
ative
Brassware
. . .
Kašubos "Eglė . Y vskupai: v o s nustatytą liniją: Wallace milijonų 1949 metais. Tas ge
and
the
most
irresistgreičiau pastebės tuos kelis sil- ^ u r j
komunistų globoje, ležinkelis eina per Pennsylvaable Lamps in Copper,
pnučius dalykėlius knygoje.. Dabar Komunistai
visomis niją, Ohio, iki Chicagos ir ki
Brass and Pottery!
kurie nėra menas.
pajėgomis
pajegomis dirba už
uz Wallace tas tūtas Jalstijas.
O dėl Dr. J. Prunskio, tai, kandidatūrą. Budenz sako:
mielas, jis yra plačiai apsi"Aš noriai sutinku statyti
TRAFIKO policininkams iš
švietęs, jaunas ir energingas j v i s k ą
a g turiu ir ką dar titobulinta kišeninė šviesa su ža
žmogus. Jis daug rašo. Aš ma- j kiuosi turėti, kad šeši mėnesiai lia ir raudona šviesa pakaito
Kinsman at Lee
nau, kad Prunskis čia viena pa- j p Wallace inauguracijos prezi- mis (flashlight).
Lt) 5500
sakė, kita galvojo...
;dentu, Amerikoje pradėtų veik— Beje, Dr. J. Prunskis ra- ti sovietizuota FBI arba slap- NUMUOSE nelaimių šioje šaConvenient off street parking
do daug šventų paveikslų lei- j t a g n j p u g au ja, kuriai butų įsa- buna daugiau negu atsitinka
in the rear
dinyje, pamatė net šv. Chris- Į kyta surasti konspiratyvius ap- nelaimių su automobiliais ant
toforą, patupdytą už p o e t o kaltinimus žymiems Amerikie- vieškelių it gatvių.
Brazdžionio ausies... Kaip ciams, tokiems kaip Truman,
Tamstai tai atrodo?
Dewey, Hoover, Vandenberg,
— Kaip kunigas, tai pirmiau arba Gen. Eisenhower — jie
sia ir pastebėjo kryžius, bažny butų areštuoti ir likviduoti."
čias ir koplytėles. Atrodo, kad
tik to jis ir teieško j o monogra
tRANEŠKIT
fijoje. O t a s šv. Christoforas j
už ausies... Nežinau, ką pasa
Savo Antrašo Permainą
kyti, mielas. Kalbama, manau,:
apie prof. Adomo Varno por Kuomet rengiatės persikelti
tretą B. B. Be abejo, šv. Chris- kitur gyventi, praneškit sa
toforas šioje kompozicijoje yra j vo naują antrašą Dirvos Ad
L A K E C O I J K T Y
ministracijai, ne paštui, nes
mistinio pobūdžio dekoratyvus j paštas nesiųs jums Dirvos j
fonas. Reikėtų žiūrėti ten į į naują vietą jeigu neprimoON THE REPUBLICAN TICKET
pačią kompoziciją, į patį p o r -į kėsit. Parašykit mums už
tretą, o ne į jo dekoratyvę pu-j lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventL —
RE-ELECTION — TUESDAY, NOT. 2, 1948
•ę.
' — Man i&siskyrė iš kitų dai- Dirva Cleveland 3. O.
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HALLOWE'EN FALSE PACE

Isrinkit vėl tą, kuris
Išpildė Savo
Prižadus
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GOV. THOMAS J. HERBERT

Raudonukai Amerikoje bando įbauginti visuomenę klastingais
įrodinėjimais, buk šios šalies bizniai turi didelius pelnus.

Miestai Naudoja DDT
Kovai su Musėmis ir
kitais Vabalais

Apie 1500 mažesnių ir dides
nių miestų Amerikoje šios va
saros metu ėmėsi atkaklios ko
vos išnaikinimui musių, kurios
yra ligų platintojos ir šiaip
įkyrios žmonėms.
Musių naikinimui pasekmingiausi nuodai yra taip vadina
mas DDT mišinys. Tuo miši
niu, kuris švirkščiamas sudaro
dujas-miglas; jos taip įsigau
na visur, pasekmingai naikina
ne tik muses bet ir uodus ir
kitokius vabalus. Naikina net
naminius vabalus: blakes, ta
rakonus ir kitką.
šis DDT buvo išplėtotas ir
gausiai pradėtas naudoti šio
karo metu. Po karo jį galėjo
jau pirkti ir civiliai. Dabar jau
jis naudojamas gausiai ukėse
ir kitur, ir miestai ėmėsi visuo
tinos kovos prieš muses ir uo
dus, ir todėl jeigu jusų mieste
jau matote mažai musių ir nedaug uodų vakarais jums kan

džioja blauzdas, yra didelis
nuopelnas DDT.
Kiti žmonės patys pasekmin
gai atsikrato musių ir naminių
vabalų nusipirkę vaistinėse to
DDT skysčio ir laistydami jį į
plyšius ir į orą. DDT, nors la
bai pasekmingas vabalams nai
kinti, yra sutaisytas taip kad
nekenktų žmonėms kuomet jo
nudojama mažais kiekiais va
balu naikinimui.
MAŽI BTZNIAI šioje šalyje
palengva bus išravėjami, sako
A. D. H. Kaplan, žymus ekono
mistas. Dabar, sako jis, mažų
biznių yra beveik aukščiausias
skaičius, negu kada buvo, ir
bent šiuo tarpu, sako, nematy
ti jų skaičiaus mažėjimo. Ta
čiau, mažų biznių skaičių ma
žėjimas, sako, apsireikš sekan
čiais keliais metais.
1939 metais mažieji bikhiai
sudarė šaltinį 11 milijonų dar
bų. Dabartiniu metu,, jie turė
tų sudaryti darbų dėl 14 mili
jonų asmenų, sako jis.

Niekad iki šiolei Ohio istorijoje
neturėjom gubernatoriaus kuris iš
laikytų taip savo prižadus visuomemenei, kaip dabartinis musų Guber
natorius, Thomas J. Herbert.
Tik pasvarstykit kiek pinigų jjs
sutaupė taksų mokėtojams.
Jis sumažino dalį Sales Tax ir iš
mokėjo Kareiviams Bonus iš susidė
jusių valstijos ižde perviršių, nors
Valstijos Legislatura planavo tuos
Bonus mokėti uždedant daugiau tak
sų ant jusų namų. Pamanykit kiek
daugiau reikėtų namų savininkams
mokėti taksų, jeigu tas butų buvę
padaryta. Gubernatorius H e r b e r t
suprato koks apsunkinimas butų na
mų savininkams, taigi rtusprendė
Kareiviams Bonus mokėti iš turimų
ižde perviršių. Tuomi Gub. Herbert
taksų mokėtojams sutaupė $86,000,000.
Republikonų partija prašo balsuo
tojus remti Thomas J. Herbert rin
kimuose Lapk. 2, kad jis vėl palik
tų gubernatorium. Jis pažada ir to
liau išlaikyti savo prižadus kaip iš
laikė iki šiolei.

AMERIKOJE steng i a m a s i
sudaryti vieną stiprią bendrovę
pirkimui ir parvežimui į šios ša
lies plieno dirbtuves seną gele
žį ir plieną iš Vokietijos. Tą
planą paremia ir Komercijos
Sekretorius Sawyer.
Tai korporacijai ruošiama įs
tatai ir ji galės netrukus pra
dėti veikti. Senos geležies ir
plieno problema yra didelė šios
šalies plieno industrijai.

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

PERSPEJIMAS!

BALSUOTOJAI, NESUGADINKIT SAVO SALOTO
Sulyg NAUJO rinkimų įstatymo, jeigu jus padarysite bent kokį kitokj žen
klą negu "X" ženklus, jusy balotas bus pažymėtas "fraudulent", suklastotas,
ir nebus priskaitytas. Senuoju įstatymu buvo patvarkyta kad jokis balotasnebutu atmetamas, išskyrus tik tokį kur rinkimu
viršininkai negalėdavo nuV
*"
statyti balsuotojo pasirinlymo. Sekantis Ohio Legislaturos posėdis privalo šį
naują įstatymu pakeisti. Balsuotojo geri norai turi buti pripažinti.

X WILLIAM E. MINSHALL, JR.
CANDIDATE FOR RE-ELECTION AS REPRESENTATIVE
TO GENERAL ASSEMBLY
Endorsed by: Cleveland Press, Cleveland Plain Deale r, Cleveland News, Cleveland News, Citizens League
M. C, Brown, Sec'y-
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