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ir nerimauja del visu nesenai 
jvykusių Alijantų konferenci
jų tylos Lietuvos laisvės klau
simu. Maskvoje pažadėta lai
sve Austrijai, Egipte paždėta 
laisve Korėjai, Teherane paža
dėta laisvė Iranuū Maskvos 
Pravda rašė: "Teherano parei
škimas buvo įtikinąs pavys
ti is trijų valstybių ^auotaik&s 
mažųjų tautų link". 

Laisvės pažadai kaip iš gau
sybės rago pilami Raului, Jur
giui ir Petrokui. Bet Lietu
vai, nekaltai dviejų okupacijų 
aukai, nieko tikro, apčiuopiamo 
nežadama. Nejau antras pa
saulinis karas, "keturių lais
vių" ir Atlanto čarterio vardu 
varomas, atims Lietuvai tą ką 
pirmas pasaulinis , karas, apsi
sprendimo principu vestas, da
vė?. 

• 
TIB8A, daroma vilties spė

liojimų. žurnalas Time, pa
vyzdžiui, šian ir ten pauostinė-
jęs, tvirtina buk Washingtone, 
Maskvoje ir Londone štai kas 
manoma: "Degąs mažųjų Ru
sijos parubežio valstybių klau
simas buvo svarstomas, jei ne 
Teherane tai anksčiau. Rusi
ja sutiko Pabaltijo valstybių 
.(Lietuvos, Latvijos ir Estijos) 
likimą po karo pavesti viešam 
Subalsavimui. Rusija laibai ti
kra kad šių kraštų gyventojai 
nubalsuos prisidėti prie Sovie
tų Sąjungos". 

Jei Time pranešimai turi tie
sos pagrindą, Rusija, reiškia, 
Jau keičia savo pažiūras Lietu-

Jrą skaityti kaip Amerika skai-
fto Kaliforniją savo dalimi. Jei 
lik Lietuviams bus suteikta 

*|ikrai laisvi balsavimai, i u iš
dava aiški: bus nubalsuota ne
priklausoma Lietuva. 

• 
AMERIKOS spaudos dalis 

taip pat vilčių turi. New York 
Times, pavyzdžiui, rašo: "Jei 
Iranas gali buti laisvas ir ne
priklausomas, kitos mažos tau
tos, aukštai ar žemai pakilu
sios, taip pat gali buti laisvos 
ir nepriklausomos." 

Kliūtis Lietuvos laisvei, kaip 
visi Lietuviai karčiai žino, glu
di ne Washingtone, ne Londo
ne, bet Maskvoje. Amerikonas 
rašytojas Pegler prašo musų 
nepamiršti rimto fakto: "Karo 
įvykiai mums talkininku davė 
diktatorių". Amerikos pažiū
ros apie laisvę skiriasi nuo 
Rusiškų pažiūrų. Ar pavykę 
demokratijai pakeisti diktatū
rą? Lietuvos, ir keleto kitų 
Europos tautų, laisvė priklau
sys nuo kuriąmojo sklandaus 
bendradarbiavimo tarp Ameri
kos ir Sovietijos. 

• 
ČEKOSLOVAKŲ-Sovietų 20 

metų draugingumo sutarties 
pasirašymas rodo Anglijos ir 
Sovietijos susitarimą, nes An
glai, laimindami Vidurio Euro
pos tautų federaciją po Lenki-
jos-Čekoslovakijos globa, šiai 
sutarčiai ikšiam priešinosi. Ru
sams šitokia federacija smir
dėjo "sanitariniu kordonu", 
turinčiu tikslo Rusus skirti 
nuo Europos. Matyti, Anglų ir 
Rusų nesantaika tapo išlygin
ta ir čekų prezidentui Benešui 
leista su Rusija sutartis pasi-

- rašyti. Svarbiausias sutarties 
posmas draudžia Rusijai kištis 
j Čekoslovakijos vidaus reika
lus. Iš to daroma išvada apie 
Rusų pažadą nesikišti į vidaus 
reikalus visų busimų Europos 
valstybių. 

Tačiau Lietuviai puikiai at
mena kaip Rusai pildė savo žo
dį, prižadėję 1939 metų sutar
timi taip pat nesikišti į Lietu
vos vidaus reikalus. Kitas su
tarties posmas palieka duris 
atviras trečioms valstybėms 
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U. S. IR BRITAI LA-
KŪNAI VEIKIA DIE

NA Iš DIENOS 

Gruodžio 23, Britų bom-
beriai susprogdino' nepa
skelbiamas dar svarbias 
Nazių okupuotas Europos 
sritis. 

Gruodžio 22, šimtai di
džiųjų Amerikos bomberių 
ir jų lengvų palydovų lėk
tuvų užpuolė ir smarkiai 
apsprogdino savo dažnai 
puolamas šiaurines Vokie
tijos sritis, kur randasi 
karo laivų ir submarinų 
dirbtuvės. 

Negryžo 21 Amerikiečių 
lėktuvas. 

Tuo pačiu laiku kitas 
Vokietijos dalis atakavo 
Britai lakūnai. 

Gruodžio 21, net 800 An
glų lėktuvų atakavo Frank-
fortą, Bremeną ir kitus 
miestus. 

K kitų žygių tatp "pat ne-
gryžo dešimtys lėktuvu. 

LAUKIA DIDELIŲ 
VEIKSMŲ 

Europoje laukiama pra
sidedant žymių veiksmų bė
gyje sekančių trijų mėne
sių. Bus dideli militariški 
ir politiški apsireiškimai— 
Ali j antai gal but pilnai pa
siruoš lemiamam mušiui su 
Vokiečiais. 

Hitleris dirba išvengimui 
pasidavimo pirm ne.^ru bus 

ATKAKLUS RU-
c. 

SŲ-VOKSEČIŲ 
MŪŠIAI 

SVEIKINAME DIRVOS SKAITYTOJUS, 
BENDRADARBIUS fiR RĖMĖJUS 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

Dirva® Hedakcija ir Administracija. 

Roosevelt, Stalinas ir Churchill Teherane 

* 
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18 ©AKliJNlIMKŲ ŽINIOS 

ITALIJOJE ATKAK-
LIĄI VERŽIAMASI 

PIRMYN ^ 

Alijantai palengva ver
žiasi pirmyn Italijoje: vi
su smarkumu užpulta Vo
kiečių apsigynimo punktai 
žemiau Romos — San Vit-
tore ir Ortona, abiejuose 
galuose Britų - Amerikiečių 
linijos. Amerikiečiai 'arti
nasi prie Cassino, stipraus 
Vokiečių linijos punkto. 

Roma nuo Cassino ran
dasi per 70 mylių. 

Su Amerikiečiais veikia 
Prancūzų kariuomenės da
lys. 

Gruodžio 21, Amerikie
čių armija užėmė Vokiečių 
įsitvirtinimus 2,600 pėdų 
aukščio Spinuccio kalne. 

Jugoslavijoje prasid e d a 
Maskvos pasakos apie iš
mušimą Vokiečių. Iš Mas
kvos skelbia kasdien apie 
išžudymą Vokiečių tūks
tančiais. Dtabar jau ir iš 
Jugoslavijos praneša kad 
Maskvos agentas Tito Ju
goslavijoje žudo Vokiečius 
po dešimtis tūkstančių. 

Išeina kad Tito atidarė 
tikrą antrą frontą: ką ten 
giliuoja Amerikos ir Britų 
armijos Italijoje: jos per 
savaitę vos nukerta po de-
šimtj-kitą nazių. • 

Tito pradėjo jau šeimi
ninkauti Jugoslavijoje, kai 
eavo Alijantų užgyrima— 
jis paskelbė jog atimąs Ju
goslavijos karaliui, esan
čiam Egipte, visas teises ir 
uždraudžia i am gryžti i 
savo šalį iki Jugoslavija 
bus išlaisvinta. 

t 
Pranešimais yš Londono, 

Gruodžio 23 Vokiečiai 
pradėjo naująj milžinišką 
tankų ir kitų inekanizuotų 
ginklų puolimą Rusų jie-
gų ilgu 400 mylių frontu 

Tv A , .. .. nuo Žlobino, $altgudiioje, 
nugalėtas Is Austrijos jis M< Ukrainos. }Tuomi Vo-
perkelia 40,000 rezervistų 
Į Suomiją. 

Eden Londone pataria 
Lenkų vyriausybei in exile 
susitaikyti su Rusija vėl.. 

Iš Washingtono skelbia 
jog prasidės netrukus ka
ro veiksmai tokie dideli ir 
kruvini kad karo nuosto
liai patrigubės kiek iki šiol 
nuostolių turėta. 

BOLIVIJOJE, Pietų A-
merikoje, įvyko valdžios 
perversmas: išversta Ame
rikai buvus drauginga vy
riausybė. Kokias permai
nas padarys nauja vyriau
sybė nežinia. Seniau Boli
viją buvoypik* tevaldė na* 
ziai. " . 

Prašalintas prezidentas 
atvyko į Čile. 

CHURCHILL, susirgęs 
savo kelionėse, gavęs plau
čių uždegimą, pastaromis 
dienomis pradėjo taisytis. 
Jis randasi kur nors Vidu
riniuose Rytuose. 

25 kareiviai prigėrė. Ne
toli New Orleans, La., pri
gėrė 25 kareiviai apvirtus 
jų laiveliui laike manevrų 
ežere. 

kiečiai pasikėsino 'užkirsti 
bolševikams kėlius, kurie 
užsimojo veržtis Vitebsko 
fronte linkui Pabaltijo k-
Iii?. , 

Pora dienų prieš tai bu
vo praneša kad Rusų žie
mai paruošta armija at 
ėmė iš Vokiečių apie 70 
kaimų ir miestelių žygiuo-
tėje linkui Lenkijos ir Lat
vijos rubežių. 
prisiartinę p 
nuo tų šalių. 
. Vokiečių šis atakas skai
toma vienas iš didžiausių 
dabartinio karo šarvuotų 
atakų" _į_ KAIP SAUGOTIS 

BOLŠEVIKAI PRA-k ^^NFLUENZOS^ 
DĖJO BAUSTI Nesimaišvkit miniose 

kitų žmonių; nelankykit 
nereikalinguose susirin
kimuose ; būtinai išmie-

. *Rusai būvu 
>eii 50. mylių; 

Gelžkeliečiai Pradės 
Streiką Gruodžio 30 

^ Penkiolikai neoperuojan
čių gelžkelių darbininkų 
unijų kuriose yra 1,100,000 
narių, Gruodžio 21 išleido 
visuotiną Įsakymą sustrei
kuoti Gruodžio 30 d., sulyg 
unijų narių nusibalsavimo 
mėnuo laiko at.ial. 

Streiko Įsakymas išleista 
kai Kongresas išsiskirstė 
nebaigdamas užtvirtinti 8c 
valandai mokesties pakeli* 
m o. 

Ir gelžkelius • operuojan
čių darbininkų uniios, ku
rios atstovauja 350000 na
rių, po trijų pasitarimų su 
Prezidentu Rooseveltu del 
nukėlimo mokesčių, nesusi
vokė ir klausimas pasiliko 
neišspręstas. 

Sicilijoje sako buvo su
rengtas fašistų slaptas ra
telis, finansuojamas jaunos 
universiteto studentės. Su
imta 15 vaikinu. 

LIEPOS 1 d. 1944 metais 
kariuomenėn bus paimta 
dar 2 milijonai vyrų, iš jų 
apie milijonas bus jaunų 
tėvų kurie apsivedė prieš 
Pearl Harbor užpuolimą. 

Detroit. — Baigėsi strei
kas kelių šimtų Ford Mo
tor Co. dirbtuvių užvaizdų 
Willow Run darbuose. 

Iš Maskvos praneša kad 
Kharkove, Rusijoje, bolše
vikai atėmę miestą iš Vo
kiečių, ten pakorė tris na-
zius karius ir vieną Rusą 
išdaviką, kuris pasitarna
vo Vokiečiams kvislingu. 

Minios žmonių buvo tos 
korimo scenos liudytoju. 

Sulyg Maskvos sutarties 
kad Rusai baus kaltininkus 
už nusižengimus prieš Ru
sus, bolševikai jau pradeda 
vykdyti. 

EMDENE, Vokietij o j e, 
pastaru Alijantų bombar
davimu to miesto užmušta 
apie 1,000 žmonių, 3,000 su
žeista, 12,000 liko be pa
stogės. 

Prezidentas Roosevelt sėdi tarp Stalino, Sovietų dik
tatoriaus, ir Britu Premjero Chiirchill, jų konferencijoje, 
Teherane, Irane. Prie jų stovi keli aukštieji karo vadai. 
Po šios konferencijos, Churchill gryžęs Egiptan sunkiai su
sirgo. „ Prez. Roosevelt tik pereitą savaitę gryžo Amerikon. 

LENKAI KARIAUS 
SAVISTOVIAI 

Lenkų karo lakūnai, ku
rie veikia kaip dalis Britų 
oro jiegų, ryžtasi atsiskirti 
nuo Britu ir imtis veikti 

gokit pakankamai; sau- įsau paskirai, kuomet bus 
gokites persidirbimo ir j daroma pasikėsinimas ver-
valgykit gerai subalan
suotą maistą. * „ . 

Jei apsireiškia peršali
mas, gydykit jį kaip pa
čią influenzą, pasilsėkit 
pakankamai. 

GASOLINO varžymo lai
kotarpiu per tris mėnesius 
iki Birželio galo šymet su
taupyta 6 bilijonai galionų 
gasolino ir virš 11,500 ge
rų prieš-karinių ratams gu
mų. Skaitlinės remiamos 
pirmesniais kitų metų su
vartojimais gasolino. 

Dalis Kalifornijos Vynuogių Derliaus 

Influenza Siaučia Ame
rikoj ir Europoj 

Amerikoje, kartu su Eu
ropa, siaučia influenza. Ji 
žymiai palietė Britaniją ir 
Vokietiją, kur daug miršta. 

Su v. Valstijose sirgimas 
gausus, bet mirtys retos. 
Tačiau mirimai nuo influ^ 
enzos šymet 50 nuoš. didesr 
ni negu buvo pernai. 

79 užmušta. Traukino ne-
laimėj prie Lumberton, N. 
C., užmušta 79 žmonių, jų įf ** * 
tarpe 47 kareiviai. 1 • 

prisidėti, čia turima mintyje 
Lenkija, o jei Pabaltijo valsty- ^ ' "* 
bėms bus sugrąžinta nepriklau
somybė tai ir jos galės prisi
dėti, nes jos rubežiuojasi su 

ir VoŲsįya. 

ISPANIJOJE, Generolas 
Franco paliuosavo iš kalė
jimų apie 34,000 politiškų 
kalinių, sugaudytų ir už
darytų laike Ispanijos pi
lietinio karo. Tai buvo di
dumoje bolševikai. 

Taip pat išleido įsakymą 
paliuosuoiantį miliciją, ku
ri veikė Franco įsakymais. 

žtis Europon iš vakarų. 
Lenkai giriasi turi apie 

12,000 savo lakūnų Angli
joje. Atsiskyrę nuo Britų 
laike įsiveržimo Į Europą, 
jie kėsintųs1! gelbėti Lenki
jai tiesioginiai, ir gal but 
veiktų prieš bolševikus, ne 
tik prieš Vokiečius. Progai 
atėjus, griebtųsi ir Lietu
vos. 

S. V. KONGRESAS išsi
skirstė švenčių laikotarpiui 
ir susirinks atgal Sausio 
10, 1944 metais. 

STALINUI, šiomis dieno
mis suėjo 64 metai amž. 

Vokiečiai Bėga 

/ 

Cleveland, O. — Sustrei
kavo apie 1,000 laivų staty
bos darbininkų, reikalau
dami daugiau mokesties. 

Streikas tęsiasi itvaitę 

Detroit, Mich. — Wyan
dotte priemiestyje sustrei
kavo apie 1.200 Firestone 
Rubber & Metai Products 
Co. darbininku. Streikas 
kilo del darbininkų pakei-
tinėjimų į kitus darbus. 

Angliakasykios pasirašė. 
Gruodžio 18 d. pasirašyta 
sutartis tarp angliakasių 
uniios ir dviejų trečdalių 
minkštos anglies kasyklų 
operatorių. Pagrindinė al
ga angliakasiams nustaty
ta §8.50 dienai. 

Battle Mountain, Nev.— 
Vario kasykloje sustreika
vo 20 darbininkų, reikalau
dami kad jiems butų duo
dama daugiau mėsos, nes 
sulyg OPA patvarkymo jie 
negauna gana valgyti ir 
alkani negali dirbti. 

JAPONIJOJE nelaisvėje 
randasi suvirš 14,000 Ame
rikos kareivių kurie pir
miau buvo pranešti dingu
siais be žinios po Filipinų 
; alu karo. 

Iš to skaičiaus praneša
ma mirė nelaisvėje 1555, 
kiti 300 mirė nuo žaizdų. 

stai keliolika iš 2,610,000 Honų vynuogių išaugintų j 
Kalifornijoje.^ kurios išlioduojamos prie vyno dirbtuvės 
prie Guasti. Daugiausia to derliaus bus sunaudota razin-
kų darymui, kaip valdžia reikalauja. Kalifornija aprūpina 
Sf nuoš. viso Uos šalies vym. 

Iš Maskvos paskelbė jog 
Vokiečiai ruošė visišką iš
naikinimą didelės dalies 
Sovietų gyventojų ir, pa
vergimą likusiųjų. 

Tai turbut pasimokino iš 
.'bolševikų, kurie 1940 me
tas užėmę Lietuvą kaip tik 
tą pradėjo daryti su Lietu
vos žmonėmis. 

Salt Lake City, Utah. — 
Valdžia uždarė didelę savo 
amunicijos dirbtuve, nalei-
sta iš darbo 10,000 darbi
ninku. 

Septyni užftnušta. Prie 
Monongahela, Pa., trauki
nis užmušė šešis asmenis 
važiavusius viename auto
mobilyje. 

PACIFIKE mušiuose su 
Japonais Amerikiečiai įsi
veržę į New Britain salą 
įžėmė bryži žemes Aware 
srityje. Japonai del to su
skato atkakliau kariauti— 
rareiškė jog ''Naujoji Bri-
riniia turi buti anrinta ne
žiūrint visų nuostolių". 

Ta sala yra viena iš di
delės svarbos Pacifiko sa-
•u grupėje, kur Japonai tu
ri didelius savo karo jiegų 

n# įrengimus, lėktuvų stotį. 

Vaizdas parodo karo sušau
dytame mieste Vokiečius ka
reivius bėgant ir gabenant sa-
vo sprogimus į naujas vietas. 

DAR 8 JAPONŲ laivai 
buvo apskandinti pereitu 
savaite mušiuose Pacifik©. 
Viso iki šiol karo bėgyje 
nuskandinta ar visai suga-
dinta 524 Japonų laivai. 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH Kelia Kornų Kainą 

^-Melagystėmis Minia 
'T.'Sugryžęs iš Clevelando L. Ž. 
Agentas giriasi ten gavęs skel
bimu savo laikraščiui, bet sa
ko geriausia sekasi meluojant 
kad L. ž. yra vienatinis Cleve
lando laikraštis ir kad atsto
vauja visus Clevelando katali
kus. 

Pittsburgh^, kur žmonės ži 
Jio kas tas agentas ir kaip ji; 
čia atsižymėjęs, ir kadangi čia 
biznieriai žino kad tas agen-
tafe dar neužmokėjo Dirvai u 
spaudą 1940 metais leistos Lie
tuvių Biznierių knygos, nepa
klauso jo melų. žino ir kokie 
geri "katalikai" susimetę prit 
to laikraščio: bolševikas-eicili 
Jcas, cięilikas ir vienas čigoniš
kas biznierius. Rep« 

Detroit, Mich., Naujienos 

Sumažėjo Nelaimes 
* Per pirmus 1943 metų mė-
Siesius Allegheny apskrityje 
irafiko nelaimėse užmušta 3? 

•asmenys mažiau negu per tuof 
pat 10 mėnesių 1942 metais, 
t Skaitlinės parodo kad pei 
|l0 mėnesių šymet užmušta bu
vo 128 asmenys, kuomet per 
3iai per tą pat laiką užmušta 
ar užsimušė trafike 161. 

Iš tų 128 suvažinėjimų mie
ste buvo 100 asmenų, kiti už
miestyje ant vieškelių. 

Įvaru Maisto Administrato
rius Marvin Jones dalyvauja 
liku sijose apie kornų kainą. 
Kaina pakelta iki $1.16 buše-
'1U1.  

WYOMING KLONIS 

' SIAUČIA FLU. Pittsburghe 
$r apielinkėse siaučia influen
za, tūkstančiai mokinių neina 
4 mokyklas, ir darbininkai ne-
fjasirodo darbuose. 

, LEIT. J. STANKEVIČIUS 
Pittsburghietis, karo aviacijo
je, Cloves, N. M., prisiuntė j 
Pittsburgh Press renkamą na
šlaičių fondą savo auką, ir už 
tai jį laikraštis, pažymėjo pa
talpindamas jo atvaizdą. *'• Jie 
laiko savo ilgą Lietuvišką "pa* 
vardę, nekeisdamas jos, kaip 
paprastai daro kiti. 

NEWTOWN, PA. 
KUN. PRANO VASILIAUS

KO JUBILEJUS 
Gruodžio 9, vietos Lietuviu 

' Juozapo Marijos Vilos Akade
mijoje, taip bažnytinėmis ap
eigomis, kaip ir pasaulinėmis, 
jvyko šios akademijos kapelio
no, Kun. Prano Vasiliausko 
50 metų kunigystės sukakties 
atžymėjimas. 

Jubiliatas Kun. Vasiliauskas 
mums Lietuviams yra bran
gintinas ne vien kaip pavyzdin
gas, uolus dvasininkas, bet ir 
kaip artimas giminė musų žy
maus kompozitoriaus, Juozo 
Žilevičiaus (jis vedęs Viktori
ją Vasiliauskaitę/ kunigo se
serį), bet ir kaip gan talentin
gas rašytojas. Jo raštų yra 
išėjus iš spaudos knyga, "Ma
no Sielos Atgarsiai". Knygą 
galima įsigyti pasiunčiant $1 
pačiam autoriui, Joseph Marie 
Ville Academj', Newton, Pa. 

Kun. Pranas * Vasiliauskas 
jau virš 72 m. amžiaus, gimė 
Gibaičių km. Kunigu įšven
tintas neturėjęs 23 m. amž. 
Pradžioje vikaravo Lietuvoje, 
po to gi apie 4 metus darbavo
si tikybos srityje tarp Lietu
vių Škotijoje. Sugryžęs Lietu
von, jis jau tik klebonavo ir 
kiek išgalėjo dirbo visuomeni
škus darbus. Prieš kelis me
tus atvykęs i Ameriką atlan
kyti viengenčių, Juozo ir Vik
torijos Žilevičių šeimą, ir už
siliko šioje šalyje. Jis yra ži
nomas kaip pilnas blaivinin
kas ir tos idėjos skleidėjas. 

Jubiliato iškilmėse dalyvavo 
pp. žilevičiai, Kun. J. Simonai
tis iš Elizabeth, N. J., ir Kun. 
J. čepukaitis i:; Philadelphia, 
ir daug kitu. Reporteris 

NANTICOKE, Pa. — Petras 
Vaiciulis-Waichulis gauna ka
ro aukštųjų vadų pagyrimus, 
vaip žinios apie tai pasiekė jo 
namus. 

Petras prieš išėjimą i karą 
buvo apskrities tefsmo rašti
ninku. Kariuomenėje jis pa
siekė Master Sei^eant laips
nį orlaivių skadrone, randasi 
'<ur nors Anglijoje. Kadangi 
jis yra jau nuo senai pastebė
tas nepaprastu savo pareigų 
atlikime oro skraidymuose pa
starų 10 mėnesių bėgyje, ne
liko užmirštas. 

Už sugebumą ir rūpestingu
mą jis gavo retą garbės pagy
rimo ženklą, kaip sako, dar 
pirmutinis šiame kare. 

Jo tėvas kariavo praeitam^ 
kare su tais pačiais Vokiečiais 
Prancūzijoje. 

PRISIPAŽINO išAIKVOJIME 
RANKO PINIGŲ 

PITTSTON, Pa. — čia bu-
>o latai dideliu save laikęs A, 
C. Kizis, vietinio Liberty Na
tional Bank of Pittston vice 
prezidentas, kuris pakliuvo už 
banko pinigų suaikvojimą. Ki-
zį kaltina federalė valdžia už 
"embezzlement" $187,COD ban
ko pinigų. Jis prisipažino tų 
pinigų suaikvojime. Teise j as 
Albert W. Johnson atmetė gy
nėjų atvokato .įnešimą jį ištei
sinti nuo keturių apkaltinimų 
tų pinigų reikale. Tokia krū
va pinigų verta kelią metų ka
lėjimo, jeigu juos kas turi. 

ORAS. Gruodžio 14 d. aras? 
taip staigiai sušalo kad vieto
mis temperatūra nukrito že
miau zero. Sniego tuo tarpu 
tik maža eilutė užklojo žemę. 

Jonas J. N::nius. 

WATERBURY, CT. 

WATERBURYJE ATSIRAN
DA "STEBUKLINGŲ" 

MOTERĖLIŲ | 

Pastaru laiku pasklido kal
bos buk poniutė J. S. Stanislo-
vaitienė agentauja kitatau
čiams. Kažin ar teisybė? Bu
vo paskelbta vietinėje spaudo
je buk ji kalbėjo New Yorke 
ir buk pasisakė pageidaujanti 
kad po Karo Lietuva butų pri
jungta prie Rusijos. 

Kokiu išskaičiavimu Stanis
lovaitienė taip skelbia ji tik 
viena žino, bet ji turėtų su
prasti kad ji viešai pasirodė 
kaipo savo tautos išdavike, tai 
kaip tos kitos tautos žmonės 
galės užsitikėti kad ji nepasi
darys ir jų išdavike? 

Aiškiai yra suprantama kact 
Stanislovaitienės kaipo bobelės 
plepalai reiškia tik zero, bet ji 
pasiliko savo tautos išdavike 
ir kenkia jai. 

Ta moterėlė turėtų suprasti, 
juk ji augina savo vaikus ir 

j jos vyras yra daktaras, kuris 
turi parašęs Angliška kalba 
net Lietuvos istorijos skičą, 
kokia garbė jam ir jos vaikams 
turėti tokią žmoną ir motiną 
kuri po svetimus mitingus lak
sto ir viešai pageidauja kad jos 
tėvynė Lietuva butų pavergta 
Sovietams.... 

Koks kitas žmogus tokius 
pareiškimus gali padaryti kaip 
tik išdavikas. Ji turėtų supra
sti kad jos vyrui yra gėda jau 
susitikti su doru Lietuviu ir į 
akis pažiūrėti • vien del jos ne
tvarkingumo. Nejaugi jis ir 
negalės jos sutvarkyti? 

Ta pati Stanislovaitienė lan
kėsi Lietuvoje rodos 1932 ar 
1933 metais, ir kada sugryžo, 
kalbėjo šv. Juozapo parapijos 
salėje, sakydama kaip Lietu
voje yra gražiai sutvarkytos 
mokyklos, žemdirbystė, rinka, 
ūkių reforma, žodžiu, sakė ji, 
Lietuva trumpu laiku padarė 
žymiausią pažangą negu kitos 
Europoje tautos. Tai kaip ta 
pati Stanislovaitienė dabar ga
li skelbti kad Lietuva negali 
pati save tvarkytis? Kas to
kiai jos kalbai gali tikėti? 

Suprantama, moterų gyve
nimas mainosi, gal ji randasi 
tame amžiuje, bet jai butų 
naudingiau kreiptis pas dakta
rą. o ne pas bolševikus prakal
ba* sakyti. R-ris. 

RAUH. KRYŽIAUS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS 

Ketvirtadienį, Gruodžio 80, 
Lietuvių salėje atsibus prieš-
metinis Raudonojo Kryžiaus 
Lietuvių Moterų susirinkimas 
nuo 7:30 vai. vakare. Visos 
narės turi būtinai šiame susi
rinkime dalyvauti; taipgi kvie
čiamos ir tos moterys kurios 
dar nėra R. K. narėmis, įstoti 
į musų eiles. Jįaras dar tik 
įsisiubuoja, taigi R. K. puola 
kas kart sunkesnės pareigos. 
Gelbėkime jam visos. 

šiame susirinkime bus ren
kama skyriaus valdyba ir ap
kalbama kiti reikalai. 

V. Motuzienė, Pirm, 

Lėktuvuose-

MAŽAS VEIDRODU
KAS IŠGELBĖJO 

Cžsirašykit  Amerikos  

"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapiij, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina r>0c metams. Adresas: 

Lietuviu Naujienos 
832 N. ( i th  St  Phi ladelphia  f .  Pa.  

—  I  I I I * *  

IŠTEISINTAS 

MERCER, Pa. — Pereitą va
sarą vienoje ukėje buvo nužu
dyta trys žmonės, ir pabėgo 
tos ūkės bernas ir merga. J ii 
buvo vėliau sugauti nakvojant 
ukėje netoli Clevelando. - Tas 
vaikinas William Morell, m2r-
gina Janice Graham. 

šiomis dienomis baigėsi vai
kino tardymas: jis išteisintas, 
nes neįrodyta jam žmogžudys
čių kaltė. Tažiau dabar ima
ma tardyti ta mergina, kuriai 
primetama tų trijų ūkės žmo
nių nužudymas. Vaikinas pri
sipažino norėjęs pasiimti kal
tę ant savęs, nes ją mylėjęs. 

NAMUOSE ŽŪSTA 
PO 4,800 VAIKUČIŲ 

KAS METĄ 
Amerikoje, nuo įvairių na

minių nelaimių kas metą žūs
ta po 4,800. vaikučių jaunesnių 
per 4 metus amžiaus. Dau
giausia jie žu?>ta iš tėvų ar pri
žiūrėtojų kaltės. Mirtys buna 
tokios: vaikutis priėjęs prie 
pečiaus užsiverčia ant savęs 
verdantį puodą; žaidžia su deg
tukais arba aštriais įnagiais, 
kuriuos tėvai ar prižiūrėtojai 
nepasirūpina atimti; užsimu
ša lipimais ant stalų, laiptų'ir 
lentynų, ir tt. 

Šiame kare įvyksta visokių 
prietikių kareiviams, ypač at
sitinka daug kad kariai lakū
nai nukrinta plačiuose 'okea
nuose ir per dienų dienas plū
duriuoja ilŲ išgelkstimi. ži
nom tik apie tuos kurie išgelh-
stimi, bet daug ir žūsta, mirš
ta badu ir nuovargiu, niekas 
jų vandenų platybėse neužtin-
ka. 

Išsigelbėjimui kartais patar
nauja menki dalykėliai, štai 
nesenai buvo pranešta apie iš
sigelbėjusius tris Britų laku-
nus nukritusius šaltuose van-
denuose prie Grenlandijos, kur 
jie sėdėjo ant uolų 11 dienų. 
Jie turėjo mažą metalini veid
roduką, kuri panaudojo signa-
luoti saulės atspindžiu į Nor
vegų praplaukiantį žuvinį lai
vą. Pasitaikė lead į tą pusę 
dairėsi vienas Amerikos karys 
plaukęs tuo laivu ir patėmijęs 
silpnutį blyksėjimą nuplaukė į 
tą pusę pažmrėti ir juos su
rado. 

• LAKŪNAI prieš išskridi
mą naktiniams užpuolimams 
dėvi tamsius akinius, kad akys 
priprastų prie patamsės ir ge
riau matytų taikinius nakties 
metu, nes kai tuos akinius nu
siima pasidaro daug šviesiau 
net tamsoje. 

JAUNIEMS GĖRIKAMS 
KORTUKĖS 

Su Sausio 1, 1944, Detroite 
bus įvesta kortelės amžiui įro
dyti. Jauni vyrukai ir pane
lės kurie lanko karčiamas ir 
nori gauti gerti svaiginančių 
gėrimų, turės turėti įrodymo 
korteles savo amžiui kad turi 
nemažiau kaip 21 metus. Iš 
veido bartenderis negali nu
spėti jų amžiaus, o del to kilr 

davo įvairių nesusipratimų. 
Dabar tokie jaunuoliai ir 

jaunuolės turės su savim kor
teles ir kurių amžius bus le-
gališkas tie be kliudymų galės 
gauti svaiginančių gėrimų. 

BANDYTA PADEGT FORDO 
FABRIKAS 

Gruodžio 16, Fordo Rouge 
fabriko • buvo padegtas vienas 
pastatas kuriame išdirbama 
lėktuvams inžinai, vadinami 
Pratt and Whitney. .? 

Padegimas padaryta prie fa
briko stovėjusiame prekiniame 
vagone. Ugnis iš vagono per
simetė į fabriką kuriame arti 
buvo daug atkarpų metalo va
dinamo "magnesium", kuris 
yra degantis. SiBet ug-nls ne
pagadino nei vieno inžino, nes 
toje fabriko dalyje nebuvo in-
žinų, Aptroško keliasdešimts 
darbininkų nuo dumų, bet mir
tinai nenukentėjo. Užgesinti 
gaisrą ėmė penkias valandas, 
ir išvalymui fabriko reikėjo 
praleisti 24 valandas, taigi vie
ną dieną nedirbo 7000: darbi
ninkų. 

SIAUČIA INFLUENZA 
Detroite pastaromis savaitė

mis labai daug žmonių pradė
jo sirgti influenza-gripu; tūks
tančiai darbininkų neateina į 
darbą kasdien. Tik policinan-
kų pereitą savaitę vieną dieną, 
neatėjo į darbą 1100. j 

Miesto valdyba rengiasi už
daryti miesto mokyklas, nes į 
mokyklas vaikų pastaromis 
dienomis neateina 32 nuoš. 
Nors tiek vaikų neserga, bet 
motinos bijo kad neapsirgtų ir 
vaikų neleidžia į mokyklas. 

Ligoninės užkimštos sergan
čiais, bet mirimų beveik nėra 
matyti, nes epidemija pasireiš
kė lengvoj formoj. D. K, 

j JAUNUOLIS SUTRINTAS 
MIRTINAI 

Gruodžio 17, Robert V#uris; 

18 m., nuo 1721 •Casgrain ava., j 
mirtinai sutrintas. Nelaimė at
sitiko prie Kroger Grocery Co, 
Ji:i kraudamas prekes paslydo 
ir nukrito žemyn, tuo laiku iš
sprūdo iš po ratų ramstis ir 
didelis sunkvežimas ėmė eiti 
atbulas ir tą vaikiną mirtinai 
sutrynė po ratu. 

UŽSIML:Ė LIETUVIS 
Stasys Baikauskas, 37 - m., 

žinomų Detroitiečių Baikauskų 
sunus, šiuo laiku buvo pirkęs 

«ukę ir gyveno netoH New Bos
ton, Mich. Lapkričio 28, be
važiuodamas į darbą automo
biliu tapo mirtinai sužeistas, 
po kelių valandų mirė ligoni
nėje. .Nelaimė ištiko kai kitas 
automobilis smarkiai lėkė per 
raudoną lempą ir trenkė į. jo 
automobilį. Baikauskas dirbo 
Ford Motor Co. Paliko nuliu-
dime savo jauną žmonų, tėvus, 
keturias seseris ir brolį. Viena 
jo sesuo yra vienuolė. Iškil-

Vaizdas vėliausio išradimo— 
75 mm. kanuolė įtaisyta kariš
kame bomberyje. Tai didžiau
sias ikšiol vartojamas ginklas 
orlaiviuose. Virš kanuolės ma
tosi du kulkosvaidžių vamz
džiai. 

mingai palaidotas Gruodžio 2, 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. Laidojimo apeigo
se pasitarnavo laidotuvių di
rektorius Chas. Steponauskas. 

V. M. 

TS 

Pirkit War Bonds ŠiadieU 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

*pi« mirusios Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

PETRUILIETį# Ma^alena, 4S 
metų, mirė Lapk. 27, Chica
go j. Gimus Maine valst. 

K1LVAITIS Kazys, pusamžis, 
mirė Lapkr. 27, Chicago j o. 
(Andriejavo p., Kačių sbd.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

PATLABA Simąnas, pusamžis, 
įpirė Lapkr. 26, Chicago j e. 
(Ukmergės ap., Upynos p.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

ZIGMĄNTAVIČIUS Motiejus, 
49 m., mirė Spalių 19, Phi
ladelphia, Pa. (Alytaus ap., 
Laburdiškių k.) 

ŽUKAUSKIENĖ Agnieška, 55 
metų, mirė Spalių 20, Hart, 
Mich. 

RAUGLIS Augustas, 58 metų, 
mirė Spalių 19, Wilsonville, 
111. (Aukštkalnių k.) 

DAPKUS Teodoras, 49 metų, 
mirė Rugs. 28, Bristol, Ct. 
(Raseinių ap., Rudžių k.) 

SAMULIENĖ Ona (šimkiutė), 
pusamžė, mirė Lapk. 28 d., 
Chicagoj. (Raseinių apskr.) 
Amerikoj šgyveno 38 m. • 

ALEKNAVIČIENĖ Patricija, 
mirė Lapk. m., GirardviHe, 
Pa. 

SKISTEMENė Justina (Zope-
liutė), pusamžė, mirė Lapk. 
29, Chicagoj. (Panevėžio ap. 

t Naujamiesčio pąr., Laužupės. 
kaimo). 

STANIULIS Jonas, pusamžis, 
mirė Lapkr. 28, Chicagoje. 
(Šakių ap., Griškabūdžio p.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

ROČKUVIENĖ Ona, rtiirė Lai* 
kričio m., ^henandoah, Pa. 

ARDICKAS Juozas, "mirė Lap
kričio m., Shenandoah, Pa. 

GUDAUSKIENĖ Anast a z i j a 
(Petrutaitė), pusamžė, mirė 
Lapk. 29, Chicagoj. (Telšių 
aps., Darbėnų p., Auksorio 
k.) Amerikoj išgyveno 30 
metų. 

KUDRECKIS Kazys, pusam
žis, mirė Lapk. 23, Westvil-
le, 111. (Mažeikių ap., Akme
nės par.). Amerikoj išgyve
no 37 metus. 

KAMINSKAS Steponas^ 86 m. 
:mirė Lapk. S3, So. Boston, 
Mass. (Vabalninko p.) Ame
rikoj išgyveno 50 metų. 

LARSON Elena (Paulikait#), 
28 m., mirė Lapk. 29, Chi
cagoj, kur buvo ir gimus. 

[ DAYTON, OHIO 
PERSERGSTI NUO RUSI-

JOS. The Dayton Daily News j 

editoriale daro pastabą kad -
nors Willkie po apsilankymo 
Rusijoje skelbė gražiai apie tą 
šalį, ir Amerika pasitiki So
vietais, tačiau Herbert Hoover, 
buvęs Republikoųas Amerikos 
prezidentas, ir toliau persergs-
ti kpd Amerikonai butų atsar
gus su Rusija; kurią nors die
ną Rusija vėl taps nepopuliari 
Amerikoje. - žmonės čia vėl 
turės gatavus peilius bent ku
riam Amerikiečiui kuris prie
lankus Stalinui. 
•Stalinas mus jau kelis kor

tus apgavo, sako laikraštis. 
D. Rep. 

PO 40 METŲ 
Gruodžio pradžioje suėjo 40 

metų kai py?mą kartą į orą 
pasikėlė ir paskrido 120 pėdų 
lėktuvas sunkesnis už orą — 
tai trolių Wright pirmas ban
dymas skristi oru, nuo ko ir 
išsitobulino dabartiniai lėktu
vai. Orville Wright, dabar 72 
m. amžiaus, dar gyvena Day
ton, Ohio. Kada apie tą skri
dimą tiedu broliai pranešė sa
vo tėvui, protestonų vyskupui, 
Daytone, ir vyskupas nuėjo į 
laikraščio redakciją pranešti 
apie- pirmą skridimą, kaipo la
bai Įdomią žinią, redaktorius 
iš to gardžiai nusijuokė ir at
sisakė žinią talpinti. 

Jų originalis lėktuvas buvo 
išvežtas i Angliją, ,ten daryti 
kitam skridimui, čia Ameri
koje Smithsonian Institutas, 
mokslinė Įstaiga Washingtone, 
nesutiko pripažinti tų brolių 
darytą skritimą jiega varomu 
motoru. Tik dabar sutiko pri
pažinti Wright brolius atliku
sius pirmą skridimą. Tas lėk
tuvas parvežamas į Ameriką. 

JAUTI BLOGAI? 
V7SI&K AT PALENGVINSITE SAL 
-4IL0 MODERNIŠKU ČV&LKJU 

BUDU 

d+Cuomet knnklnatPs viduriu užkietėjimu— 
Karnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener-
ęijo« - -palengvinsite sau Šiuo modernišku 
btidu—kramtykite FEEN-A-M1NT. fti ekn 
įlinku kramtoma vuma vidurius liuosuojt 
Švelniai ir tikrai Milijonai žmonių naurjoj.i 
Ffc.EN-AMINT. Tik pakrajWtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
tv.trodymus ant pakel'o. Sekantį ryti) ma
lonus palengvinimas jums pagelfeSt vf) jaų 
'tis fiuikiHi. 

Duoki tas Dovanas 
Kurios yra Naudingos, Kurias įvertins ir 

galės DĖVĖTI 

VYRO SKRYBĖLĖS 
Kingsley. i r  Barclay S  C 

FASHION BRANUS ^ 

FAIRFAX If MERRIMAC 
Brands $2.95 - $3.95 

SWEATERIAI $3.95 
Užsimaunamų stilių,' įvairių pa
skirų spalvų, taipgi visų mierų. 

Be rankovių Sweateriai 1.95 
Dviejų Tonų Sweateriai 3.45 

Vyrams Kaklaraiščiai 
65c. 2 už $1.25 

Paskiausių gražių marginių. 

DYKAI GREEN STAMPS 
Čia galit iškeisti 

Vyrams ir Vaikinams 
KELNĖS __ $3.95 

Didelis pasirinkimas vienedų spal. 
vu ir įvairių šiaip audinių. 
$2.95 - $3.95 - $4.95 

VAIKAMS ILGOS KELNĖS 
Mieros 10 iki 18 metų 2.95 

UNION SIUTAI 2.00 
Stori šilti žieminiai apatiniai su 

trumpom ar ilgom rankovėm. 

Vyrams Marškiniai $1.95 
Vienorhi ir margų spalvų, taipfei 
grynai balti. Geriausios rūšies 
nešuntanti Broadcloth marškiniai. 

VYRAMS KOJINĖS 39c 
Pilno ilgio arma trumpos 

su kožnu pirkiniu. 
savo Stamp-Books. DYKA! 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior A v e  A 

I 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale Viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukit# mus negu ugniagesius (fare-monus). 

' ir Apdraudos Agentūra. 

P . P .  M  U  L I  O  L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

I) E LT, A C. J 4 KUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL Ht)MĖ 
(Mlfl EDNA AVENUE ENdicott 1768 

P. J. K E.RS1S 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

Norėdami, pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, Imitp-
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asrneniiksi 

ISI!E(!|[!IISi!flII!!lll!!E 1311] lit J!t lit (I! 1 III 1 IHHllf į rf!l3llf!Sll flsYlIil'» 
Naujoje Vietoje 

Nikodemas A. Wilkelis 
Laisnuotas Laidotuvių Direktai lu* 

IR BALZAMUOTOJA3 
Šermenims kambarius duodame vartoti riėmokanij^ .. 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! 

Laisvę Pažinę —• 
Jungo Nevilksim! 

įiUimiHM | &SJ 

Šaukiama Amerikos Lietuviu Seimas 
Lietuvai Gelbeti 

IYVKS NEW YORKE VASARIO-FEB, 5 IR 6, 1944. KVIEČIAMI VISI LIETUVIAI 
CLEVELAND, Ohio. — Gruodžio 10, Clevelande įvyko svar

bus tautinių veikėjų posėdis, kuriame tarp kitų būtinųjų reika
lų, vienbalsiai buvo nutarta šaukti Amerikos Lietuvių Sei
mas Lietuvai Gelbėti. Seimas nutarta šaukti New Yorke, Va
sario 5 ir 6, 1944 metais, kviečiant visus patriotus Lietuvius, 
kaip paskirus vyrus ir moteris, taip ir draugijų, kuopų bei klu
bų atstovus. Visi Amerikos Lietuviai privalo jaustis šią va
landą Lietuvos Laisvės Kareiviais — niekas negali uždrausti 
jiems rūpintis, eiti, dirbti už Lietuvos Nepriklausomybę ir Lai
svę. Visi kurie dalyvaus turės pilną teisę pareikšti savo ir sa
vo kolonijos aijba savo organizacijos balsą ui tą didelį bendrą 
tikslą — Lietuvos Nepriklausomybę! 

Šiame Seime bus aptarta didieji musų tautos reikalai šio
je jos pavojaus valandoje. Bus prašoma ir raginama Ameri
kos valdžia kad žiūrėtų Lietuvos ir kitų pavergtų mažų tautų 
laisvę apsaugoti ir apginti. 

Bus nutarta kokių žygių ftntis kad Lietuva butų įleista į 
United Nations narius. 

Bus iškilmingai paminėta Lietuvos Nepriklausomybės 26 
metų sukaktis. 

Pakviestas dalyvauti Lietuvos Prezidentas Antanas Smeto
na ir dalyvaus kiti žymus Lietuviai ir Amerikiečiai. 

Bus priimama aukos iš visų kas norės šį darbą paremti, o 
negalės Seime dalyvauti. 

Bus paraginta visi Amerikos Lietuviai dar labiau dirbti 
už Amerikos karo laimėjimą, pirkimą Karo Bonų ir tt. 

Apie Seimą toliau bus plačiau pranešta. Prašome visus sek
ti spaudą ir tuo tarpu rengtis | Seimą — pasirūpinant tam rei
kalingas sąlygas ir laiką. 

Clevelando posėdyje dalyvavo tautiniai atstovai iš Chica-
gos, Clevelando, Detroito, Brooktyno-New Yorko. 

Seimas surengti, vieta paskirti ir kitas smulkmenas ap
dirbti sąryšyje su Seimu pavesta Brooklyniečiams. 

Kitus darbus sąryšyje su šiuo dideliu įvykiu atliks Chiea-
giečiai, Clevelandiečiai, Detroitiečiai, ir į talką bus kviečiami 
visi kiti kolonijų veikėjai kurie tik gali kuo nors prie savo Tė
vynės Lietuvos gelbėjimo darbo prisidėti. • 

Clevelando posėdis numatė kad daugiau negalima laukti ir 
atidėlioti Amerikos Lietuvių visuotinos akcijos Lietuvos gelbė
jimo reikale. Po kelių konferencijų kurias atlaikė didieji Ali-
jantų. karo vadai, padaryta eilės tarimų ir žygių kurie lemia 
ir karo laimėjimo pagreitinimą ir mažų pavergtu tautu likimą. 
DABAR ATĖJO LAIKAS AMERIKOS LIETUVIAMS PAREI
KŠTI SAVO BALSĄ pritaikytą momentui ir reikalui. 

Iki ateis Seimo diena paaiškės kiti lemiamos reikšmės įvy
kiai kurie reikalauja Amerikos Lietuvius sutrupinti. 

Kviečia visus į Seimą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA, 
RYTŲ TAUTININKŲ CENTRAS. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

Ii. V. S. CENTRAS 6S20 Superior Avė. Cleveland S» Ohio 
* 

VOKIEČIAI savo laikrašty
je Lietuvoje pranešė apie mir
tį Heinricho Schultz, Vilniaus 
miesto nazių karių viršininko. 
Nuo kokios priežasties jis mi
rė nepaaiškinama. 

LVS REMIA KAREIVIŲ MOTINŲ 
ORGANIZAVIMĄ 

Chicagoje pradėtas organi
zavimas Lietuvių Karių Moti
nų ir žmonų grupių praplis ir 
plačiau Amerikos Lietuvių ko
l o n i j o s e .  .  ,  s  :  f *  *  :  

Moterų-Motinų organizavimu 
pradėjo ypač rūpintis Chicagos 
Konsulo žmona, p. Daužvardie-
nė ir Dr. Biežio žmona, poni 
Biežienė. Jos pasiryžusios ap
lankyti eilę Lietuvių kolonijų, 
Lietuvių karių motinų ir žmo
nų organizavimui. 

Ta organizacija turi specia-
les užduotis: Gelbėti Amerikai 
karo pastangose ir padėti Lie
tuvai. Lietuvos klausimu jos 
imsis ypatingo moterims tin
kamo darbo — rinkti rubus 
Lietuvos nuo karo nukentėju
sių žmonių aprengimui, ir sių
sti ten kaip tik atsidarys gali
mybės. 

šiuo budu musų moterys at
ims nuo vyrų rankų tą didelį 
darbą, paliks vyrams daugiau 
laiko Lietuvos vadavimu rūpin
tis. 

Rubų rinkimas Lietuvos nu
kentėjusiems žmonėms yra vie
nas iš tiesioginių darbų musų 
kovoje už laisvą, nepriklauso
mą Lietuvą. Tame darbe vy
rai moterims kuoaktyviausia 
pagelbės. 

Ponios Daužvardienės ir p. 
Biežienės misijai per kolonijas 
važinėjant reikalinga buvo tam 
tikras biudžetas, kurį jos pa
tiekė Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos centro valdybai, prašyda
mos iš LVS iždo asignuoti su
mą pinigų. 

Kad darbas išeitų bešališ
kas, kad jis butų visų bendras 
darbas, Lietuvai Vaduoti Są
jungos centro valdyba sutiko 
skirti trečią dalį reikalingos 
sumos, pasiūlant kad kitas dvi 
dalis pridėtų SLA iš savo Tau
tiškų Centų Fondo ir Ameri
kos Lietuvių Taryba. 

Tos dvi. pastaros organizaci
jos turi tam tikslui pinigų, ir 
reikia tikėtis jos sutiks skirti 
po trečdalį. Taigi, reikia ti
kėtis, ir jos, kaip LVS, duos 
nuo savęs auką moterų orga
nizavimui nesikišant į tų mo
terų organizacijos vidaus rei
kalus. Reikia tikėtis kad nors 
vienas darbas bus sutiktas dir
bti bendrai, paliekant jį ramy

bėje toms kurios dirbs, neieš

kant sau politinio, kapitalo la
me darbe. 

Dr. Norem Sveikina 
Dr. Owen J. C. Norem, au

torius knygos "Timeless Lith
uania", siunčia per Dirvą savo 
gerus linkėjimus Kalėdų ir 
Naujų Metų proga, sveikina 
Lietuvius. f N 

Dr. Norem gyvena San Die
go, Kalifornijoje. 

JAU MATO 

LVS SVEIKINIMAI 
'Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

centro valdyba sveikina, Kalė
dų ir Naujų Metų švenčių pro
ga, Lietuvos Prezidentą Anta
ną Smetoną, gyvenantį Cleve
lande, ir visus gerus Lietuvius 
Amerikoje, kurie prisideda su 
aukomis ir talka LVS darbų 
vykdyme. 

Lietuvos žmonėms, su ku
riais šiuo tarpu susisiekti ne
galima, linkime kantriai nešti 
savo sunkią dalį, laukiant ge
resniu dienų. Mes dedame vi
sas savo pastangas pagelbėti 
iškovoti jums laisvę ir nepri
klausomybę. 

LVS Centro Valdyba: 
Dr. S. T. Tamošaitis, Pirv. 
Dr. J. Jonikaitis, Vice pirm. 
Adv. N. Rastenis, Vice pirm. 
J Smailis, Iždininkas, 
K. S. Karpius, Sekretorius. 
J. Kripas, Fin. Sekretorius. 

Republikonų Vada® 

Katalikų Drauge K. L. pik
tinasi Lietuvos neįsileidimu į 
44 tautų UNRR komitetą, ir 
ragina Amerikos Lietuviams 
rašyti laiškus kongresmanams, 
senatoriams ir spaudai kaipo 
protestą. Amerika, sako, iš
leido pašto ženklus paminėti 
Albaniją ir Luksemburgą, be 
kitų šalių, kurių paminėjimui 
ženklai išleisti anksčiau; šių 
dviejų kraštų ateiviai čia tik 
pirštais suskaitomi. Mažutis 
Lebanonas Sy rijoje subruzdo 
prieš Prancūziją ir nori nepri
klausomybės. Kodėl nebruzdė
ti Lietuviams prieš Sovietiją? 

K. L. sako: "Jei patys ne
galime rašyti — teparašo už 
mus dukterys ir sunai, moką 
Angliškai. Tris metus beveik 
snaudus, atbuskim nors šią
dien". 

Už šį snaudimą kalta kata
likų srovė ir jos vadai. Jie pa
sitikėjo Prof. Pakštu ir jo Kul-
turos Institutu, jam daug pi
nigų išleido. Katalikai atsisa
kė susitarti su tautininkais, 
bet > susidėjo su socialistais, 
kuriems nesvarbu ar kas gins 
Lietuvos nepriklausomybę An
gliška kalba ar ne (Grigaitis 
uždraudė duoti SLA Tautiškų 
Centų Fondo pinigų Dr. Norem 
knygai "Timeless Lithuania" 

parimti). 
Dirva per tris metus ragino 

katalikus savo taktiką keisti ir 
mesti snauduriavimą su sabo-
tažnikais socialistais. Deja, 
nepaklausyta. Tokiu budu, K. 
L. ir skundžiasi trijų metų 
snaudimu. Bus snausta ir dar 
trys metai jei broliavimas su 
socialistais tęsis. 

LVS gavo sekančias aukas 
įvairiems LVS darbams: 
Kr. žemaitis, iš Philadelphia, 

Pa., Londono Ats. 5.00 
St. Valatka, Elizabeth, N. J. 

knygai 5.00 
Kazys Povilaika, Detroit 

LVS nario mokesties 2.00 
Bendriems Liet. reik. 5.00 

Tautininkų Klubas, Brook-. 
lyn, N. Y. Atstovybei 27.00 

LVS 2 skyrius, 
Brooklyn, N. Y. narių 
duoklių 20.00 

Am. Lietuvių Piliečių Klubas 
Cleveland, knygai 10.00 

A. S. Kulbickas, Cleveland 
LVS mokestį 2.00 

Anton Sky, Cardell, Sask. 
Kanada, knygai 5.00 

Miss Pauline Mazer 
Cleveland, knygai 5.00 

Eva Ambrose, 
Bedford, O., knygai 5.00 

Vincas Dedulionis 
Cleveland, knygai 5.00 

KAS DAUGI AUS? 
Prisiųskit ir savo auką LVS 

akcijai plėsti, Lietuvos vadavi-
vo darbui varyti. 

Siųskit pinigus paštu, adre-
suokit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio 

LIETUVIŲ konferencija ku
rią Vokiečiai buvo sušaukę 
Balandžio 5, 1943 m., turėjo 
tik vieną plenumo posėdį. Su
sirinkimą Vokiečiai taip akylai 
saugojo kaip Sovietų okupan
tai "liaudies Seimo" posėdį 
1940 metų vasarą. 

AUKOK3T Lietuvds vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime už laisvą Lietuvą. 

THE DELL BRAMLEY FLORAL SHOPPE 
i$64 East 71st St. Prieš St. Francis bažnyčią. 

Puikios gėlės, greitas patarnavimas; gėlės vestuvėms, lai
dotuvėms, ligoniams, draugams, ir namams. Pasiunčiama ,.7 
gėlės ir telegrafu reikale. (52) . 

Mrs. F. A. Bramley, Mgr. Teief. HE. 0750 HE. 0751 

LINKIME LIETUVIAMS 

LINKSMU KALEDU 
ir 

LAIMINGU NAUJU METU 

'Kalėdinių Pirkinių Pasirinkimas 

pas mus didžiausias 

TAYLOR'S 

lilETUVOJE, pristatymas 
Vokiečiams okupantams ūkio 
produktų dikčiai sumažėjęs, 
nepaisant "premijų" kurias 
naziai skiria, nors neišpildo jų, 
kaip tai grąžinimą ūkininkams 
jų ūkių ir kitų nuosavybų. Vo
kiečių ateivių namai ukėse kur 
jie apgyvendinti dažnai buna 
padegami. 

L  u i u  n  —  T  •  

iPER 1930-40 dešimtmetį, 
šioje šalyje pieninių ir mėsi
nių galvijų skaičius padaugė
jo iki 60,674,734. Galvijų au
ginimu užsiėmė 4,343,917 ūki
ninkai. 

Charles A. Halleck iš India
na, išrinktas nauju Republiko
nų Kongresinio vajaus komi
teto pirmininku vadovauti 1944 
metų prezidento rinkimų vajų. 

LINKSMŲ KALEDU 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

The Geo. G. Lang Co, 
Furniture and Undertaking 

Didžiausias pasirinkimas įvairių 

namam# rakandų 

95th ir Lorain Avenue ME 3030 

—— » 

KalBcas sias 

w 

1- ?s- v vT 

• m 

Bėgyje Kalėdų ir Naujų Metų švenčių, pra
šomi naudoti Long Distance tik svarbiuose 
reikaluose ir atsitikimuose* 
Karas turi skubumą ir jis negali laukti — 
net ir per šventes. 

THE OHIO BEU TELEPHONE CO. 
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Taip Maskva Briaunas! Vakaru Europon 
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Patiraiyta Sutartu su Čekoslovakija. ToKau Seka — Lenkija ir Balkanai 

Našlaite Mergaitė su Amerikos Kareiviais 

Čekoslovakijos sutartis su 
Rusija, pasirašyta po Maskvos, 
Kairo ir Teherano konferenci
jų, yra didžios svarbos komen
taras kaip reikia suprasti tų 
konferencijų deklaracijos. Dr. 
Beneš, čekoslovakų preziden
tas, surišdamas savo kraštą 
su Rusija, buvo pritartas Ang
lijos ir Amerikos. Iš to įvy
kio galima spręsti kad Chur
chill, pirma projektavęs su
skirstyti Europą federuotomis 
sritimis, dabar nusileido Stali
no planui ją pasidalinti Angli
jos ir Rusijos sferų įtakoms: 
vienai tenka Europos vakarai, 
antrai — Europos rytai, šį 
spėjimą tvirtina ir kalbamos 
sutarties sakinys kad kiekvie
na šalis kurios ribos siekiasi su 
Čekoslovakija ar su Rusija ir 
kuri nusistačius prieš Vokieti
jos "Drang nach Osten" galin
ti prisidėti į tą sutartį. 

Vieniems-kitiems rqfiosi kad 
ta "kiekviena šalis" tesanti vie
na, būtent Lenkija. Tačiau 
vargiai galima taip susiaurin
ti toji sąvoka. Visos Balka
nų šalys ribojasi (arba po ag
grandizement, gali ribotis) ar
ba su SSR arba su Čekoslova
kija. Vadinasi ir joms, jei ne 
visoms tai bent daugeliui, ga
li ateiti eilė susidurti su klau
simu : bukite musų draugai, 
arba mes jus sunaikinsime. 

Tokioms sutartims čekoslo
vakų pramintas ir kelias, la
bai lengvas, diktatoriškai de
mokratiškas. Juk kas yra Če
koslovakų vyriausybe in exile? 
Nors Dr. Beneš. ją sudaręs, yra 
Čekoslovakijos pred'lentu pri
pažintu Anglijos, Amerikos, Ru-
sijo^ ir kitų iš Jungtinių Tautų 
tarp;), tačiau jo status gimtaja
me krašte neturi juridinio pa
grindo. Dr. Beneš po Muenche-
no konferencijos atsisakė iš pre

zidento pareigų : ir jas perleido 
tautos atstovybės išrinktam Dr. 
Hachai, kurį paskum Hitleris 
suterorizavo ir apie kurį dabar 
nieko negirdėti. Taigi, forma
liai imant, čekoslovakų vyriau
sybė in exile neturi teisėto pa
matą koks normaliu laiku turė
tų buti, ir ji betgi daro su sve
timu kraštu tokią sutartį kuri 
turėtų buti ratifikuota tautos 
atstovybės. Tokios čekoslova
kų atstovybės šiądien nėra ir 
šiądien negali buti, kadangi jų 
kraštas pavergtas. 

Musų nagrinėjamoji sutartis 
"įgyja galios ją pasirašius ir 
turi buti kaip galint greičiau 
ratifikuota". Kas ją ratifi
kuos? Rusijai lengvas klausi
mas : jos valstybės aparatas 
savo žemėje paliko toks pat 
koks buvo įvedus bolševizmą, 
normalus, diktatoriškas. Kas 
kita Čekoslovakija, čia vyra
vo griežtai demokratiškos tra
dicijos, paremtos tautos atsto
vybės pritarimu. Atstovybės, 
kaip minėjome, dabar nėra. 
Jeigu yra jai koks substitutas, 
užsienyje sudarytas, tai vis 
dėlto jis ne atstovybė, demo
kratine prasme tariant. Tai
gi tikras sutarties ratifikavi
mas yra galimas išvijus iš Če
koslovakijos Vokiečius. O su
tartis tik pasirašyta jau vei
kia, jau turi galios. 

Kokios Čekoslovakų sienos 
po karo? Dr. Beneš ir jo ben
dradarbiai, be abejo, įsitikinę 
kad jos bus kaip buvusios prieš, 
karą. O prieškarinėse sieno
s e  g y v e n o  a p i e  6  m i l i j o n a i  Č e - j  

kų, apie 3 milijonai Slovakų | 
ir Ukrainiečių, apie 3 milijo
nai Vokiečių, pagaliau arti 1 
milijonas Vengrų. Taigi labai j 
įvairi gyventojų sudėtis, ku-į 
rioje čekai nesudaro nei pusės | 
iv kurioje didžioji dalis, neški- į 

riant Slovakų, turi separatis
tinių tendencijų. Jei butų at
s i k l a u s t a  g y v e n t o j ų  v a l i o s ,  
kaip numato Atlantic Charter, 
tai vieni pasirašytų už Vokie
tiją ar už Austriją, kiti už 
Vengriją, kiti pagaliau, kaip 
Slovakai, kurie šiądien kariau
ja Vokiečių pusėje, uį savo 
atskirą valstybę. Vadinasi, vi
si tie separatistai gali buti su
laikyti Čekoslovakijos sienose, 
jei Atlantic Charter nebus 
taikomas, jei Rusija savo gin
klo svoriu jas spręs. Kaip ji 
spręstu —. niekas tikim neži
no. 

Šiaip ar taip, tai pefdrąsi 
sutartis, beginklio nykštuko 
sutartis su labai ginkluotu 
milžinu. Dr. Beneš įsimanė 
žaisti didžiųjų politika, kurią 
jis pirma žaidė Tautų Sąjun
goje ir kuri pasibaigė Muen-
chenlk Ar šiuo žygiu ji ge-
ran išeis — sunku įspėti. Tik 
jau galima pasakyti kad ji ki-

i tiems Slavams, kaip Lenkai ar 
Serbai, ir Balkanų tautoms 
labai nepatiks. Rusų pažadu 
nesikišti į šalies vidaus reika
lus niekas nepatikės, nes per
daug ji tų pažadų yra sulau
žius. Rusija ne tik Balkanams 
bet visiems jos kaimynams 
del savo diktatoriškai imperia-
listiškų siekimų yra tikras, ne 
išgalvotas, baubas. Turėdama 
paruošus Maskvoje Lenkų Ko
mitetą, sudarius Lenkiškas di
vizijas daugiausia iš ne Len- j 
kų, ji laiko baimėje Lenkijos I 
vyriau .ybę iQ exile. Ši arba, 
turi pasekti čekoslovakų pa-, 
vyzdžiu, sutikti su pakištu su- , 
tarties projektu, ir dar išsi- j 
žadėti bent pusės savo žemių, j 
arba buti apšmeižta pasaulio: 
akyse kad Hitleriška esanti. į 

Antra Sovietų auka Jugosla- i 
vijos vyriausybė in exile su ; 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

JOHN THOMAY 
Visokių Avalų Taisytojas — Geras Darbas; 

w Taipgi parduodame avalus geros rūšies ; « 
M 4409 riflrk Avpniip WOnrlhinp i 7(19 i 

Anglijoje Amerikos kareiviai priglaudė vieną karo 
našlaitę, kurios tėvai žuvo karo metu. Su einančiais val
gyti kareiviais eina ir ji, nešina savo lėkštę. 

Prašome Kooperuoti 
Taupyme G ASO 

KUOMET MES ESAM kare, svarbiausias visų rūpestis turi buti 
kad gasas kuodaugiausia eitų į KARO industrijas KARO produk
cijai. Tas reiškia atsargų ir ekonomišką naudojimą garu kūrina
mų padargų taip kad gasas nebūtų nei kiek aik vo j am M* N**-
etekit lik tiek kiek reikalinga — bet ne daugiau. 

Patarimui ir nurodymui musų kostumerių, ir ko-operavimui tu 
Valdžios Konservavimo Programų, mes šiuomi raginame visiems 
pasinaudoti šiais patarimais: 

Naturalio Gaso 
Taupymo Budai 

NEPALIK karšto vandens kraną varvėti tas 
szasa. 

NENAUDOK verdamo pečiaus šildymui savo virtuves, 
UŽDEGK pečiaus gasą tik tuomet kada jau esi gatava 

pradėti naudoti, ir neatsuk gaso daugiau negu tik 
reikalinga, ir tuoj užsuk gasą kaip tiktai baigi vi
rimą ar kepimą# 

NEŠILDYK savo gyvenamo namo gasu daugiau bent 
kuriuo laiku negu reikalinga. 

UŽĖJUS SMARKIŲ ŠALČIU laikotarpiui, mes nori
me persergėti jus sumažinti jusų namo temperatū
rą nors 5 laipsniais, ir dėkite visas kitas pastangas 
sumažinti savo gaso naudojimą. Prašome prisilai
kyti šitų persergėjimų. 

Degirikit Gasą Ne Daugiau Kiek Būtinai Reikia! 

THE EAST OHIO GAS COMPANY 

jaunu karalium Petru. Ištiki-
mesnio Sąjungininkams talki
ninko kaip ji, kito nebuvo. Ju
goslavijos apsaugos ministe-
ris Mikailovič pirmas, dryso, 
palikęs kalnuose, pradėti par
tizanų karą prieš Ašį. Šiądien 
atsirado jam konkurentas, ko
munistas Tito, feldmaršalu pa
siskelbęs, nepripažystąs nei jo 
nei jo vyriausybės, ir jau re
miamas ne tik Rusijos, bet 
Anglijos ir Amerikos. Mikai
lovič apleistas, pamuštas; gar
siai kalbama apie , Titos vy
riausybės pripažinimą, — vy
riausybės, geriau negu kara
liaus Petro vyriausybė, atsto
vaujančios Jugoslavijos žmo
nių valiai. Iš kur ta valia su
žinota? Sako, iš didelio skai
čiaus partizanų, susitelkusių 
apie Tito vadovybę. Bet skai
čius ten didėja kur yra dau
giau paramos. Parama ėjo iŠ 
Rusijos. 

Iki šio karo tautų teise ne
pripažindavo tikro teisėto svo
rio gyventojų balsavimui iš
vestam viešpataujant* jų kraš
te svetimai karinei galiai. Ar
gi didžiųjų demokratijų vadai 
nuolat deklamuoją demokrati
ją savo kalbose į% konferenci
jų deklaracijose, pripažintų Ti
to vyriausybę demokratiška, 
subėgusių j kalnus partizanų 
pastatytą ? Jei taip atsitiktų 
tai demokratijos sąvoka pasi
darytų tuščia, praradus savo 
prasmę. Iki šio karo Jugosla
vai neabejojo kad jų esamoji 
karalių dinastija yra tvarkoje, 
kad jų vyriausybė, sunkiausiu j 
metu ar sunkiausiomis sąlygo
mis su ginklu rankoje stojo 
kovoti už tuos pat tautų lais- j 
vės idealus kaip ir didžiosios 
demokratijos. 

Tat visapusiškai apsvarsčius 
Rusijos per Tito sukurstytą 
konfliktą tarp teisėtos Jugo
slavų valdžios ir sukilėlių, jis 
gali buti išspręstas demokra
tiniu budu, kada Jugoslavija 
bus išvaduota iš priešų vergu
vės. Tuomet tas kraštas ga
lės pasisakyti ko jis nori: pa
likti monarkiją ar įsteigti res
publiką, padėti Serbų, Kroatų 
ir Slovėnų bendradarbiavimo 
pagrindam federaciją, konfe

deraciją, ar kitą kurią tauti
nių santikių santvarkos formą. 
Rusija nenori laukti tokio me
to kada bus galima pritaikinti 
Atlantic Charter dėsniai, ji 

| nori dabar sudrumsti Jugosla-
i vų santikius, kurie gali pasi-
baigti Tito diktatūra. Per tą 

į feldmaršalą Sovietams geriau
sia po "demokratijos" skraiste 
Įsigalėti Jugoslavijoje. Bet tai 

j galima atsiekti šiaip ar -taip 
!  s u k o m p r o m i t a v u s  J u g o  s l a v ų  
i vyriausybę in exile. 
I Pasaulio akys nukreiptos į 
Europą, jos žiuri kaip Rusų 
agresijos atžvilgiu Lenkams, 
Jugoslavams ir kitoms bolše
vizmo grasomoms tautoms nu-
jsistatys Anglija ir Amerika, 

j Jei tos tautos bus paaukotos 
Į tai agresijai, tuomet nustos 
vertės demokratijų politika, 
tuomet užtems pasaulio atei
tis, tuomet kils chaosas. Nie
kas nebežinos už ką kovoja 
demokratijos su Ašim. 

. . J. Lubėnas. 

BERGŽDŽIAI BEL-
DŽIASL 

So. Bostono Darbininke, Br. 
Starkienė, iš Kalifornijos, su
sijaudinus del Maskvos konfe
rencijos tylos Lietuvos klausi
mu, daro išvadą "Lietuva par
duota", ir prašo "kurie žinote, 
mokate ką ir kaip sakyti, ir 
kam", patiekti protesto pavyz
džių Angliškoje kalboje, kad 
Amerikos Lietuviai kolonijose 
galėtų panaudoti ir pakelti 
bals^ "jog mes, musų tauta, 
musų Lietuva nori gyventi lai
svu gyvenimu ir gyvens". 

Starkienės laiškas daro gar
bės jos kilniems patriotizmo 
jausmams. Ji parodo kaip 
musų liaudis jaudinasi Lietu
vos likimu. 

Tik ji bergždžiai musų ka
talikų spaudon beldžiasi. Ta 
spauda šiądien Lietuvos rei
kalams kurti. Jos vadai nuta
rė glėbesčiuotis su Lietuvos 
nepriklausomybės priešais — 
Grigaitiniais "socialistais", ir 
visais budais niekinti Lietuvos 
Prezidentą A. Smetoną ir tau
tininkus, vieton traukti tauti-
nėn talkon visus tikrai tauti
niai nusistačiusius Lietuvius. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
dar neatsakė į Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos laišką. Ji dar ne
paskelbė savo statuto ir neor
ganizuoja kolonijose masinių 
Tarybų. Ji dar nepasiuntė pa
ramos Lietuvos Atstovybei 
Londone. Ji atsisakė paremti 
Amerikos Ministerio Norem'o 
knygą "Timeless Lithuania". 
Ji stato kliūtis net įkunijimui 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, be kurio nuo ka
ro nukentėję Lietuviai negaus 
Amerikonų visuomenės aukų. 

Katalikai, pabuskite ir žiū
rėkite kur ju$«f vadai jus ve
da! V. 

DAR APIE RAŠYTO-
JĄ GABRIELĘ PET-

KEVIČAITĘ 

Gabrielė Petkevičaitę kuri 
mirė Panevėžyje ir palaidota 
Birželio 17 d., 1943 .m., buvo 
viena iš žymių Lietuvių seno
sios gentkartės moterų patrio
čių; mirė sulaukus Sž^metų 
amžiaus. 

Ji buvo plačiai žinoma mote
ris rašytoja, Bitė, mokslinin
kė .ir socialė darbuotoja. 

Ji pradėjo rašinėti į Lietu
vių laikraščius leidžiamus už
sieniuose, 1891 metais, neatsi
žvelgiant į pavojų kad gali bu
ti suimta ir ištremta į Sibirą, 
kuomet carų valdžia buvo^ už
draudus Lietuviams savo gim
tąją spaudą. 

Gabrielė Petkevičaitė buvo 
viena iš vyriausių, sumanyto
jų pirmutinio Lietuvos Mote
rų suvažiavimo, atsibuvusio 
Vilniuje 1907 metais. 

Po pereito pasaulinio karo ji 
stojo mokytojauti Panevėžio 
gimnazijoje. 

Jos laidotuvėse dalyvavo at
stovai iš Įvairių Lietuvių luo
mų, kiek sąlygos leido. 

(Seriausi Švenčių LillkėjimaiLietuviąmjH į 

ROMA MUSIC CO. -
Akordionų Mokykla Akordionų pardavimas 

Columbia, Okeh* Decca Rekordai 
6912 Superior Ave. • Cleveland, Ohio 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

LOUIS MAJER 
Didelis Pasirinkimas visokių gerų 

AVALŲ VYRAMS, MOTERIMS, VAIKAMS-
6408-6410 St. Clair Avenue 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams* 

J. MILLER FURS - Quality Furs 
Užlaikymas Kailinių — Remodeliavimas, Taisymas 
iVasara(Vsi8jjYr6nRgOŠr ! ..o3..ir g 
1972 East 105th St. Phone GAr. 615» 

švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai 

STUDNEY'S GULF SERVICE STATION 
Superior prie East 66th Street 

Visokis Automobiliui patarnavimas. 

švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
A. NUNN — Quality Meats, Poultry 

Mėsos Parduotuvė Jusų Kaimynystėje 
8710 Superior Ave. GArfield 4623 

švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai 

WADE PARK PHARMACY 
Išpildom vaistų receptus^ tin&u&ai 

N. S. Greenfield, Sav> 
9306 Wade Park Ave. . . GArfield 0384 

švenčiu ir Nftujų Metų Linkėjimai 

. LEHMAN and LEIGH 
Išdirbėjai dirbtinų kojų ir kitų dalyku. 
Visokiame reikale kreipkitės prie musų. 

1426 West 3rd Street MAin 0745 

MARION DRUG COMPANY 
5411 Superior Avenue Į, Cleveland 

Lietuviams kaimyniška vaistinė 

švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

ROSE WATCH & CLOCK Repair Shop 
Linki savo draugams ir rėmėjams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų M«%*| 
3 dienų patarnavimas taisyme kareiviams. 

2058 East 9th Street 
Sekančios durys prie Forum Cafeteria 

švenčiu ir Naujų Metų Linkėjimai 

GRETTA BUTTERFASS 
Room 504, Euclid-Windsor Bldg. 5005 Euclid Ave. 

Masažau ir Vonios. Gydau visokias ligas 
išskyrus lytiškas. 
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.t 
švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai S 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų | 
SUPERIOR HEALTH CLINIC į 

MECHANOTHERAPY i 
6S1.6 Superior Avenue s 

Ofiso telefonas: ENd. 0873 g 
1 .—— : s 

švenčiu ir Nauju Metu,Linkėjinrai 
DR. M. J. & FRANCES CASSIDY § 

Chiropractor MechaneUiefajp&t g 
Massažistė « 

Sulvg sutarties. 
1291 East 79th St. 

ENd. 6067 WAsh. 43*59 
Bevaistinis Gydymas 

NORWOOD APPLIANCE and 
FURNITURE 

Linki visiems savo draugams ir rėmėjams 
g Linksmų Kalėdų u Laimingų Naujų Meti} 

6104 St. Clair Ave; John Susnik, Sav: 

* VIENO kareivio aprengi
mui pirmą metą jo tarnybos 
reikalinga 26 avių vilnų. 

VOKIEOIAII, nakties tnetu 
sunaikino visus užrašus ant 
sienų Lietuvos universiteto ir 
gimnazijų pastatų. 

K švenčiu ir Naujų Metų Linkėjimai $ 

! SUPERIOR BODY & PAINT CO. • ! 
e Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų | 
| Automobilių Suiiaik&tyayį is Viršų Taisymas i 
« Frank Cvelbar V 6605 St. CJair A v*. j 
% Telefonai: Biznio E5N. t63§ Namų KE. 437*8 i 

jg švenčiu ir Naujii Metų Linkėjimai j 

i EZELLA SWEET SHOPPE j 
S - Lietuviams Kaimyniška Saldainiu,.. FįirdudttM#: j 

| 7007 Superior Avenue•?' J 



Padėkit Amerikai Laimuti D I R 'V * 

Klausimais 
Cleveland Superior KARPIUS—Editor 

VĖL Kalėdos, ir vėl pabaiga kitų metų. Krikščiomš-
* kame pasaulyje Kalėdų šventė yra atžymėjimas to 

tikėjimo įsteigėjo, Kristaus. Labai įdomus straipsnis 
pavadintai "JĖZUS KRISTUS", musų bendradarbio, 
Budriko, telpa šiame puslapyje. Straipsnis kalba apie 
Kristaus mokymus, kurių vieni dar dabar prisilaiko, 
kiti ne. Budriko mintys yra plačios, gausios ir palie
čiančios kaip ką kitaip negu žmonės yra pripratę mąs-

Paskaitykit tą straipsnį, ir savotiškai pagalvokit. 
Ant Kristaus mokymų paremtas visas musų dorovės 
pagrindas — artimo meilė ir tt. 

/GRUODŽIO 17 suėjo 17 metų nuo vieno didelio įvykio 
^ Lietuvoje, kuris ir dabar Amerikos Lietuvių jaučia
mas ir dalinai pergyvenamas. Tai tas tautinis posūkis, 
kuris pastatė Lietuvą į kelią kurti savo tautines savy
bes iš savų sąlygų ir savomis jiegomis. Tai tas 1926 
metų perversmas Lietuvoje, kuomet iš# įvairios kombi
nacijos Lietuvių partijų, nelietuviškomis spalvomis nu
sidažiusių, Lietuvai kenksmingą darbą varančių, atim
ta Lietuvos valdžia ir pavesta rimtiems žmonėms. 

Vieniems tas tautinis Lietuviškas posūkis pdtiko ir 
j i e  j į  u ž g y r ė  i r  d ž i a u g ė s i ;  k i t i e m s  -  n e .  . . . . . .  
Lietuvos gyvenimą, ir dabar Amerikoje, visai kitokiose 

Idėjų draugai tų kurie buvo prieš tą gryną tautinį 
sąlygose ir kitokių pasaulinių įvykių .akivaizdoje, tęsia 
tą savo bereikšmingą priešginiavimą, nesugebėdami nie
ko naudingesnio savo pavergtai šaliai ir tautai padary*-
ti. Jie ir dabar Amerikos Lietuvių dedamas pastangas 
Lietuva išlaisvinti ir nuo karo nukentėjusius sušelpti 
trukdo." Jie ir dabar, kaip per visus 14 metų tautinin
kų valdymo, svajoja ir rūpinasi — ne kad Lietuva butų 
išlaisvinta, bet kokią valdžie JIE turi Lietuvai duoti.. 

Vietoje bendro veikimo, vietoje dirbti tais klausi
mais kurie mus vienija ir reikalauja bendro darbo, tie 
žmonės sena pagieža atgraso Amerikos Lietuvius nuo 
bendradarbiavimo ir su čia musų svečiu esančiu Lietu
vos Respublikos Prezidentu A. Smetona ir su tais Lie
tuviais kurie palaiko jo ideologiją. 

Jie itaria kitus buvus "fašistais'Mi^ "diktatoriais , 
bet patys visą savo darbą varo grynai fašistine-diktato-
rine tvarka, išsirinkdami, pasiskirdami, užsitvirtinda-
mi patys save fr vadais ir atstovais .ir vaMova» viso 
Lietuviu tautos ateities likimo! 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. šįrvydas. 

Kalėdos Lietuvoje po to perversmo buvo linksmos, 
žmonės sulaukė tikresnio pastovumo, ir šalis per visą 
tą laikotarpį nuo 1926 iki 1940 metų gražiai tarpo ir su
stiprėjo visapusiai. Tapo viena iš progresingiausių Pa-
baltijų šalių ir pažanga lenkė savo net didelius kaimy-

Išauklėta naujoji gentkartė, kiek dar jos liks nuo 
šio karo audrų, jau bus tikras tautos atgaivinimo pa
grindas. Nereikės tautą pradėti iš pat pagrindų mo
kinti Lietuvvbes, visas darbas bus jau tik imti^ šalį at
kurti ekonomiškai ir tęsti visus patirtus praktiškus bu
dus valstvbę tvarkyti. 

Ant kiek dabar pati Lietuva turės daugiau jiegų, 
kad ir pakirstų, lengviau atsistoti ant savų kojų, ant 
tiek mes Amerikos Lietuviai žymiai mažiau šį kartą 
Lietuvai galėsim padėti, ačiu tiems viršuje minėtiems 
užsivarinėjimams ir trukdymams grynai partiviškais 
išskaičiavimais gyvenančių musų srovinių vadų. 

Tikrieji patriotai, seni ir jaunieji, privalo sekti tik 
teisingą vadovybę, nuoširdžius darbuotojus, kurie dir
ba už Laisvą, nepriklausomą Lietuvą, palikdami valdžią 
išsirinkti patiems Lietuvos žmonėms kokią jie norės. 

Kunigų Veikla 
Wilkes-Barre Garse paskel

bta davinių apie Kunigų Vie
nybės 1943 metų veiklą. Iš 
Vyskupų Komiteto musų ku
nigai išrūpinę nuo karo nuken
tėjusių Lietuvių šelpimui $20,-
000. Savo parapijose ir savo 
aukų tam tikslui (ir palaikyti 
Lietuvos Atstovybę Vatikane) 
sukėlė $14,046 (patys kunigai 
suaukavo $3,045). Be to, šal
pos klausimu turėta pasitari
mų su Lehmanu ir Amerikos 
Raudonuoju Kryžium. Numa
toma netrukus Lietuvon pa
siųsti vaistų, bet Sibire esan
čių Lietuvių sušelpimas susi
duriąs su "Sovietų Rusijos 
žmoniškai 'nesuprantamu nu
sistatymu". Rusija, pasirodo, 
Sibiro Lietuvius skaito ne tik 
Sovietų piliečiais, bet dar "po
litiniais nusikaltelais"! Dides
nio barbarizmo net carai netu
rėjo. 

Kunigai išleido knygą "Ame
rikos Lietuvių Katalikų Dar
bai" ir leido mėnesinį biuleti-
nį. Be to, palaikė Kulturos 
Institutą, kuris, pasirodo, ne
įgijo pritarimo katalikų pasau
liečių visuomenėje. 

Lietuvos laisvės gynimą ku
nigai jungė sif tikybos gyni
mu, manydami, tikybą ginant 
bus apginta ir Lietuvos nepri
klausomybė nuo bedieviškos 
Rusijos. Tuo tikslu rašyta lai
škai Prezidentui Rooseveltui ir 
National Catholic Welfare kon
ferencijai. Tie laiškai įdėti 
27-se Amerikonų laikraščiuo
se. Juos trumpai minėjo ir 
International News Service (S. 
Piezos dėka). Be to, kunigai 
"jieškojo įtakingų viešame A-
merikos gyvenime asmenų" 
(panašiai daro organizacija 
American Friends of Lithua
nia), kurių prašyta ginti Lie
tuvos Nepriklausomybę. Tokiu 
budu susisiekta su "United Mi
ne Workers sekretorium Tho

mas Kennedy, Darbo Federa*-
cijos vice-pirmnninku Wall, ir 
Knights of Columbus valdyba. 

Angliška kalba propagandos-
informacijos klausimu, kuni
gai 9 kreipėsi I į * Lietuvos {Atstok 
vybę Washingtone, nurodyda
mi'"reikalingumą Angliį kalbo
je propagandinės literatūros, 
statistinių davinių ir argu
mentų ginant Lietuvos teises 
Į Nepriklausomybę". Atstovy
bė atsakius, "tokios literatū
ros neturi ir paruošti negali" 
(!) Kunigai kreipėsi tada i 
Prof. Pakštą ir šis sutiko ką 
nors parašyti, o Kulturos In
stitutas išleis* 

Pakšto ir Institutą leidiniai 
jau žinomi. Jei nebus paklau
syta kūrybinės kritikos tai 
planuojamas leidinys bus abe
jingos vertės. Tačiau visgi 
įdomus Lietuvos Atstovybės 
pareiškimas, kad per 4 metus 
nieko informacinio nepagamin
ta ir nemanoma gaminti. Jei 
Atstovybė atsisako informaci
nį darbą dirbti, Amerikos Lie
tuvių visuomenė privalo naštą 
pasiimti, nes tai gyvas tautos 
reikalas. 

Bendrai pasakius, musų ku
nigai dirbo platų tautinį dar
bą. Vienatinė klaida tai nuo
sprendis vieniems visur lan
džioti, neturėt santikių su Lie
tuvos Prezidentu ir tautinin
kų organizacijomis, to vieton 
broliautasi su Lietuvos nepri
klausomybės ir tikybos prie
šais socialistais. Garso prane
šimas motyvų šiam keistam 
politiniam elgesiui nepaduoda. 

/ # # 

Jėzus Kristus 
y , .'4I 4 »i 

Jubilejus 
Wilkes-Bar*e, Fa., Lietuvių 

parapija minėjo savo 50 metų 
sukaktį. Ta proga išleista tam 
tikras jubilejinis leidinys. 

Tą parapiją suorgan i z a v o 
patriotas kunigas A. Burba, 
1892 metais. Dabartinis pa
rapijos turtas siekia $145,500. 
Pradėta gi su $1,600. 

LIETUVOJE, kaip paaiški, 
Vokiečiai turi suorganizavę ir 
Ukrainiečių kariautojų burius, 
tačiau jie yra visai maži ir ne
turi reikšmės. 

VOKIEČIŲ specialis teismas 
nuteisė Joną Moruką mirtimi 
ir trys kiti Lietuvįai nuteisti 
nuo 3 iki 12 metų sunkiųjų 
darbų už turėjimą šautuvų ir 
už "medžiojimą" be leidimo 
Kauno apskrityje. 

AMERIKOJE plačiai kalbama apie pokarinį planavi-
^ mą. Daug kas jau suplanuota ir numatyta ko šiai 
šaliai reikės karui pasibaigus. 

Tarp kitų dalykų, numatyta yra dėti dideles pastan
gas kad butų paliuosuota suvaržymas ateivybės Į šią 
šalį. Tuo reikalu rūpinasi tam tikros biznių sritys — 
jos numato kad Amerikai reikalinga bus naujų jiegų 
ir gyvumo. Iš šio karo dalis Amerikos vyrų negryš, ki
ti pasiliks kituose kraštuose, dar kitus valdžia turės pa
laikyti įvairiose atkariautose salose; reikalinga bus ir 
kituose kontinentuose kariuomenių^ tvarkai palaikyti 
per kelis ar kelioliką metų. 

Amerika, tokia didelė šalis, kuri gali lengvai išmai
tinti ir turi vietos del 250,000,000 žmonių, teturi apie 
pusę to skaičiaus. Jis gi. sumažinamas kariuomenių iš
vežimu. Šaliai reikės naujo gyvumo, o tą priduos tik 
ateiviai. .' . , . . 

Galim įsivaizduoti ką reikš naujų Lietuvos ateivių 
gausesnis atsiradimas Amerikoje ir Lietuvai ir Ameri
kos Lietuviams. Atkius bizniai, prasidės kitokis veiki
mas; pinigų siuntimas į Lietuvą, užsidirbusių pinigų 
gryžimas ten geriau. įsigyventi, ir tt ir tt. 

' •SJfrftfVfcJE Egiptėnai faik§ kreiodilių šventu 
gyvunu. Juos rėdydavo brangmęnimis ir, kuomet jie 
nugaišdavo, iškilmingai laidodavo karališkuose kapuo
se. Lietuviai, kaip musų padavimai sako, šventu gyvu
nu laikė žalčius, kurie būdavo auga prie namų, ir nami
niu maistu nupenėti šliaužiodavo pasieniais. 

•ŽMOGAUS širdis per gyvenimą iš 60 metų atlie
ka vidutiniai 2,250>Q00,000 plakimų. s 

ANT VADAKSTIES KRANTO 
(M. Dagilėlis) 

Atgulo saulė ir vakars užstojo; 
Vėsioj pakalnėj jau rūkas paplito; 
Iš aukšto miško mėnuo užsirito; 
Naktis šešėliais pasaulį nuklojo. 
Ramu čia sėdus svajoti ik' ryto! 
Ei, mintys spiečias ir ten.... tėn lakioja, 
Kai dar Lietuviai, kryžiuočiai kovojo — 
Ant šitos vietos kaip mušė viens kitą! 
Bet amžiai bėga. Upelė srovena.... 
Kur jųs, kryžiuočiai? Kur laisve? — 

Pranvko. 
Nors nėr kryžiuočių, bet vargai mum® 

Mano tėvyne, taip garsi iš seno! 
Tavo senovėn aš mintimis skrendu, 
Nes ten sau galią ir paguodą i'andu! 

MERGYTĖ IR PAUKŠTELIS 
(Margalis) 

Dunks-dunks į langelį, 
Praverk jį, mergele: 
Štai ant kiemo šalta žienp, 
Nėr kur gaut grūdelio. 
Ir mergytei pagailėjo, 
Šiltą kertę pažadėjo, 
0 paukštelė jai dėkinga, 
Už jos širdį maloningą 
Visą vasarą čiauškėjo. 

EZAUS gyvenimo grožis iki šiol j tebe-
liepsnoja tarytum žvaigždę musų kš-
lyje.... ir kvėpuoja ramybe šios die

nos nesantaikoje ir kovose. 
Kiekviena religija proponuoja idealą ir mo

delį, Krikščionių idealas yra kilnus; jų mode
lis p-- turi dieviško grožio. Mes galim neiti į 
bažnyčią ir visgi palenkti galvas prieš Jėzų. 
Mes galim nepasitikėti kunigais ir neklausyti 
jokių katekizmų; ir visgi galim mylėti šventą 
ir teisų, kurs atėjo atvaduoti, o ne smerkti. 

Jėzus visuomet aprūpina mus geriausiu 
krikščionybės kriticizmu; ir kada krikščionybė 
išnyks, Jėzaus religija visa teisybe išsilaikys. 

Kristaus didybė gludi tame ką jis nugali. 
Kristaus idealas yra gyvenimas, ne teorija; dar
bų pasaulis, ne negyvų žodžių pasaulis... Kris
tus yra galimybė atvira kiekvienai žmogiškai 
sielai. Mes privalom duoti jai vietos musų vil
ties filosofijoje. Tačiau — mes turim, kaip 
universalės tiesos mylėtojai, įglausti visas sa
vo gyvenimo fazes. Gyvenimo problemas rei
kia išspręsti pilniausiu asmeniniu pergyveni
mu, — ne teorija, bet aktualiu gyvenimu. Bet 
tei ne viskas. Paskutinis pergyvenimo bandy
mas yra protas; ir galutinai, tas pažins tiesą 
kurs ne tik gyvena bet ir išmano. .. • kurs val
do intelektualių amžių plėtojimąsi. Ubdel, uni
versalus žmogus atsistoja harmonijoje ne tik 
su stebuklinga Palestinos plėtote, bet ^r visa 
kultura, kurios kitos tautos reikalauja. Kris
taus gyvenimas yra raktas pilnesnei išminčiai, 
kurios musų mokslininkai j ieško. Laikas gali 
ateiti kada, po visų intelektualaus augimo am
žių, anksčiau ištobulėaęs Kristus pasirodys. 

Kristus yra taip tikrai mokslininko viltis, 
kaip ir vienišos ar prasikaltusios sielos. Jis 
tapo universalus tipas. Jis yra pilna nesava
naudiška meilė — meilė žmonijai, menui, mok
slui ir visam pasauliui. Jis simpatizuoja visu 
universu. Jis yra idealus vyriškumas..., uni
verse harmonija individualiai pasiekta. Jis 
yra pribrendęs dvasinis žmogus. Jis yra pil
nas triumfas kiekvienai žmoginei esybei.... 
jiega nugalėti nežinią ir piktą. Jis valdo, nes 
jis supranta. Jis yra galimybės valdovas, nes 
jis myli. Jis yra žmogus tobulai sukurtas Die
vu je. Jis yra Dievas ištobulėjęs perdėm žmo
gų. Jis yra universo garbė... Širdis kuri pa
daro visus daiktus vieną. Jis yra patobulinto 
darbo ramybė nemirtingos sielos džiaugs
mas. Iš begalingojo širdies jis ateina į žmo
gų motinyste. Iš žmogaus aukščiausio pasi
šventimo veikslo, jis pakyla persikeitęs į Die
vą.... Kristus yra žmonijos viltis! 

Kristus tebėra gyva akivaizda, ir visa mu
sų civilizacija yra permirkus jo dvasia. Kris
tus yra istorinės žmonių evoliucijos pagrindinis 
tonas nuo pat antrojo krikščionių eros šimtme
čio. ... ir vargu galima tikėti kad šio idealo 
įtaka sumenkėtų, arba jo skaistumas butų pra-
viršytas didesnės žvaigždės spindėjimu. Nes 
Kristaus idealas yra mieliau tendencija negu 
tipas; jis nurodo moralinės pažangos kryptį, o 
ne kokį specialų siekimą; jis parodo aspiraciją 
į tobulumą, o ne rinktinį matą. ^ . 

Kristus yra neregima ir antasmenine įta
ka žmonių draugijoje.... vedanti žmones į 
Aukštesnius siekimus ir kilnesnę dorovę. .. . 
Evangelijų Kristus, kurs tapo religinis krikš
čionybės idealas, yra labai skirtingas nuo krik
ščionių Kristus Krikščionys pasitiki mi
tologinių tradicijų raide, bet neįstengia pažinti 
tiesos dvasios. 

Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas; bet 
kurie viešame gyvenime išdidžiai vadinasi krik
ščionimis tie užkerta kelią, tamsina tiesą ir pan
čioja gyvenimą. Jie reikalauja aklo įtikėjimo 
į tikybos ir kitų žmonių sukurtų formulas, be-
mindžiodami visus kurie drysta j ieškoti tiesos 
ir eiti pažangos*keliu. 

Kristus kaipo kelias reiškia evoliucijos dva
sią.... nesiliaujantį dorovingą tobulėjimą. Bet 
krikščionys kurie yra tik iš vardo, virto stab
dys žmonijos kelyje ir jie žinomi kaip di
džiausi tiesos, laisvės ir pažangos stabdy to j ai. 

Tirkime šventraščius ir studijuokime mok
slininkų darbus. Bet visuomet turėkime min
tyje kad tiesa yra Dievo apraiška, ar ji butų 
skelbiama Isajo ar Darwino, o ne ši ar ana for
mulė, ar šventraštis, ar šventa tradicija, ar 
kas panašaus. 

Kristus neprisikėlė musų laikų krikščionių 
sielose. Jie nežino kaip švęsti Kristaus prisi
kėlimo dieną. 

Vargas veidmainiams kurie padaro religi
ją juokinga! Vargas sąbatarianams kurie ža
loja krikščionybę! Jųs esate akli aklųjų va
d a i  . . . .  ,  . . .  

Kristus nereikalauja kad jo mokiniai pa
mestu protą, ar pasitikėtų bent kokiu neracio
naliu daiktu, ar priimtų jo mokymus aklu pa
sitikėjimu. Priešingai, jis nori kad jie ištirtų 
daiktus, padarytų skirtumus tarp netikro ir ti
kro ir pažintų laikų ženklus. Musų jautimai 
privalo buti laisvi tyrimui, ir musų sprendimas 
privalo buti sveikas, kad suprasti daiktus. Kas 
turi ausis, tegirdi; kas turi minčių, temintija. 

Mokslo religija nėra ir negali buti krikš
čionybė tik tų kurie vadinasi ortodoksniais 
krikščionimiaji gffe M gfeftiUįifr krikš
čionybė. 

V Yrarf sunku musų>įtempta meile,; pagarba ir 
pasigerėjimu teisingai įvertinti' Jėzaus ctfarak-
terį ir mokymą. Mes laikome jį ne kaip< inte
lektualaus ar filosofinio proto tobulumą, bet 
kaip dvasinio charakterio tobulumą, viršijantį 
visu laikų žmones glaudžiu ir giliu savo pašne
kėsiu su Tėvu. Skaitydami jo posakius mes 
jaučiame jog šnekamės su išmintingiausia, ty
riausia ir kilniausia Esybe, kuri kada nors ap
rėdė aukso rūbais silpnos žmonijos kalbos min
tį. Studijuodami jo gyvenimą mes jaučiame 
jog sekame aukščiausio idealo pėdsakus — ide
alo apreikšto žemėje. Tebūnie palaimintas Die
vas kadv šitoks didis žmogiškas prakilnumas bu
vo išgyventas.'..:; ir šiądien * tebegyvuoja Ujrg 
patvarus monumentas žymėti dieviško gyveni
mo po'tvinį tvinstantį žmogaus pasaulyje. 

Kristus yra žmogaus Sunus; kilniausias 
žmogus; švelnus ir meilus tarsi moteris; pa
maldus ir viltingas tarsi malda; bet ir drąsus 
tarsi žmogaus drąsiausia mintis. Jis veda mo
ralų ir religijos pasaulį per dvejetą tūkstančių 
metų tik dėlto kad jis yra kilniausias žmonijos 
žmogus; žmogiškiausias ir drąsiausias pasaulio 
žmogus, ir todėl dieviškiausias. 

Jis yra didžiausias amžių asmuo; puikiau
sias žmoginės rasės kūrinys. Jis moko abso
liučios religijos: mylėti Dievą ir žmogų. Aš ne
abejoju kad Dievas turi dar kilnesnių žmonių 
sandėlyje, šitaip sakyti tai nenutolti nuo vieš-
patiško Kristaus charakterio, bet patikrinti Die
vo visagalybę. Kada jie ateis, seni ginčai atsi
naujins, gyvas pranašas liks akmenimis užmu
štas ir numirėlis bus .liaupsinamas. 

Jėzus Kristus priklauso tikrai pranašų pfu 
dermei. Jis mato atmerkta akim sielos miste
riją. Viliojamas rūsčia sielos harmonija, ža
vimas jos grožiu, jis gyvena joje ir ten randa 
savo esybę. Vienų vienas visoje istorijoje, jis 
brangina žmogaus didybę. Vienas žmogus yra 
tikras tam kas yra tavyje ir manyje. Tai Kris
t u s .  J i s  m a t o  D i e v ą  į s i k ū n i j a n t į  ž m o g u j e . . . .  
ir visuomet eina išnaujo apvaldyti savo pasau
lį. Kilnios emocijos jubilejuje, jis sako: "Aš 
esu dieviškas. Perdėm mane Dievas veikia ir 
kalba. Jei norėtum pamatyti Dievą — matyk 
mane; arba matysi save, kada tu mąstyti kaip 
aš dabar mąstau", šis supratimas pasigavo kil
nią giesmę iš poeto lupų, ir sekančioj gadynėj 
tarė: "Tai buvo Jehova kurs atėjo iš dangaus. 
Aš nužudysiu tave jei tų sakytum jog jis bu
vo žmogus". Jo kalbos idiomos ir jo retorikos 
figūros uzurpavo jo tiesos būklę. Bažnyčios 
pastatytos jo principais, bet jo tropomis. 

Aš nesu krikščionybės eksponentas, apolo-
gistas ar gynėjas. Ji turi žmogaus darbo ydų 
ir dėmių. Ji yra perdaug intelektuale, pardaug 
kredų religija. Ji yra perdaug baili, perdaug 
pasiaukojimų religija. Ji yra perdaug sava
naudiškai viltinga; ji turi perdidelį atlyginimo 
norą čia ar busimame gyvenime. Ji yra per-
dažnai nesavanaudiškos tarnybos ir nesavanau
diškos pagarbos religija. Ne! Tai ne krikščio
nybė kurią mes norėtume skelbti savo broliams 
— čia ir anapus jurų. Tai yra Kristus. 

Ko žmonės alksta? Kas yra tas universa
lus žmoginės rasės alkis? Ar ne tai — geres
nis musų moralinių santikių, viens kito, supra
timas, geresnis supratimas to kas mes esame ir 
kas norime buti kad galėtume formuoti patys 
save sulyg idealo idėja, kuri esti musų prigim
tyje; geresnis įvertinimas Begalingojo, kurs 
yra užpakalyje viso fenomeno — materialinio 
ir dvasinio? Ar ne daugiau sveikatos, ir pa-
dintos jiegos,\ir aiškesnės šviesos musų tenden
cijai siekti musų amžinojo Tėvo rankų ir na
mo? Ar tai ne svarbus dalykai kurių mes la
biausia reikalaujame šiame pasaulyje? 

Mes radome Kristų, mylime jį, gerbiame 
jį. tarnaujame jam, nes niekur, jokiame pra
naše, mes neradome moralinių žmonių santikių 
geriau parodomų negu jo auksinėje taisyklėje: 
"Daryk kitiems tai ką tu norėtum kad kiti da
rytu tau". . . 

Mes nemanome kad jis vienų vienas teikia 
vienintelį idealą žmonėms. 

Mes girdime Dievo balsą visuose pranašuo
se ir visuose laikuose. 

Tačiau mes manome jog radome šiame K r i 
stuje, jo ramybėje, jo drąsoje, jo heroizme, jo 
pasiaukojime, jo beribėj malonėj ir meilėj, ide
alą kurs peršviečia visus idealus" pa rašytus poe
tų plunksna, nupieštus dailininkų teptuku, ar
ba ingraviruotus žmonių istorijos gyvenime. 

Mes nemanome kad Dievas kalbėjo tik Pa
lestinoje ir tik keliems tos siauros provincijas 
žmonėms. , • 

Mes nemanome kad jis yra vokaius garsas 
krikščionijoje, bet bežadis kitur. Ne! Mes ti
kime kad jis yra kalbąs Dievas visuose laikuo
se ir amžiuose. Eudrikas. 

S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvienu 
sapną. Kiekvienas privalo jf turėti 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoje 



D I R V A  iPadėkit Amerikai LaimČtl 

HOTEL STATLER 
Reikalauja VYRŲ del: 

HOUSEMAN 
FURNITURE POLISHER 
VIRTUVEI DARBININKŲ 
Reikalinga MOTERYS d-1: 
DARBO VIRTUVĖJE 
VIRĖJ03 
LANGŲ VALYMO 

Kreiptis: Errployees Entrance 
IJžpakrlinš incijra. Room 335 

Kasdien 9 iki 6 vai. 
i. ; ' 11 i 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N E  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo daktarų receptus atsakan
čiai. Kreipkites į savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

I l 

Visiems musų draugams ir klijentams dėkojame 
u", prielankumą parodytą praeityje ir šia proga 
linkime 

Linkcrhų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

A. S. BORT, Fotografas 

Cadi Seoetity , f(i*dU StudioA 
1197 EAST 79TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 
^BROTHERS CAFE 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
1603 E. 79th Street 

DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

^ KAZYS LEIMQNAS, Sav. j 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų 
ir 

Laimingų 1944 Metų Naujų 

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS I 
D E N T I S T  AS I 

6902 Superior Avenue 
f 

S 
i 
g 
3 
I! 
I. 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

Linksmų Kalėdų 

ir 

Laimingų 1944 Mėtų Naujų 

DR. J. T. VITKUS 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

J 
U Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams g 

| Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų | 

| DR. A. J. KAZLAUCKAS j 
» 6902 Superior Avenue hj 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 
sulaukus jg 

I Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų I 

* PORTAGE MARKET CO. INC. f 
7018 Superior Avenue g 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA į g 
6824 Superior Ave. 11 

L I Q l ' O U  W I N E  

7040 Wade Park Ave. 
Lietuvių Kaimyniškos Mėsos Parduotuvės 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietiniams 

Linkcmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

P. P. IR BERNARD MULIOLIS 
8 

66 "6 Superior Ave Cleveland 

Švenčiu ir Naujų Metų Linkėjimai 

Vieta kur sustoji ki'ų mi®stų 
pravažiuojanti L'etuviai 

Helen Urlšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

V- — S 

itEER I The OLD RATSKELLER RESTAURANT 
Geriausias Maistas — Vynas, Alus, Degtiaf 

' JACK GANSON % 

T A V E R N  
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

24150 Euclid Avenue 
Vieta privatiškiems pokiliams, 

Engagement Partžms, Vestuvems 
ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai teleformokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
Jack Ganson-Karabinas, Sav. 

SEDAKOFF 
VAISTAS Nl'O ŠALČIO 

TAI GYDYTOJO RECEPTAS 
Greita Pagalba nuo Gerklės Už
degimo, Paliuosuoja atsikosėjimą, 
stimuliuoja ir paliuosuoja užsi
kimšimą plaučiu. Ypatingai ge
nis nuo naktinių kosėjimų, šalčio 
ir užkimimo. (1) 
Eclair Cut Rate Drugs 

7600 ST. CLAIR AVENUE 
Kampas E. 76 St. Cleveland, O. 

Telefonas EN. 9202 

Pastaba Moterims 
TAUPYK SAVO SVEIKATĄ. — 

Duok savo skalbiamą mašiną pa
taisyt ekspertui mekanikui. Ga
rantuojamas visas taisymo darbas 
metui laiko. Musų kaina bus pa
tenkinanti. (52) 

ASSOCIATED WASHER CO. 
LO. 4862 SK. 0552 

3112 EAST 130th ST. 
i • it iiiiiimi* 

2052 East 4th Street CHerry 9074 
Oscar Gross, Sav. 

švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai 

KAY SHOE COMPANY 
Geros Rūšies Avalai visai šeimai 

6204 St. Clair Avenue 

f\  
švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai 

JAMES SLAPNIK, Sr. 
F L O R I S T  

Vainikai ir kitokios gėlės laidotuvėms, specialus 
bukietai vestuvėms ir kitiems reikalams. 

Pūkių gėlių Kalėdoms. Daug metų biznyje* 
6102 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio 

Telefonas 'HEflderson 1126 

Su Geriausiais Švenčių Linkėjimais 

THE NORTH AMERICAN BANK CO. 

6131 St. Clair Avenue 

15619 Waterloo Road 
J. L. Lutz, Secretary 

STORAGE and SALVAGE CO. 
RUGS and CARPETS 

Didelis Pasirinkimas Naujų ir Vartotų 

2154 East 4th Street MAin 7529 

"i 

S 

Dirvoje 

I r 
S REMKIT tuo# Pirkit daugiau 
| biznierius kurie ** {-3^* War Bonds 
i garsinasi iLV A Padekit 

laimėt Karą g 

Visiems savo draugams ir rėmėjams linkiu 

Linksmų Kalėdų 

Linkime Visoms Musų Klijenėms Lietuvėms 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

SUPERIOR StAUTY SHOPPE 
Matilda Smith, Sav. 7013 Superior Avenue 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

ST. CLAIR 98th RECREATION 
Mes turim 8 alleys vietą, puiki vieta. 

Gražiausia Bowling Alley Rytinėje dalyje 

9800 St. Clair Avenue 

Musų didelėje parduotuvėje rasit gausų pasirinkimą vi-
| šokių moteriškų dėvėjamų reikmenų, kojinių, apatinių, 

u suknių, taipgi vyriškų marškinių, pažamų, skrybėlių ir 
Sį vaikams siutų, kaklaraiščių, namams blanketų ir tt. 

ANTON ANZLOVAR 
6202 St. Clair Avenue 

Linkime Linksmų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų Metų 

Visiems Lietuviams 

F. W. WOOLWORTH CO. 

Casey DeBrow, Mgr. 

švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai 

Geriausi Sezono Linkėjimai 

| šių švenčių Proga Lietuviams kaimynams 

1 SCOTT'S 5 & 10 CENTS STORES 
| 7031-36 Superior Avenue 

I ; 
£ Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 
g Alus — Vynas — Ale —- Cordials 
įf Cigarai — Cigaretai — Potato Chips 
| SUPERIOR BEVERAGES 
| 8121 Superior Avenue GArfield 9362 

I 0 
I Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 
g 
| LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

ST. CLAIR SAVINGS & LOAN CO. 
6235 St. Clair Avenue 

Su Goriausiais Linkėjimais Lietuviams 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

GORDON PARK HARDWARE CO. 
Turime didžiausį pasirinkimą Sienoms Popierų, 
Maliavų, geleždaikčių, linoleum, pečių, radios, 
statybai padargų ir įnagių ir tt. 

7720 St. Clair Avenue 
HEnderson 5440 

Su Geriausiais Švenčių Linkėjimais 

I Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
S 

g 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
nuo į 

The UNIVERSAL Cleansing & Dyeing Co* 1 
1218-30 E«u»t 71*1 Street 1 

Geriausi rubų valytojai mieste. S 

ir 
Laimingų 1944 Metų Naujų 

P A T S  T A V E R N  
1385 EAST 65th STREET 

Petronėlė Jonilienė, Savininke 

Visiems musų Lietuviams draugams ir rėmėjams 
' linkime 

1 Linksmų Kalėdų 
ir 

Lftimingų 1944 Metų Nauji| 

H  E  L  D '  S  F U R N I T U R E  
6900 SUPERIOR AVE. Priešais Lietuvių Salę 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
Sveikiname su Kalėdomis Dirvą ir 

visus savo Clevelando draugus 
ir Linkime laimingų Naujų Metų! 

KLEMENSAS ^ ELENA URBŠAITIS 
6824 Superior Avenue 

į| Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

g Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
S ** 

B R O T H E R S '  C A F E  
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 East 79th ^ ^ rfCazys Leitnonas, Sav. 

Užkviečiu savo draugus čia praleisti liuoslaikj. 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

THE NEW EZELLA THEATRE 
7011 Superior Avenue 

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų: Metų 

DUOKIT KALĖDOMS GĖLES 

Didžiausia gausybė Kirstų Gėlių, Korsažų 

WESTMAN & GETZ, Inc., Flowers 

5923 Euclid Avenue HEnderson 2422 
Visada rasite telefono knygoje 

Jei dar neturit pas mus kredito, galit užsakymus 
vistiek duoti, ir užmokėti tuoj po gėlių pristatymo. 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

Linksmų K&lėdų 
ir 

Laimingų 1944 Metų Naujų 

BEN BRASHWITZ 
F L O R I S T  

Gėlės Vestuvėms, Sukaktuvėms, Gimatdieniams, 
Gėlės išreiškimui užuojautos, ir tt. 

Užsakyti galima telefonu atba iš parduotuvės 

1000- Lorain Ave. WO. 7460 
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Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

LINKSMŲ KALĖDŲ JR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

ADDISON SQUARE MARKET 
GEROS RŪŠIES MAISTAS 

Parųpiaame maistą vestuvems, banketams 
ir naminiams pokiliams 

švenčių ir Nauję Metę Linkėjimai 

CHARLEY PENNY DEPARTMENT 

STORE 

MOTERIMS IR VAIKAMS RU'BAI 

7405 Wade Park Avenue 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

ANDY'S FLOWERS 
Kirstos Gėlės ir Gėlės Puoduose 

1008 Huron Road Andy Sklenar, Mgr. 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
LUCAS BEVERAGE CO. 

Išdirbėjai Geriausios Rūšies Saldžiu Gėrimų 
1682 East 55th Street Lietuviai Savininkai 

LINKSMŲ KALeDŲ IR LAIMINGŲ NAUJU METŲ 

ERICH RADIO & SOUND SERVICE CO. 
POPULIAR&S ir TARPTAUTINIAI REKORDAI 

9207 Hough Ave." Telef. GAr. 8060 LI. 6511 
Atdara vakarais iki 9 valandai 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

į . ..... H h. H E S S L E R "3';i *' 
ligoniams kėdės ir paramsčiai, Dirbtinos Akyfcj %*usai 

Pilvo pala&ytojai, Elestiškos Kojinės -• 

38 The Arcade Cleveland, O. MAin 3358 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

WALTER F. MEYER 
J E W E L E R  

12509 St, Clair Ave. GLenville 4700 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

GREEN VACUUM CLEANER CO. 
Atnaujinti Vacuum Valytojai ir Visoki Reikmenys 

žemos kainos už pataisymo darbus. 
PUrdaviriias' ir taisymas. * ENdicott 1450 

7001 Superior Avenue 

LINKSMŲ KALĖDŲ JR LAIMINGŲ NAUJU METU 
I. G. OSKAR - Tailor 

Siutai, Overkotai ir Topkotai Sulyg Užsakymo 
Lietuvis Siuvėjas ir Rubų Taisytojas 

1233-35 East 74th St. (užpakalyje) 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

GEORGE J. MELARAGNO 
Advokatas ir Teisiu Patarėjas 

Superior A\e. kampas Addison EN. 4578 

•Mi 

k Geriausi $4iikė}iia|ii Lietuviams 

# ^ GUS F. ROSE — Jeweler 
Gmwfeias Laikrodžiu Taisytojas. |at: l900 m. . 

7016 Superior Avenue . r į HEnd. 43$& 
• >  i ,  

Geriausi švenčiu Linkėjimai Lietuviams 

SMITH AUTO SALES 
Visokiu Išdirbysčių Naudoti Karai 

€115 Superior Avenue HEnderson 288$ 
Phil Smith į Mgr. 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

VAN BUREN UROLOGY CLINIC 
| 

104-8 Superior Buld, 314 Superior Ave. 
Atdara, iki 3 kasdien, išskyrus sekmącįi^ius 

Telefonas CHerry 1666 'i : 

SkiCįeriausiais Švenčių Linkėjimais 
*-' '*• Mano rėmėiams Lietuviams 

, EDWARD W. KIPP 
Vidaus maliavotojas ir dekoratorius 

7212 Superior Avenue 

Su Geriausiais Švenčių Linkėjimais 
Musu kaimvnams Lietuviams 

MAJOR'S CONFECTIONER* 
l'afeakas — Groser&i — Saldainiai 

1370 East 65th Street 

, LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

THE ELDER-TILTON CLINIC 
MECHANOTHERAPY 7034 Superior Ave. 

G.H.Elder. D.M.. A* R. Tilton, D.M. EN. 0760 
7034 Superior Avenue Cleveland 

FARMERS POULTRY MARKET 
.Paukštiena visokiems reikalams: 

„• > 

• VfeTOS, AOTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI 
Paranki vieta. lietuviams. į&kviečiam visus. 

Kampai Superior ir E., 13rd Street • . • „ ENdicott 5025 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Mėtų 

DRį ALBIUM F. SADD 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

DR. JOS. A. NEUBERGER 
6130 St. Clair Avenue; kampas Addison 

Cleveland. Ohio 

Su Geriausiais Švenčių Linkėjimais 
DR. J. L. YOSFUR — Dentist 

D E N T I S T A S  
1740 Crawford Road Room 211-213 

Geriausi švenciij Linkėjimai Lietuviams 

GOECKEL'S LEATHER SHOP 
Odos ir Audekliniai čemodanai 
Odiniai p&tlargai ir Taisymas į 

5723 Euclid Ave. HEnderson 7148 
A. Gockel v Cleveland, Ohio 

Geriausi švenčia Linkėjimai Lietuviams 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų MiH| 

Ceveland Furnace & Sheet Metal Coi» 
Furnas u. ir Pečių taisytojai 

1396 East 65th Street Cleveland, Ohto 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

DR. H. J. WILLIAMS - Dentista* 
DENTTSTAfį 

EasL GSth ir Superior Ave. 

Telef. RA 9983 Res. LI 0185 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

CATHERINE'S HOME BAKERY 
Švieži kasdien Kepami Pyragai ir [DuonoB 

Vestuvėms ir Gimtadieniams Pyragai 
Wade Park Ave. ClėVČfend 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų M«*t| 
ADDISON GARDENS — ABREN CAFE 

7102 Superior Avenue 

Geriausi švenčiu Linkėjimai Lietuviams 
THE STONEMAN COMPANY 

7110 Superior Ave. HEn. 1759 
Gelegdaikčiai — Plumbing Reikmenys 

Peiliai — Stiklo Daiktai — Elektriški Padargai 
Apsirupinkit tais reikmenimis dabar, jų mažai yra. 

Geriausi švenčiu Linkėjimai Lietuviams 

ALFRED SAFRAN — Lawyer 
Advokatas 4400 Society for Savings Bldg. 

Per mano patarnavimą tikrai gausit alimony 
PRos. 7814 CHerry 1188 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

BOZEGLAV WINERY 
VYNAI, GERIAUSI IMPORTUOTI IR VIETINIAI 

6010 St. Clair Avenue — 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

GUS M. PAHOS 
Medžio Išdirbiniai, Stalioriaus Darbas * 

Metaliniai užtaisymai durims ir langams nuo šalčio 
5513 Superior Avenue 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAŲ*Ų METŲ 

THE A-B-C FOOD STORE 
5829 Superku* Avenue 

William Davidson -

Linksmų Kalėdų it Laimingų Nfcmjų Metų 
Visiems Lietuviams 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

WOLKOV JEWELERS, Inc. 
Jewelry-Diamonds-Watches 

Geriausias Laikrodžiu taisytojas 
6428 St. Clair Ave, HEnA. 0365 

KALĖDŲ LINKĖJIMAI 
A. GRDINA & SONS 

Rakandai ir Laidotuvių Įstaiga 
St. Clair Krautuvė Collinvvood Krautuvė 
6019 St. Clair Ave. , 153G1 Waterloo Rd. 

HE. 2088 KE. 1235 
Laidotuvių Koplyčia: 1C53 E. 62nd St. HE 2088 

Geriausi švenčiu LinkSjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
SHAW'S BILLIARDS 

7329 Wade Park Avenue 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 
S H E R B E RT ' S 

1753 East 55th Street 
Krautuvė visokiausių KalSdoms reikmenų. 

FIVE and TEN CENTS STORE 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
LORENTZ PLUMBING & HEATING Co. 

• - - 6203 Superior Avenue 

Geriausi švenčiu. Linkėjimai Lietuviams * 

FOREST CITY FURNITURE CO. 
Pardavėjai Geru Baldu ir Padargu • 

1720-24 East 55th Street 
Arti Paynt Ave. ; • . £ • "įlEndekah ' 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

Intenationa! Nuts & Parcels Service 
Ka reiviams siųsti tinkamos dovanos, supakuotos 

Maišyti Riešutai, kaina nuo $1.18 svaras 
Pasiuskit savo kareiviui bent kada. 

49 Old Arcade Cleveland. O. 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų.',M«fci§ 
MARESH & SON PIANO CO. 

3299 East 55th St. arti Broadway 
Kreipkitės čia gero vartoto piano pirkimui 

Geriausi švenčiu Linkėjimai Lietuviams 

LEO J* DICKMAN — Barber Shop 
Plaukų Kirpykla 

1282 East 71st Street 
• Užpakalyje Cleveland Trust Bank 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams' 
STATE WINDOW SHADES 

VENETIAN BLINDS # Viskas Langams 
Užsisakykit dabar pavasario pristatymui 

Kaino® Prieinamas — Pasirinkimas 
HEnd. 2149 1248 East 79th St. 

1 ' '  G e r i a u s i  š v e n č i ų  L i n k ė j i m a i  L i e t u v i a m s  " f  •  

SCHMID AUTO BODY 
Body ir Fender Darbas Suliedymas Maliavojimas 

Perkam ir Parduodam Naudotus Karu 
1251 Addison Rd. Carl F. Schmid EDdicott 4947 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

LEW'S RADIO SERVICE 
7$04 Superior Ave. Endicott 7130 Cleveland 
Taisymas — Pardavimas — Paimam Taisymui 

Tubes išbandomi dykai 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

JAMES A. SLAPNIK, Jr. 
F L O R I S T  

Vestuvems Bukelai — Laidotuvėms Vainikai 
HEnd. 8821 6620 St. Clair Ave. Vieiia Įstaiga 

Kirstos Gėlės ir Gėlės Puoduose 
Gėles pasiunčiame telegrafu visur 

Geriausi švenčiu Linkėjimai Lietuviams 

NEW METHOD LAUNDRY 
6710 Lexington Avenue 

Mes garantuojame išskalbimą jusų baltinių t kelias 
dienas. Painiam ir pristatom i įlamus. 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams • 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
MANDEL'S SHOE STORE 

A\ialai visai šeimai nuo Mažo iki Didelio 
Mes specializuojame Sveikatos Avalais 

6107 St. Clair Ave. EX. 3850 

Gfriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

PFEIFER'S BEAUTY SHOP 
Edna Burkhart, Mgr, 

Permanent Waving Ladies' Hair Cutting 
7028 Superior Avenue HEn. 9821 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kaip tik 
rata už L)irv^ baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos yok$ ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant vokp 

: už 3c paSto ženkleli. ' 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašt-
dami Administracijos pta-
9iųsti jj, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot. 

D I R V A '  
Cleveland 3, Ohio 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
Cigarų, saldainiij parduotuvė, tas 

pats savininkas 16 metų. Noriai 
įrodys $1200 savaitinių ineigu. Ran
dasi gatvekarii] skerskelyje. nėra 
kompeticijos. Smulkmenų klauskit 

294P Woodhill Road. (1) 

KALĖDŲ DOVANOS 
Čia gausit liberaliu kreditu 
deimantus, sidabro daiktus, 
laikrodžius, laikrodėlius, vi
sokias brangmenas. 

Laikrodžių taisytojas. 
Optiškas Patarnavimas 

A. T. Hueter 
£513 Superior Ave. 

M I K E ' S  
-\ 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

BROWN'S SERVICE STATION 
SUNOCO PRODUCTS 

Gasas - -. Aliejus — Tepalai — Reikmenys 
7318 Superior Ave. ENdicott 9127 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

ADDISON FURNITURE & RADIO CO. 
"Pilniausias Namų Įrengimas" 

Visokiausi Namams reikalingi baldai; 
7210 St. Clair Ave. HEnderson 3417 

jįJHOE REPAIR and HAT 
- i ' :  .  C L E A N I N G  SI 

A* aHr Taisytoms ir 
Skrybėlių Valytojas 

Musų visas darbas garantuotas. 
Duodam gerą odę ir atliekam, 

darbą gerai ir gražiai. 
Lietuvių kaimynystėje 

7331 Wade Park Ave. 

K R A U S E 
COSTUMES, Inc. 

David M* Yost, Pres. and Mgr. 
Didžiausias sandelis teatrališkų 
kostiumų perstatymams ir mas
karadui. Visoki žibučiai, aukso 
ir sidabro, taipgi visoki veidui 
tepalai, plaukai, aptaisymai, bar
zdos ir tt. 

Pagaminam visokius kostiumus 
sulyg reikalo ir specializuojame 
kostiumais veikalams. 

1025 Chester Avenue 
CHerry 1569 Cleveland, O. 

LAIKRODININKAS 
Taisau laikrodėlius ir turiu par
davimui daug' naujy laikrodėlių. 

Pas mus galit gauti visokių 
; brangmenų už žemas kaina.-. 

Paskutinę valandą perkantieji 
Kalėdų dovanas - ras jas čia. 

Fran); Cerne Jewelry Co. 
6401 St. Clair Ave. 

CHOCOLATE Dippers 
Moterys ar merginos, paty
rusios tame darbe reikalin
gos tuojau. Gera mokestis 
nuo valandų. 
Mes mokume aukštas algas pa
tyrusioms darbininkėms, bet 
priimsim ir naujas mokytis šio 
darbo. (52) 

tįieipkiiis 

McNALLY-DOYLE CO. 
64C8 Euclid Ave., Room 295 

po 9 vai. ryto. « 

Geriausi švenčiu Linkėjimai Lietuviams 

YALE DRUG COMPANY 
Vaistų Receptams Kreipkitės į vįeną iš dviejų 

musu Vaistinių " " 't1 • 
3216 Pf^nę Avtiy^e 3819 Payne .Aveniu 

PPospect 1550 ' ' ENdk'ott 

JONAS G. 
POI-TRR 

į i e t u  v i *  

Namų Maliavotojas, 
Popicriuotojas 

. Dekoratorius 
Turiu piltą apdraudą tos rūšies 

datbų kontraktoriaus. 

m East I23rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

' * t  

v v 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Lankėsi Žymių Svečių 
Pereitą sekmadienį, Gruo

džio 19,' Clevelande atsibuvo 
specialia posėdis tautinių vei
kėjų. Apie tai skaitykite pra
nešimą ant 3-čio puslapio. 

Brooklyno Tautininkų Klu
bo atstovas p. J. Sagys, atvy
kęs j pasitarimą, atvežė Lietur 
vos Prezidentui A. Smetonai 
nuo to klubo brangią dovaną, 
kišeninę rašomą plunksną. 

Visi svečiai aplankė p. Pre
zidentą, rado jį taip pat ser
gant} influenza. Kiek sužino
ta vėliau, p. Prezidentas taiso
si ir sveiksta. 

DIRVOS 1944 KALENDORIAI ATĖJO 
šymet kiek pavėlavę, 1944 Kalendoriai jau gauti ir jau 
duodami Dirvos prenumeratoriams dovanų kurie užsimoka 
už 1944 metus. Kadangi kalendorių gavimas apsunkintas, 
paskubėkit ateiti užsimokėti, gausit savo Kalendorių. Dir
va dar vis atiduodama už $2.00 metui. Administracija at
dara vakarais iki 8 vai. Per Kalėdas ir Naujus Metus bus 
uždaryta. 

Sužeistų Gabenimas 

IŠVAŽIAVO PAS VAIKUS 
Vincas ir Louise Baniorfiai 

išvyko j Newark, N. J., pasi
matyti su savo abiem sunais 
kariais, kur jiedu žadėjo suva
žiuoti ir tėvus kartu pamatyti. 

Algirdas Banionis buvo vie
nas iš karių lydėjilsių Prezi
dentą Rooseveltą Į Egiptą ir i 
Teheraną. Dabar kai prezi
dentas gryžo, ir Algirdas at
sirado Amerikoje vėl. 

Naujų Metų Sutikimas 
Klube 

Amerikos Lietuvių Piliečir 
Klubas rengia Naujų Metų pa
sitikimo vakarą, savo nariams 
ir jų draugams. Inėjimas į sa
lę per klubo ineigą. Atminkit, 
tai bus penktadienio vakare, 
Gruodžio 31, Lietuvių salėje. 

f 

.TACK and HEINZ karo rei
kmenų dirbtuvėje Kalėdoms iš
mokėta darbininkams $3,750,-

00 bonų. x Ten dirba 7,600 
iarbininku. 

\^IT'S A 

1 
•• <=?/. 

k WOMAN'S WAR TOO! IJ 
, J 

JO/N THE NAVY 
... 

ATSIPRAŠOME skaitytojų 
kad suėjus tiek daug skel-
bimų turėjome apleisti ne- y 
kuriuos raštus iš šio nu
merio. Dirvą padidinti del ' 
popieros stokos nebuvo ga
lima. Kitas numeris v£l 
išeis reguliariai. 

Dirvos Administracija. Šmmmmmmmm—mĖĖ 
CLEVELANDO miesto pla

navimo komisija apdirbo viešų 
miesto darbų programą poka
riniam laikotarpiui, kuris ap
ima 8 milijonus dolarių. Tie 
darbai paims daug darbinin
kų kaip tik karas baigsis ir 
pasiliuosuos statybai ir šiaip 
reikalinga medžiaga. 

DIDŽIOJO Clevelando sričiai 
1944 • metų pavasari Raudono
jo Kryžiaus vajuje nustatyta 
sukelti $2,988,000. Visoje ša
lyje R. K. kvota nustatyta net 
du šimtai milijonų dolarių. 

GAVO $47,000. Tula ligo
ta našlė, pati suvargus, pri
glaudė savo mažose patalpose 
kitą moterį, kuri išrodė visai 
biedna. Ji vėliau mirė, ir da
bar paaiškėjo kad ta priglaus
ta moteriška paliko šiai našlei 
net 847,000 turto už jos gerą 
širdi. 

LANKĖSI CLEVELANDE 
Stella Ivinskaitė su savo vy

ru Jonu Thompson (Tamošiu
mi) lankėsi Clevelande pas tė
vus. Thompson tarnauja avia
cijoje, transporte. Jie gyvena 
St. Louis, Mo. 

APDOVANOTAS. Justinas 
Miščikas, dirbantis White Mo
tors Co., už savo išradimus pa
gerinimui prie darbo -jau po
rą atvejų buvo kompanijos ap
dovanotas. 

šis prietaisas naudojamas 
kare sužeistų Amerikos karei
vių Įkėlimui j orlaivį ir perve
žimui j gydymo punktus Ame
rikiečių valdomose salose Pa-
cifike, kur tokie punktai užlai
komi. 

Per Kalėdas Nenaudok 
Long Distance Vielų 

IŠSIDUODA KAMBARIS 
Geras kambaris vienam vy

rui, Lietuvių šeimoje, ant Su
perior ave. KreipkitSs Dirvon, 
telefonas EN. 4486. 

UŽMUŠTA 104. Trafiko ne
laimėse Clevelande iki Griiod. 
20 užmušta 104 asmenys. Per
nai iki tai dienai buvo užmuš
ta 115. 

17 NAUJŲ KUNIGŲ. Cle
velando diocezijoje šiomis die
nomis įšventinta 17 naujų ku
nigu- ' 

Kur Galima Pasimokyt 
Pilietybes Reikale 

Lietuviams patogios mokyklos ku
riose atsibur.a pilietybes pamokos yra 
sekančios: 

Collinwood High, East 152 st., prie 
St. Clair, pirmadienio ir trečiadie
nio vakarais, tarp 7—9 \>J.. 

East High, 1380 E. 82 st., antra
dieniais ir ketvirtadieniais, tarp 7 
ir 9 vai. 

Glenville High, Parkwood Drive 
ir Everton Ave., pirmadienio ir tre
čiadienio vakarais, 7 iki 9 vai. 

John Adams High, E. 116 St. ir 
Corlett ave., pirmadienio ir trečia
dienio vakarais. 

Doan School, 1350 E. 105 StUftet, 
antradienio ir ketvirtadienio popie
čiais, 1:15 iki 3:15 vai, 

Y.M.C.A., E. 18th St. ir Prospect 
ave., ketvirtadieniais tarp 2:30 ir 
4:J!0 po pietų. 

Kurie rvori šiaip informacijų ir 
apie pilietybės mokyklas gali krei
ptis į Citizens' Bureau, Marshall 
Bldg., telefonas CHerry 3796. 

Runa pamokos skaityti ir rašyti 
Angliškai, Amerikos demokratijos 
pamokos, ir ko ši šalis tikisi iš sa
vo piliečių. 

Nujausdama didžiausį Kalė
dų švenčių laiku long distance 
telefono trafiką, The Ohio Bell 
Telephone Company prašo vi
suomenę susilaikyti nuo toli
mų telefonais šaukimų Kalė
dų išvakarėje ir Kalėdų die
ną, taip kad vielos butų liuo-
sos karo reikalais kalbėjimams 
ir kareiviams pasikalbiti su 
saviškiais. 

Kiekvienas nereikalingas te
lefono vielų naudojimas truk
dys kareiviams pasiekti savo 
namiškius. Daugeliui tarny
boje esančių vyrų ir moterų 
gal tik pirma proga per metą 
ir bus tik per Kalėdas pasikal
bėti su saviškiais. 
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Kalėdiniu 
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OHIO BELL 
ĮSTAIGOS 

j TARNAUTOJAI 

| Gruodžio 24-tą i .. . .. g JS stočių 

1 WCLE • WJW 
1 12:30 P. M. 
$ Pakartojamas bu« 
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I 1:00 P. M. 

.'t 

KALĖDOMS DOVANOS 
Manhattan Marškiniai Superba Kaklaraiščiai 

Vilnoniai Kakliniai 
Portis Skrybėles. Dovanų Certifikatas Mažytėj Dėžėj. 
1. Vilnoniai Sveteriai % Flaneliniai Marškiniai 

3. Sport žakietai. Vilnonės Kamziolės 
Odos Pirštinės Vilnonės Pirštines — Apeiaustalai 

Flaneliniai Apsiaustalai Odinės Piniginės 
Jewelry by HICKOK: Tie pin; raktams retežis; sagtys. 

Siutai ir Dėvėjami Reikmenys Vyrams ir Vaikams 

FRANK BELAJ 
Vyriška Krautuve. 6205 St. Clair Avenue 
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ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
Linkime v Lietuviams Linksmų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų Metų 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LAON ASSOCIATION 

INSURED. 6712 Superior Ave. 
Cleveland 

LINKIME LIETUVIAMS 
LINKSMU KALEDU 

C t. 

: • , ir ;i "7 . 

LAIMINGU NAUJU METU 

$1.65 

KALĖDŲ REIKMENYS 
Didelis pasirinkimas visokių puikių 

VAIKAMS ŽAISLU 

GRYNO MUILO MILTELIAI 
Labai naudingi prie namų 

Visokių rusių ir didumų 

LINOLEUM GRINDIMS DENGTI 
IR PAMETALAI 

Didžiausias mieste pasirinkimas 

SIENOMS POPIEHŲ 
už žemiausias kainas 

Taipgi visokių 

MALIAVŲ « ENAMELS 
pilniausias pasirinkimas 

Viso® mūsų laikomos prekės garantuotos 
kainos prieinamiausios. 

5 gal. STOGUI TEPALAS 

Lietuvių Salėje 
Ateikit jį Lietuvių salę pasi-

Ibšti ir smagiai praleisti yaka-
tą su savo draugais. Šios su
eigos buna antradienio* ketvir
tadienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, nuo 8 vai. 
lygiai. Paremkit savo klubą ir 
Lietuvių salę. 

STOGUI POP!ERA 108 kv. pėdų | £5 
plonesnes rūšies 

i V m S. Wallpaper 
& Paint Co. 
6000 EUCLID 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra
šu Peck's Hall, 1446 E. 82nd St., 
S-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia-

•vos nebus. Rengia ir kviečia šv. 
Rasto tyrinėtojai. 

AR ŽINAI kad mes dabar gyve
name svieto pabaigoje?—'Mat. 24.3. 

AR ŽINAI kad šio svieto kara
lystės gaišta su didžiu trenksmu? 
—Dan. 2:44. 

AR ŽINAI kad Karalystė Dievo 
jau prisiartino?—Luk. 21:31. 

Daug Įvairių dalykų sužinosit at
silankę į feias prakalbM paminėtą 
vakarą. (Skelbimas) 

AR ŽINAI kad prasideda didysis 
pasaulio gryžtmetis arba atitaisy
mas?— Ap. darb. 3:20, 21. 

Remkit tuos biznierius kurie garsinasi Dirvoje 

I. .T. SAMAS 
6704 SUPERIOR AVE. Cleveland, Ohio. 

KALĖDOMS DOVANOS 
_ Rankų laikrodėliai, Moteriški ir Vyriški 

Taipgi puikus rinkinis Žiedų ir kitų 
Graždaikčių. Ateikit pasirinkti dabar. 

Atdara vakarais iki 8:30 vai. 

FINE ART PORTRAIT 
STUDIO 

1511 E. 55th Street 

Linki Jums 
Smagių, Linksmų Kalėdlf 

ir 
Ramių Laimingų Naujų Metų 

Aštuonios Naujos Polkos Akordeonui 
4 Major ir Minor Melodijose 

Visos gaidos pirštams sunumeriuotos: No. 6 On the Road from America to 
Pianui, Bassai pažymėti raidėmis. Africa, Couplet Dance 30c 

. , ,T 0, , , No. 6 On the Road from America to Music by N. Shkorka Ruasja Couplet Dance 25c 
No. 1 Return' Home Polk 25c No. 7 On the Road from America to 
No. 2 Longing for Home Polka 25c Germany, Couplet Dance.. .. 26c 
No. 3 Dancing Bride Polka 25c No. 8 Three Generals on Tour, 
No. 4 Starting Wedding Polka 25c Couplet Dance 25c 

Published by 4S40 BROADWAY 
SHKORKA CO* ' Cleveiand, Ohio 

Didžiausias Pasirinkimas Kalėdų Dovanų 
% % ' -

The May Company 
JCRAUTUVĖS 

VALANDOS: 

Trečiadieni 
Ketvirtadienį 
Penktadienį 

DUOKIT DOVANŲ 

Tėvui 
VYRŲ KID SLIPERIAI, patogus^ po- 0.89 
puliario Opera stiliaus. Lanksčios 
odos padais, gumo kulnais. Randasi daugy
bė mėgiamų spalvų. Antras Aukštas. 

VYRŲ PULLMAN SLIPERIAI, ke- 0.45 
liavimui. Geros rūšies, populiarių ru- •-* 
dų spalvų; su pamušalu. Sliperiai su dėže 
už tįą kainą. Antras Aukštas. 

YARDLEY'S SKUTAMAS INDAS, 1 .00 
su garsiu Anglišku Lavender kvepa- •*-
.ul Tikra vyrui dovana ilgam smagiam sku
timuisi. Gatvės Grindys. 
VYRŲ CAPESKIN ŽAKIETAI, 1 Q.95 
populiario stiliaus. Pilnu pamuša-
lu. diržu užpakalyje. Rudos, šviesios ir juo
dos spalvų, 36 iki 46. Antras Aukštas 

PRINCE ALBERT TABAKAS, pla- ^Qc 

čiai pragarsėjęs rūkomas tabakas. • 
Kožnas svaras gražiai įvyniotas dovanai. 
16 uncijų pakelis Gatvės Grindys 
VYRŲ BALTI MARŠKINIAI, broad- 1 .85 
cloth, su nesiglamžomu kalnierium; 
gražių marginių ir vienodų spalvų. Gauna
mi iki jų yra. Gatvės Grindys 
VYRŲ BURTON POPLIN kaklaraiš- 1 .00 
čiai, didelė įvairybė puikių marginių, 
bryžiuotų, languotų ir vienodų skaidrių ir 
rimtų spalvų. * Gatvės Grindys 
VYRŲ ARGYLE KOJINĖS, iš 100% 1 .25 
vilnos. Geros tvirtos rūšies gražių-"-
marginių ir langučių. Trumpos gaunamos 

mierose 10 iki 12. Gatvės Grindys 
VYRŲ PARŠO ODOS PIRŠTINĖS, 0.95 
patogios lengvai užmaunamos. La- ^ 
bai mėgiama dovana bent kokio vyro. Kor-
kos ir naturalės spalvos. Gatvės Grindys 
VYRŲ PIRŠTINĖS IR KAKLINIS, PC .00 
grynos vilnos. Užlaikys rankas ir ka-
klą šiltai. Populiarėse vienodose spalvose. 
Labai tinka dovanai. Gatvės Grindys 
VYRŲ PARIS ODOS DIRŽAI, $| iki $0 
geros odos juodi, rudi ir gels- ™ 
svi. Tai dovana kuri laikys per ilgus me
tus. Gatvės Grindys 

10 ryto iki 9:00 vali* 
10 ryto iki 6:00 vak. 
10 ryto iki 5:30 vak. 

DUOKIT DOVANU 

Broliui 
KAKLARAIŠČIAI, puikių ray on au- Pvi^|c 
dinių; brvžiais, langais ir vienodų VJ 
spalvų, gausybė kombinacijų. Antras Aukš. 

KIT CARSON SETAI; oficiaųs se- /I .50 
tai Skautams; ineina peilis, kirvu. 
kas ir kiti reikmenys. Tinkamiausia davana 
Skautų nariams. Antras Aukštas 

GABARDINE PLOŠČIAI, naturalės £i,95 
spalvos susegami priešakyje, trim 
kiseniaia, languotas pamušalas; mieros 12 
iki 26. Antras Aukštas 
PUIKIOS NOSINĖS, tyro lino, ran- 1 .25 
komis apsiulėtos; baltos. Tinkamiau- -*-* 
sia dovana kareiviams. Gatvės Grindys 
"MAY BOY" AVALAI tvirtos odos /f 
augantiems vaikams; visi x-ray pri-
taikyti tikti kojom. Antras-Aukštas 

SWANK RAKTŲ RETEŽIS iš ster- 0.50 
ling sidabro; dovana ką patiks bro-
liui visokio amžiaus. Gatvės Grindys 
VATOS KOJINĖS* trumpos, jaunam OQc 

broliukui, trumpos gražaus darbo, 
populiarių spalvą, su nulenkiamu viršum. 

Mieros 9 iki 11 Gatvės Grindys 
LAIŠKAMS POPIERA; švelni, len- "1 .00 
gva rašytipopiera dviejų dydžių, su A* 
vokais. $1 dėžė. Gatvės Grindys 
TVIRTI SKIS jaunam ir ^>.95 iki 0.95 
senesniam broliams; su pil- ^ O 
nu įrengimu; iš pušies.ir klevo; 4 ilci 6 jė-
dų ilgio. Antras Aukštas. 
KAREIVIŠKI SIUTAI vaikams, su 0.95 
visu įrengimu, kepure, diržu, šautu-
vu, ženklais. Iš kraki-spalvos vatos audimo. 
Mieros 4 iki 10. . Antras Aukštas 
KAILINIAI ŽAKIETAI vaikams 1 fV95 
kurie mėgsta žaisti lauke; kailis J-vJ* 
iš vidaus; su kišeniiais, trumpi, priešais su
segami; mieros 10 iki 20. Antras Aukštas. 

"AIRBORNE INVASION", by John 0.50 
Hetrington, labai įdomi knyga apie 
Crete karą ir jo čampionus. Ketv-tas Aukš. 
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