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TREMTINIŲ GYVE-
NIMO ŽINIOS 

2YDŲ AKCIJA PRIEŠ 
LIETUVIUS 

Paskutinėje žydų akcijoje 
prieš Lietuvius buvo sulaikyti 
33 Lietuviai, kurie jų buvo 
kaltinami šaudę žydus. Dauge
lis Lietuvių buvo negailestin
gai mušami. Taip Jonas Pode-
rys, sulaikytas Miuncheno sto
tyje, buvo smarkiai sužalotas 
ir perduotas Amerikiečių or
ganams. Vėliau jis įrodė kad 
jis visiškai ir negyveno toje 
vietoje kur kaltintojai jam 
primetė. 

Panašiu būdu, įrodžitt$ lead 
nekalti, paleisti ir kiti Lietu
viai. Kai kurie jų išgedėjo ka
lėjime net 11 mėnesių. Kas at
lygins jiems už tą baisią nuo
skaudą ? 

TREČIAS SKRYNINGAS 
šiuo metu Lietuvius tremti

nius gąsdina naujasis, jau tre
čias sereeningas, kurį ruošia 
naujoji IRO organizacija. Nė
ra abejonės kad ir šis seree
ningas bus sumanytas komu-
ttistų, kurių didelis skaičius te
besėdi dar nuo UNRRA laiku 
mo organizacijoje. Klausimai 
fprmalumuose primena antrojo 
sereeningo anketas. Tremtiniai 
Lietuviai šaukiasi brolių Ame
rikiečių pagalbos kad ir šiuo 
atveju jie butų apsaugoti nuo 
naujų komunistų užmačių. 

BOLŠEVIKŲ AGENTAI v 

TREMTINIŲ TARPĘ 
Paskutiniu metu tremtinių 

tarpe pasklydo di<3tesnis bolše-
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Prancūzai komnnislai Msiiili 
ROMOJE KOMUNISTAI APŠAUKĖ 

VISUOTINĄ STREIKĄ^ i 

Valstybes Sekretorius George 
Marshall parodoma atsisveiki
na su savo žmona Washingto-
ne, prieš išskrendant į Keturių 
Didžiųjų konferenciją Londo
ne, aptarimui Austrijos ir Vo
kietijos taikos. 

PALESTINOJ ŽUVO 
ŽMONIŲ 

IŠVIJO SOVIETŲ 
KOMISIJĄ 

% 

Paryžius. Prancūzijos 
komunistai unijų vadai at
šaukė visą sali paralžiuo-
jantj streiką, po to kai val
džia įvedė naujus griežtus 
įstatymus ir kai kariuome
nė užėmė anglies kasyklas 
ir pradėjo užiminėti kitas 
viešas įmones. 

Po, mėnesio streiko, pil
dydami vyriausybės ulti
matumą, komunistai sutiko 
atšaukti streiką, nors pa
reiškė darbininkams jog 

arti komunistams reikalin
go laipsnio fsavo pergalę 
pasiekti. f 

ROMČJE VISUOTI
NAS STREIKAS 

>,W 

Roma. — druodžio 11 d. 
Romą pradėjo apimti ge
neralinis streikas, komu
nistų iššauktas protestui 
prieš premjero Alcide de 
Gasperio vyriausybę. 

Visame mieste sustojo 
veikus vieša transportači-
ja ir pradėjo streikus kitu 

Palestinoje eina Žydų su 
Arabais pasalingos pešty
nės, kuriose jau užmušta į 
175 žn^nės abiejose pusė
se, nuo to kai United Na
t i o n s  p o s ė d i s  n u b  a l s a v o  
padalinti Palestiną Žydams 
ir Arabams. 

Prieš Aralp§ pastangas 
Žydai atsikerta visu smar-vikų agentų skaičius. Visi jie Gruodžio 9 žvdu 

baigę specialias šnipinėjimo gauliai užmu.. ?() Arabų į,. 
mokyklas Prahoje ar Rygoje 
Jų tikslas — suskaldyti trem 

100 kitų sužeidė atkirsdami 
tinius ir prikalbėti juos grįžti j . 

3 Arabų ataką tarp Tel Aviv 
namo. 

iYDAI GRĄSINA LIETU-
VIAMS 

Paskutiniu laiku labai akty
viai prieš Lietuvius pradėjo 
veikti žydai, ypač as reiškia
si Bavarijos apygardoje, žy
dai siunčia ir Lietuviams grą-
sinančių laiškų. 

Iš visko matyti kad jie vei
kia pagal komunistų nurody
mus ir jų apmokomi. 

DIDŽIULĖS PRIVILEGIJOS 
ŽYDAMS 

Nesenai Kanados valdžia pa
reikalavo 664 siuvėjų. Skir
stant tas vietas 400 teko žy
dams ir tik 264 pabaltiečiams. 

AMERIKA PALIKTŲ EURO
POS KRAŠTUS JŲ PAČIŲ 
LIKIMUI 

šiuo metu USA Vokietijoje 
teturi labai menkas karines 
pajėgas. Rusai gi prie Anglų-
Amerikiečių zonų sienos laiko 
ištisas armijas, šių dvejų pu
sių jėgos labai nelygios. Trem
tiniams dabar jau perdaug aiš
ku kad karo atveju Amerikie
čiai sėstų į laivus ir paliktų 
Europą jos pačios likimui. 

Tremtiniais irgi nebūtų pa
sirūpinta, butų paskelbta kad 
"nėra laivų". 

Toka politika kelia didelį su^ 
sirupinimą ir nerimą tremti
nių tarpe, nes jie žino kad karo 
atveju bolševikų tankai grei
tai riedėtų Paryžiuje 

K. Pelėkis. 

ir Jaffa. 
Britai, kurie dar valdys 

Palestiną iki Gegužės 15, 
stengiasi abi puses malšin
ti. Britų kariams įsakyta 
šaudyti tiesiog į riaušes 
pradedančius Arabus bei 
Žydus. 

Riaušėse padaryta nuos
tolių už daug milijonų do-
larių. 

Washington. — Atstovų 
t . iciiuniiinvama jug įmonių darbininkai. Komu- ^uT-?fn

e
nnn

Vrtn?ai1^ v S^r^" 
tai esa nusileldl"! iiistai "aeituodami už strei- mą $o90 000,000 greitai pa^ 

galbai Europos salims a£ 

Kairėje, Adm. Louis Denfeld, kurį Prez. Truman paskyrė nau
ju U. S. Karo Laivyno operacijų viršininku, į vietą Adm. Ni-
mitz, kuris pasitraukia iš tarnybos Gruodžio 15, del senatvės. 
Adm. Denfeld tarnavo karo laivyno komandierium Pacifike. 
Dešinėje Bedi Adm. Nimitz. 

EUROPAI PAGALBA PRAVEDAMA 

mas ir liepė buti pasiren
gusiems "naujai atkakles
nei kovai". 

Streiko baigimo sąlygose 
vyriausybė sutiko pakelti 
darbininkams algas ir iš
pildo kelis kitus reikalavi
mus, ką komunistai laiko 
savo laimėjimu. % 

Ši kova su komunistais, 
kurie matomai norėjo pa
daryti Prancūzijoje komu
nistinį perversmą, kartu 
buvo ir iš jų opozicijos pu
sės pastangos išmušti dar
bininkų unijų kontrolę iš 
randonųjų rankų. 

* Darbininkai, kariuomenė 
ir policija nepildė komunis
tų raginimų paimti šalies 
valdžią "į savo rankas". 

Išvyta Sovietų komisija 
Šiuo pačiu laiku kai ko

munistai vykdė revoliuci
nius streikus, tarp Maskvos 
ir Paryžiaus iškilo diplo
matiniai kivirčiai. Už iš
vijimą andai iš Prancūzi
jos 19 sovietų piliečių, ku
rie prisidėjo prie sukilimų 
kurstymo Prancūzijoje, iš 
sovietų pusės atsikirsta iš-

TTM , Tr „ , , siuntimu iš Maskvos ten 
Viktoras Kravcenko, ku- buvusios Prancūzijos pre-

ris pametė sovietų valdišką misijos. Prancūzija 
tarnybą Amerikoje 11 pia- į* savo pusės vėl ėmėsi žy
dėjo įskelti viešumon ką zi- įQ -r įgvįj0 Paryžiaus 
no 'apie Maskvos ir komu- ^en gedėjusią Maskvos mi-
nistų sunybes, ragina sios 
v i *  •  1 _  _  

JUS 

ką skelbia darbininkų "ka
rą prieš imperializmą" ir 
Amerikos "k^rp kurstyto-

Tikima kad sustreikuos 
visi apie 500,000 Romos 
srityje esančių darbo žmo-
nių. 

krikščionių D e m okratų 
Romoje komitgtas užataka-
vo komunistų pasielgimą 
kaip jų politišką manevrą, 
paskelbė kad iš vyriausy
bės pusės unijų reikalavi
mai daugumoje išpildyti, o 
šis visuotinis streikas vra 

sparai prięš komunizmą, iš
kilo įvairių priešingų bal
sų, kurie tačiau didumos 
kitų atstovų riksmu atme
tami. 

Pasiūlymai mažinti tą 
sumą ir prikabinti prie to 
biliaus kitokius priedus at
metami. „ j. 

Pranešimai m sostinės 
užtikrinėjo kad skyrimas 
$590,000,000 bus užgirtas 
Gruodžio 11 ir tuoj galės 
buti pradėtas vykdyti. 

Senate tas bilius jau už
tik komunistų pasikėsini- į tvirtintas prieš keletą die-
mas siekti šalyje suirutės j nlį 
ir perversmo, ne darbinin
kams ka iškovoti. 

Kartu su tuo, Prez. Tru
man nori išgauti Kongre-

REPUBLIKONAI RŪ
PINASI INFLIACIJA 

PATARIA RUSUS 
IMTI KIETAI 

šalies vyriausybę nusista
tyti elgtis šiurpiai ir kietai 
su Rusija, kitaip neišvengs 
kito karo. Jis sako, Tehe
rano, Jaltos ir Potsdamo 
pasitarimai parodė kad su 
Rusais gražiu budu tartis 
negalima. 

Jeigu Rusija leidžia ko
munistinei propagandai vi
same pasaulyje šimtus mi
lijonų dolariu, kaip Ameri
ka gali apsieiti su mažes
nėmis išlaidomis atsikirti
mui prieš komunizmą, sa 
ko jis. 

ISPANIJOJE, tarptautinėje 
parodoje šymet, atsibuvusioje 
Valencia mieste, jau dalyvavo 
42 Amerikos firmos su savo 
išdirbiniais. 

Kanados popieros dirb 
tuvės pabrangino laikrašti
nę popierą, po $6 tonui, su 
Sausio 1 d. Iš Kanados at
eina popiera ir musų laik
raščiams. 

Amerika uždraudė par
davimą karo ginklų į Arti
mus Rytus, kuriais galėtų 
pasinaudoti Žydai ir Ara
bai savitarpiniam karui. 

siją. 
Kremlius tuo klausimu 

įteikė Prancūzijai ir pro
testo notą, bet Prancūzijos 
vyriausybė įsakė savo am
basadoriui tą notą grąžin
ti sovietų vyriausybei. 

Prancūzijos vyriaus y b ė 
šioje savo kovoje su komu
nistais buvo nusistačius pa
naudoti visas griežčiausias 
priemones randonųjų pasi
kėsinimus sutriuškinti. 

Pereitą savaitę pradėta 
raudonųjų agitatorių gau
dymas, šimtai komunistų 
buvo suimta. 

Komunistų tikslas buvo 
suardyti Prancūziją taip 
kad nebūtų galima pasi
naudoti Marshall planu ir 
Amerikos pagalba, o tada 
jau butų buvę lengva ko
munistams šalį užvaldyti. 

Per mėnesio laiko riau
šes apie 45 žmonės užmuš
ta, milijonai tonų anglies 
ir kitokių išdirbinių nusto
tu, skurdas padidintas iki 

Vvriausybė apstatė sar-s? pritarimą jau dabąi įm-
gybomis valdžios įstaigas, j ^1S pasnuosimo vykdyti n 
radio stotis, elektros dirb-! Marsliallo planą Europai 
tuves, geležinkelių stotis | atgaivinti. Tam tikslui pir-
nųo komunistų užgrobimo, j J'eikalmga $7,o00,-

Krikščionys darbininkai 0C0,000, kurią prašo Kon-
esą linkę pasilikti darbuo- greso skirti, kitaip tas pla-
se; kiti ir pasiliko, nors su ?as bus užvilkintas, o vil-
pavojum iš komunistų pu- kinti yra pavojinga. 
g=^ ^ Is Kongreso puses prezi-

v dentas raginamas išdirbti 
TAvnnxo Ichnfpvenciia' priemones kad užsienių rė-

mimas neprisidėtų labiau 
Siu ta,vU«. J Molotov.ip™. 

mui, padeties maišymui. * 
Iki su Molotovu posė-! Jams-

džiaus, sovietai bus saugus, 
o Amerikos, Prancūzijos ir SOVIETŲ miestuose tę-

Iš Washington o praneša 
kad Republikonai Kongre
so vadai pasiryžę imtis sa
votiškų priemonių sulaiky
ti infliacijai šalyje, kuri vis 
labiau reiškiasi, vietoj ma
žėti. Kainų kilimas nesu
valdomas, algų kėlimo rei
kalavimai vėl statoma. 

Prez. Truman, šio K.on* 
greso pradžioje, pareikala
vo duoti jam teisę įvesti 
kainų ir tam Jtikrų reikme
nų kontroles. Republikonai 
tam nepritaria, sako tas 
vėl grąžintų juodą rinką._ 

Kongresas pasiryžęs vėl 
išsiskirstyti Gruodžio 19; 
ar per likusias kelias die
nas spės ką nors naudingo 
padaryti? 

Anglijos rankos Vokietijos siasi gyventojų panika, vi-
ir Austrijos taikos klausi- !sį kas turi rublių stengiasi 
mu bus surištos. 

Paaiški kad sovietai vis 
pirkti ką tik gali. Dėl to 
sako veik visos krautuvės 

dar gauna išsivežti iš Ame-1 jeį įr ^ turėjo liko ištus 
'ikos zonos Vokietijoje vl~; tintos. Sovietų žmones ap-
?okias dirbtuvių mašinas - - +Qc Kaimo iio Un sokias dirbtuvių 
ir reikmenis. Bet Londone 
Molotovas reikalauja sovie
tams $10 bilijonų karo at
lyginimų iš Vokietijos. 

ėmė kokia tai baimė, jie ko 
tai nepaprasto laukia. 

Amerikos Darbo Fede
racija apkrauna savo na
rius darbininkus naujais AMERIKA pasiryžus pa- t v. . ... . a,0 

silikti Vokietijoje ir Kore- mokesčiais sukėlimui $8,-

KELIOSE vietose šioje 
šalyje pasirodė sandėliuose 
Rusijai pažymėtų industri
nių padargų ir mašinerijų 
už" apie $20 milijonų. Ku
rie priešingi toliau Rusijai 
gelbėti sukėlė trukšmą dėl 
tų reikmenų. 

^Kiti pradėjo aiškint kad 
tie dalykai buvo sudėti ga
tavai f dėžes siuntimui Ru
sijon ir ant jų pasiliko už
rašai dar nuo karo dienų. 
Tie dalykai nebusią Rusi
jai pasiųsti. 

ARMIJOS transporto or
laivis nukrito neprienamo-
je vietoje šiaurėj nuo Lab
radoro, su juo žuvo 29 vy
rai. Nelaimė ištiko Gruo
džio 10. 

joje iki tose šalyse bus ga
lima įvesti reikalingą tvar
ką. U. S. rimtai pasiryžo 
neleisti sovietams užgrobi-
nėjimų. Tam tikslui Ame
rika spausdina savo pini
gus naudojimui savo zono
se Korėje ir Vokietijoje. 

000,000 fondo 1948 metais 
išrinkimui prezidento ir 
kongreso kokis patiktų fe
deracijos dykaduoniams. 

URUGVAJUJE pradėta 
organizuoti Pietų Ameri
kos komunistų vadų suva
žiavimas. Washingtone pa-

New Yorke mirė Dr. Ni- siryžta dėti pastangas kad 
cholas Murray Butler, 85, tas suvažiavimas neįvyktų, 
m., žymus mokslininkas ir ir pasidarbuoti tuo reikalu 

RAGINA VALDŽIĄ 
MAŽINT IŠLAIDAS 
NEW 10KKE atsibuvo Na-

cionalės Išdirbysčių Sąjungos 
metinis suvažiaviftias, kuriame 
buvo pasiūlyta valdžiai priim
ti 31 bilijono dolarių biudžetu 
1 9 4 8 - 4 9  m e t a m s ,  k a i p  v i e n ą  i f ;  
svarbiausių priemonių kovoje 
prieš infliaciją. Apie 3000 de
legatų sudarančių Amerikos 
Industrijos kongresą, ragino 
valdžią priimti biudžetą 7 bi
lijonais mažesnį negu dabarti
nis. 

Naujas biudžetas, sako, ga
lima butų priimta be pažeidi
mo šalies apsaugos, užsienių 
šelpimo ir nekuriu kitų būtinų1 

dalykų. 
• 

FEDERALS valdžia turi ei
lę darbų,, kurie tuli neša net 
arti $10,000 metuose algos, bet 
negauna į tas vietas stoti no--
rinčių žmonių. Tokhį vietų 
esama arti 4,000. 

Priežastis tų vietų neužpil-
dymui vra ta kad tie darbai 
randasi Bermudoj, Hawaii, Ko
rėjoj, Guam saloje, Alaskoje, 
Azores salose, Vokietijoje, ir 
Italijoje. 

lie darbai yra žinioje Mrs. 
•Jean Chappie, W a s h i n gton, 
D. C. 

VALDŽIA stengiasi kontro
liuoti daugiau ir daugiau plie
no ir geležies produktų eks
portą. Dabar bus apie 95' i 
visų plieno išdirbysčių produk
tų bus po valdžios kontrole, su 
Sausio 1 diena. Kitur nebus 
galima eksportuoti kaip tik į 
Kanadą. 

Tas padaryta dėl apsireišku-
sio trukumo plieno naminiams 
reikalams. 

O kaip su gabenimu visokių 
Amerikoj s išdirbamų mašinų į 
Rusiją, kurių eksportavimą at
sisako prezidentas sulaikyti? 

• 
KONGRESUI patiekta pra

šymas užgirti prezidento rei
kalavimą duoti jam teisę ra-
cionuoti ir kontroliuoti anglies 
ir aliejaus kainas. 

Kontrolė tų reikmenų reika
linga apsaugojimui transportą-
cijos ir produkcijos nuo suiui-
mo, kas gali skaudžiai atsilieja 
ti į šalies ekonomiją. 

Prez. Truman rengiasi atsi
šaukti i visus šalies gyvento* 
jus prašydamas kad šią žiemą 
kūrintų namus kuomažiausi*, 
taupymui kuro, mažiau sunau
dotų elektros šviesai,%ir kuoma-

| žiausia važmėtų automobiliais, 
į gasolino taupymui. 

per 44 metus buvęs Colum
bia Universiteto preziden
tas. 

duota įsakymai U. S. am
basadoriams tūlose Pietų 
Amerikos val^tytee. 

Gen. Alexander A. Vandergrift 
(stovntis), kuris pasitraukia iš 
U. S. Marinų korpuso vadovy
bės, parodoma kalbasi su savo 
įpėdiniu Maj. Gen. Clifton B. 
Gates, užimančiu vadovybę. 

AMERIKOS Mėsos lnstitni-
! tas, kaip iš Chicagos praneš, 

tikrina kad sugrąžinimas pre
zidentui kainų kontrolės tuoj 
vėl nuvarytų visą mėsą į jiM*-
dąją rinką, ir vėl mėsos nebū
tų viešosę krautuvėse, o juo
dojoje rinkoje mėsos kaina 
pabrangtų nepaprastai. 

Tas institutas kalba vardu 
650 didesnių gyvulių skerdyk
lų ir mėsos paruošėjų šalyje. 

* Sako, jau tik kalbos apie su
grąžinimą kainų kontrolės mė
sai surupino gyvulių auginto
jus, kurie skubina gyvulius iš
skersti, o tas reiškia kad mė
sos kiekiai vėliau vii v gali žy
miai sumažėti. 
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PENNSYLVANUOJE Detroit, Mich., Naujienos 
-# 

PITTSBURGH 

REIKALAUJA UNIJOS VA
DUS PASIRAŠYTI PRIESAI
KĄ KAD NE RAUDONUKAI 

Pittsburgho Lakalo 601, CIO 
UERMW unijos, Westinghouse 
darbininkai pradėjo reikalauti 
kad pačiose viršūnėse esantieji 
tos unijos vadai pasirašytų su 
Darbo Santikių Taryba affida-
vitus kad jie nėra komunistai, 
arba kad rezignuotu iš savo 
vietų. 

Jeigu UERMW Aukš
tieji viršininkai nepasirašys su 
valdžia sutarties sulyg naujo 
Taft-Hartley darbo įstatymo, 
tai didelei unijai graso suiri
mas, pareiškia grupė iš narių 
tarpo, kuri pradėjo vajų už at
sikratymą komunistų iš vado
vybės. 

"Jeigu jie yra komunistai, 
išmeskime juos. Jeigu jie nė
ra komunistai, lai pasirašo af-
fidavitus", sako narių atsišau
kimas į kitus tos unijos na
rius. 

Amsterdam, N* Y. 

HEINZ PADOVANOJO 
MAISTO BRITAMS 

H. J. Heinz Co., garsi gata
vų maisto produktų konserva
vimo kompanija, padovanojo 
ir pasiuntė Anglijos Ligoninių 
Sąjungai 1,200,000 pakietukų 
maisto Kalėdoms, kurio sako 
užteks trejetui mėnesių del 
200,000 ligonių esančių Brita
nijos ligoninėse. 

SLAVŲ TĘSTI V ALIS* BUVO 
BLOZNAS 

Pittsburghe ilgai organizuo
ta Amerikos Slavų Kongreso 
"Liaudies Festivalis". Tą Sla
vų Kongresą, įkurtą karo pra
džioje, tuoj užvaldė komunistai 
sulyg Maskvos įsakymų ir per 
jį vadovauja Slavų judėjimu 
už rėmimą Maskvos ir sovietų 
įkurtų pakalikių valdžų dauge
lyje šalių Europoje. 

Per tą "kongresą" komunis
tai pasikėsino ir kaip kur pa
jėgė užgrobti nekuriu Slavų 
organizacijų vadovyl>es, ypač 
Jugoslavų. 

Tą "liaudies festivalį" rengė 
pakviesdami į jį nekuriuos ži
nomus Maskvos bernus — ra
šytoją Louis Adamic ir negrą 
dainininką ir komunistų agita
torių, Paul Robeson, kuris bu
vo nuvykęs Maskvon komunis
tiniam apsimulkinimui. 

Kadangi vakarinėje Pennsyl-
vanijoje Slavų tautybių žmo
nių gyvena daugybė, rengiant 
tą "liaudies festivalį" Pitts
burghe tikėjosi sutraukti dide
lę minią. Tačiau į salę kurioje 
yra 2000 sėdynių, teatsilankė 
apie 900. Ir aukų surinkta 
juokingai mažai, apie $500, iš 
kurių pirmą ir didžiausią au
ką $100 davė Adamic. 

Ne tik Lietuviškiems bet ir 
kitų tautų raudonukams nesi
seka žmones mulkinti. 

Carl F. Farrington, Amerikos 
Agrikultūros departmento na
rys, pasiūlė kongresui įvesti 
netikėto stovio teisę depart
ments supirkt visus ūkių gru-
dus kuomet prastas derlius 
grąsina pakenkti šalies ekono
miniam gyvenimui. 

LAUKIA DIDELfiS 
STATYBOS METO 

1948 metais Pittsburghe ti
kima tokios didelės statybos 
kokios nebuvo nuo 1926 metų. 

Bus statoma gyvenamų na
mų tiek kad žmonės gali žiūrė
ti į naujų namų gavimą su ge
ra viltimi, tik ką kiek nemalo
nus dalykas bus — aukštos tų 
namų kainos. 

Statybai ateina laisvos gali
mybės todėl kad valdžia pa-
liuosavo medžiagų kontrolę, o 
statybos kontraktoriai susitai
kė su unijomis, už aukštesnes 
algas. ' 

ATVYKO 20 LIETU
VIŲ TREMTINIU 
IŠ VOKIETIJOS 

STATO DIRBTUVĘ PIETŲ 
AMERIKOJE 

Coppers Co., Inc., Pittsbur
gho bendjaovė, gavo užsakymą 
pastatyti $50 milijonų Vertės 
plieno dirbtuvę Čile respubliko
je, Pietų Amerikoje. Ta dirb
tuvė galės gaminti po 250,00C 
tonų užbaigtų plieno produktų 
metuose. Ta dirbtuvė pradės 
veikti 1949 metais. Naudc^ 
pačioje Čile turimą anglį ir ge
ležies rūdį. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 'i-jų me
tų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
382 N. 6th St. Philadelphia t>, Pa. 

Lapkričio 29 d. iš Vokietijos 
atplaukusiu ERNIE PYLE lai
vu atvyko 23 Lietuvių, kurių 5 
JAV piliečiai repatrijantai, o li
kusieji su imigracijos vizomis. 

Atvykusieji išsiskirstė pas 
gimines ir pažįstamus. ' 

Jonas Arlauskas, JAV pilietis 
laikinai apsistojo New Yorko a-
py linkėję. 

Antanina Beleišienė su du
krele Elena, JAV pilietės, apsi
stojo Chicago, 111. 

Ona Bangienė, apsistojo Chi
cago, 111. 

Df>ktf»vqi Zenonas ir Joana 
Danilevičiai su dukrele Rita ap
sistojo vvaterbury, Conn. 

Vytautas ir Ona Galvydžiai 
su dukra, apsistojo Chicago, 111. 

Algirdas ir Galina Leonai su 
sunum Algirdu laikinai apsisto
jo Baltimore, Md. 

Julija Malakauskienė laikinai 
apsistojo Worcester, Mass. 

Feliksas Marcišauskas su 
dukra Regina apsistojo Elm-
hurst. N.Y. 
' Bronislovas Mykolaitis su su
num Rimantu, JAV piliečiai, 
apsistojo Hagaman, N.Y. 

Eleonora ščiukienė su dukra 
Margarita, apsistojo Baltimore, 
Md. ^ 

Tremtinius be giminių ir 
draugu nuo B ALF pasitiko Ona 
Valaitienė, kuri pagelbėjo su 
formalumais. 

BALF TAG DAY PAVYK<> 
Lapkričio 7-8, čia atsibuvo 

BALF'o Tag Day, aukų rinki
mas surengtas vietinio LVS 
skyriaus pastangomis. Pasek
mės buvo vidutinės. 

Lapkričio 30 d. įvyko rink
liava bažnyčioje, ačiu Kun. J. 
Raštučio raginimui, bažnyčio
je buvo surinkta $518. 

BALF'o skyriaus susirinki
mas atsibuvo Lapkričio 30 d., 
buvo išduota raportas iš Tag 
Day rinkliavos bei viso šio va
jaus, pasirodė stigo iki mums 
nustatytos kvotos apie $600. 

Nutarta vajų prailginti. 
Iš valdybos raporto pasirodė 

kad svetimtaučiai profesiona
lai ir biznieriai gan gerai au
kojo; žymi dalis Lietuvių pro
fesionalų ir biznierių taip pat 
gausiai prisidėjo; pav. Dr. J. 
Rapsis, gatvėje sutikęs aukų 
rinkėia, idėjo i dėžute $20; ki
ti prisiuntė aukas laiškais. Di
dumoje musų biznieriai ir pro
fesionalai pasirodė gražiai, bet 
kaip paaiškėjo iš pranešimo 
musų čia augusių darbuotojų, 
kurios rinko aukas, dalis Lie
tuvių visgi yra nekultūringi, 
neat jaučianti saviems vargs
tantiems pabėgėliams, šykštus, 
savimeiliai. 

Galima pasidžiaugti ir pasi
gerėti tais Lietuviais kurie pa
darė tremtiniams affidavitus 
net po kelis, kurie siunčia mai
sto ir drabužių siuntinius. Bet 
kodėl visi negalėtų buti tokie, 
kodėl yra tų šykštuolių ir sa
vimeilių, kurie ne tik išsikalba 
nuo aukojimo, bet dar sklei
džia nepasitikėjimą visu geru 
darbu. Nekurie teisingai to
kiems atsako: "Kas kitais ne
pasitiki ir juos apvagina tas 
pats .yra nepatikimas ir vagis". 

žydų vajų pas mus pradė
jus, žydai aukojo saviems šim
tais ir tūkstančiais dolarių; ne
turtingieji pasižadėjo mokėti 
po $1, $2 ir tam panašiai sa
vaitėje. O po kiek daugumas 
Lietuvių davė? 

Tag Day bei v^jaųs.^omitę-
to garbės pirmininkais buvo 3,3 
žymiausių musų miesto Lietu
vių: Kun. J. Raštutis, Dr. A. 
Kinderis, Wm. Redding, pirmi
ninkas A. C. Stokna, vice pirm. 
M. Kerbelis, J. Olšauskas, B. 
Kroup, Anna E. Kadzis, B. 
Stan, Jonas Mikėnas, kasie-
rius; Anna Billis, sekr.; iždo 
globėjai J. S. Schell, A. Ra
dzevičius, ir M. Kazlauskas; P. 
Sargelis Jr. ir Arhur Coessens, 
DHtrelbininkais, Adv. W. P. 
Christian ir eilė kitų. 

P-lė Anna Kadgis su savo 
sesute .atliko puikiai Angliško
je spaudoje vajaus publikacijos 
darbą; jos daug rašo Angliš
koje spaudoje apie Lietuvą. 

Gruodžio 14 d., A. L. Klubo 
salėje bus BALF'o vajaus už
baigimas ir raportų išdavimas, 
bus atlikta dainų programa, ir 
kalbės tik ką atvykęs tremti
nis Bronius Mikolaitis, paei
nantis iš Ramygalos, gyvenęs 
Panevėžyje. Patartina visiems 
dalyvauti šiame viešame susi
rinkime. P. Lalas. 

MEKSIKOJE, po kornų, se
kanti svarbiausi auginami mai
sto produktai yra cukrus, pu
pelės, ' ryžiai, kviečiai ir mėsa. 

VISOKIEMS pataisymo dar
bams ir pagerinimui esančių 
pastatų šioje šalyje 1948 me
tais numatyta praleisti apie 6 
bilijonus dolarių. 

Naujų namų ir kitokių pa
statų statybai numatyta bus 
išleista apie 20 bilijonų dolarių 
1948 metų bėgyje. 

r TXŽ7~t 

BALF'O VAKARAS BUVO 
SĖKMINGAS ^ 

Sekmadienį, '&ru&džio 7, bu
vusioje Lietuvių salėje, buvo 
suruoštas BALF'o 76 skyriaus 
kukuruzais žaidimo vakaras, 
žmonių atsilankė nemažai ir 
pramoga praėjo judriai, tvar
kingai ir pasekmingai. 

šiame žaidime išdaliata' ne
mažai dovanų. Po žaidimo bu
vo užkandis ir pasikalbėjimai. 

BALF'o 76 skyrius ruošia 
kitą pasilinksminimą ateinan
čių metų Sausio 19 d. 

PAMERANIJOS LIETUVIAI 
SKUNDŽIASI 

Gautuose laiškuose, Pamera-
nijos Lietuviai tremtiniai rugo-
ja kad juos ALF nešelpia. Jie 
rašo kad jie susidarė net ko-
mitetėlį ir parašė laišką į BA 
LF centrą prašydami pašalpos, 
bet nei pašalpos nei į laiškus 
atsakymo negauną. Girdi, mes 
matome laikraščiuose kad mus 
šelpia BALF'a s, bet mes jokios 
pašalpos nesulaukiame. 

Gal buk čia koks nesusipra
timas, bet tai jau reikėtų išsi
aiškinti, nes gauti laiškai su 
tokiais pasiskundimais nei BA 
LF'ui nei tremtiniams nedaro 
naudos, žinant kokia dabar 
valdžia Lenkijoje, galima pa
manyti kad nei tremtinių siųs
ti laiškai nepasiekia New Yor
ko, nei BALF'o siųstos dova
nos nepasiekia Lietuvių trem
tinių Lenkijoje, šį dalyką tu
rėtų BALF centras ištirti aty-
džiau. j 

TREMTINIAM* TRŪKSTA 
MEDIKAMENTŲ 

Mano vyras ir manau kiti 
daktarai vis daugiau ir dau
giau gauna prašymų nuo Lie
tuvių tremtinių, prisiųsti jiems 
medikalių vaistų. Sako, dak
tarai ten įšegzaminavę tremti
nius pareiškia kad reikia var
toti tokios ar 'tokios gyduolės, 
bet jų neturi ir neduoda, ir li
goniui prieš akis stojasi tamsi 
ateitis. Kurie turi pažystamų 
daktarų Amerikoje, kreipiasi į 
juos. 

Sunku daktarams paskirai 
nuolatos siuntinėti vaistus, rei
kėtų ar prie BALF'o ar kokiu 
kitu budu suorganizuoti dides
niu kiekiu nupirkimą tremti
niams vaistų. Daugelis trem
tinių serga vien dėl maisto tru
kumo, kaip tik sako gauna pa-
kietą maisto, su riebalais, tai 
rodos ir liga praeina. 

Musų tautiečių tremtyje 
sveikata dideliame ir žiauria
me pavojuje. Jei Amerika ne
suteiks didesnės pašalpos tai 
musų tautiečiai ne tik bolševi
kų bus naikinami, bet ir ne
gailestingo bado tremtyje. 

M. Sims. 

AMEKIKOS VAKARŲ 
ĮDOMYBĖS 

Rašo K. S. KARPIUS. 

P-lė Kathleen May, iš Chica-
gos, graži teatrų šokikė, kuri 
apako savo paties pragarsėji-
mo metu, parodoma sugryžus 
iš Minneapolis, Minn., su savo 
įgytu šuniu vadovu. Ameriko
je plačiai įvesta suries akliems 
vadovais. 

ŠIE ARTISTAI IŠSI
ŽADĖJO KOMUNIZ

MO VIEŠAI 

CHICAGOS APIELINKĖ-
SE SUGAUDYTA KLAS-

DYTA KLASTUOTŲ 
PINIGŲ DIRBĖJŲ 

GAUJA 

Chicagoje pereitą savaitę su
laikyta klastuotų pinigų dirba-
jų ir platintojų gauja, kuri sa
koma išplatinus apie milijono 
dolarių vertės beverčių stam
besnių popierinių po $10, $20. 

Susekimas prasidėjo kai vie
nas tų negerų pinigų platinto
jas pirko kalakutą iš farmerio 
Des Plaines, 111. Farmeris ma
tomai buvo gudrus žmogus kad 
nužiurėjo niekadėją iš to jog 
pirkėjas užsakęs kalakutą vi
sai nepaisė žiūrėti į svarstyk
les kiek jis s vers, ir užmokėti 
tuojau pakišo $10. Frame-
ris tą Įvyki raportavo policijai, 
pasirūpinęs užsirašyti N pirkėjo 
automobilio numerį. 

žymus filmų artistas Hum
phrey Bogart ir jo taip pat 
garsi artistė žmona, Lauren 
Bacall, kurie kartu su kitais 
Hollywoodo artistais protesta
vo prieš Kongreso un-Ameri-
can Activities komiteto šauki
mą į Washingtoną tardyti nu-
žiurėtus filmų industrijoje ko
munistus, dabar viešai. pasi
skelbė kad jų į "VVashingtoną 
važiavimo tikslas buvo apgin
ti pirmą Amerikos Konstituci
jos punktą garantuojantį as
mens laisvę ir neliečiamybę, o 
ne komunistams pasitarnauti. 
Tačiau, sako Bogart, mes tuoj 
pa si jutom kad komunistai mus 
priskaitė į savuosius ir net tal
pino musų atvaizdus pirmame 
puslapyje s§ho 1 organe Daily 
Worker. 

"Aš nesu komunistas ir ne
su jokiu atžvilgiu simpatizuo
jantis komunistams ar komu
nistų fronto organizacijoms. 
Kaip padorus Amerikietis aš 
pasmerkiu komunizmą". 

Tą Bogart pasakė ir už sa
vo žmoną* 

Jau pirm šito, filmų indus
trijos vedėjai paleido iš darbų 
visus tuos 10 įtartų komunis
tais asmenų. Kongresas iš sa
vo pusės pripažino juos kaltais 
už Kongreso paniekinimą; jie 
dar bus nubausti. 

Iš to būrio 25, kurie su Bo-
gartu važiavo protestuodami, 
kiti dar tyli. Tarp jų nekurie 
yra su komunistiškais palinki
mais. 

Kiaušiniai ir Washing* 
tonas 

Valdžia, norėdama palaikyti 
kiaušinių kainą aukštą, supir
ko iš ūkininkų 137 milijonų 
svarų kiaušinių, užmokėdama 
žmonių taksų pinigais $117,-
000,000. už tuos kiaušinius. 

Tuos kiaušinius pavertė i 
pudrą ir sušaldė. Sušaldytų 
kiaušinij turi 61,000,003 svarų 
ir 76,000,000 svarų paverstų į  
kiaušinių turi 61,000,000 svarų 
mąįstu daryti valdžia neišgal-
voja. Britanija užsakė 38,509,-
000 sv. kiaušinių miltelių už 
kaštus, bet Britai išbaigė dola-
rius ir neturi kuo jų nupirkti 

Pradėjo dalinti mokykloms 
ir kitaip, tačiau toli ne viską 
gali išdalinti, pirm negu turės 
sunaikinti. 

Tuo tarpu, krautuvėse per
kant klausimus žmonės turi 
mokėti aukstas kainas. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
- > 

Yellowstone Parko 
{domybis 

MUDU su žmona tik kitą 
rytą, kuris vėl buvo gražus ir 
šiltas, ėjome apžiūrėti ir nu
fotografuoti tą Old Faithful 
prajovą, aplink kurį, žinomu 
prieš išsivežimą laiku, susiren
ka tūkstančiai žmonių pusra
čiu, nuo to miestelio pusės, ir 
laukia to karšto vandens išsi
veržimo vaizdo. Netoli jo pa
statytas valdžios paskirtas vy
ras, apsipažinęs su to geizerio 
istorija ir pobudžiu, paaiškina 
žmonėms apie tai ką jie mato. 

Old Faithful geizeris tą pa
vadinimą gavo 1870 metais, 
kai tą sritį apžiūrinėjęs Gene
rolas Washburn patėmijo kad 
tas geizeris nuolatai, taip sa
kant ištikimai iki minutos, iš
siveržia kas valanda ir 6 mi-
tiutos. Iš geizerio skylės že
mėje pradeda eiti garai, pas
kui pradeda rodytis kunkuliuo
jantis vanduo, vėliau vandens 
srovė šokinėja aukštyn, išsyk 
ne taip aukštai, bet kai ateina 
pats smarkiausias išsiveržimas 
vanduo ima šnypšti ir išsumu-
ša į orą net per 150 pėdų auk
ščio, kartais daugiau, kartais 
mažiau. 

Vieną kartą pamatyti t% vai
zdą neužtenka. Pra vaikštinėji 
apielinkėse drir vieną valandą 
ir vėl sugry^ti. Aiškintojas vėl 
atlieka savo pareigą, primin
damas kad šio geizerio išsiver
žimas niekad nebūna vienokis, 
kiekvieną kartą vis kitaip pra
sideda, ir nelygiai išsimuša į 
aukštumą, ir taip pat nevieno
dai užsibaigia. 

Arti prie tos skylės, kuri 
yra apkrekus tam tikrais che
mikalais, išeinančiais iš žemės 
su tuo vandeniu, prieiti nelei
džia. Prie to ten yra šlapia įr 
išrodo slidu. Išrodo lyg sukre
kėjęs šlapias ledas ar druskos 
suliedintas gauburas, kurio vi
duryje yra skylė. Tyrinėtojai 
su valdžios prižiūrėtojų leidi
mu tegali prieiti prie skylės, 
kada vanduo nustoja liejęsis. 

Ten stovint, dairantis aplin
kui plačiais plotais kiek tik ga
lima matyti, pasimato daugiau 
kitų skylių iš kurių j orą ne
liaujamai kyla balti garai, ki 
tur tiesiog teka vanduo, verž
damasis aukštyn. Reiškia, čia 
yra tokia sritis kur požemyje 
eina veikimas, išsiveržiantis į 
viršų visokiais budais, ką toliau 
važiuodami ir pamatėme dau
gybėje vietų. 

TOLI gražu nesibaigia visas 
įdomumas apie šitą didyjį gei
zerį. Toliau važiuojant priva
žiavom ežerukų kurie garuo
dami veržiasi iš žemės, bet ne-
tryška vanduo j viršų. Vienas 
toks didokas ežerukas galima 
ir artimai apžiūrėti, nes nutie
sta aplink jį lentų takas, pro 
lentų apačią amžinai teka šil
tas vanduo į upelį pakalnėje. 

Dar toliau pavažiavus, matai 
pakelėse naujų skylių iš kurių 
teka ar tai vanduo, ar tai eina 
garai, ar verda dumblas ar kas 
kitas. Viena tokia vieta, vi
sai arti kelio, pavadinta net 
"Velnio Katilu", kur keliolikos 
pėdų plotyje amžinai kunku

liuoja lyg pilka kalkė, iš žemės 
gelmių išeinantis vanduo, su
simaišęs su sutarpintu akme
niu. 

Kiekvienoje įdomesnėje vi$* 
toje prie kelių yra padaryt# 
platesnės vietos automobiliam! 
sustoti kad žmonės galėtų iš
lipti ir artimai geriau prisižiū
rėti visoms įdomybėms. 

Tas pats ir kai važiuoji pro 
tą šiame parke esanti Grand 
Canyon, Yellowstone upės pa
krantėmis. čia taipgi pritat* 
syta platesnių vietų automobi* 
liams sustoti. 

Po pietų jau, važiuodami ry
tų link parko išvažiavimo, pa
tekom ir aukštumose Wash
burn kalno. Tai 10,317 pėdų 
arba virš dviejų mylių aukš
čio kalnas, pavadintas Genero
lo Washburn vardu. Čia yra 
keliolika kitų kalnų po apie 
10,000 pėdų aukščio. Ant tų 
kalnų matėm sniego, galėjom 
išlipti iš automobilio ir saujo
mis pasikabinti sniego, nors 
buvo vidurvasaris. 

Pavėsio pusėje tose kalnų 
aukštumose guli daug amžino 
sniego, jis nei vasarą negali 
ištirpti. 

Kadangi keliai per tuos kal
nus, nors prižiūrimi, nėra pla
tus, tokie tik kad lėčiau va
žiuojant gali saugiai su atva
žiuojančiu automobiliu prasi
lenkti, tai dažnai, patekus ant 
aukštų kalnų pašonių, vienoje 
ar kitoje puiįėje pamatai tie
siog skradžias, ir net šiurpas 
sukrato. Bet matyt kiekvie
nas automobilistas protingai 
ir atsargiai važiuoja ir negir
dėt kad kas kada nuvažiuotų 
nuo tų siaurų kelių į skra
džias. 

Važiuojant per šį milžinišką 
parką, dažnai dairaisi kur bu
tų tie geltoni akmenynai kurių 
vardu šis parkas pramintas. 
Matyt betgi visokių akmenynų 
— ir baltų, ir pilkų, ir rausvų, 
ir kaip kur gelsvų, bet kad bu
tų ypatingai daug geltonų ak
menynų kurių delei buvo gali
ma taip tą parką pavadinti ne
simatė. Gal kur ir randasi ko
kis geltono akmens kalnas, to
liau nuo tų vietų kur mes pri
važiavom, kuris butų davęs 
parko pavadinimui savo ant-
spalvį, bst to mums neteko ma
tyti. 

(Bus daugiau) 

1948 
KALENDORIAI 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.C0 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

_• Motina su Dukrele 
Vaikučiai su Gyvuliukais 
Šuo Geras Sargas 
Namas prie Ežero 
Malūnas prie Upelio 
Mergaitė su Šunimis 
Mergina su šunim Pievoje 
Mergaitė ir šuniukas 

^-Mylimųjų pora su Gitara 
Linksmi Vaikučiai 
Gražuolė 
Lietuvaitė su Vėliava 
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
Kristus Alyvų DarJ|p > 
Kristus prie Durų 
šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
Šv. Ona ir šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 

Dirvos Administracija. 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Rocco Martino, Rye, N. Y., bučeris, sugalvojo savotišką pla-. 
ną parduoti daugiau mėsos. Jis duoda mėsą už kaštus, o už 
savo patarnavimą ima nuo kiekvienos šeimos po $1.25 savai
tėje. Pirkėjos tuo planu patenkintos. 

SAKW MONCRIEF 
IR GAUSI PATI GERIAUSI 

AUTOMATIŠKAME ŠILDYME! 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

COAL 

C I G A R E T T E S  
Tiesiog jums! . Taupykit Pinigus 

DUOKIT JIEMS KALĖDOMS DOVANŲ 
Mes Apmokam Persiuntimą 

Kainos gali buti pakeistos be išanksto pranešimo 
Viwj Popular Erands Minimum Užsakymas 7 Cartons 

CAMELS fPlain or Corks) RALEIGHS 
LUCKY STRIKES PHILLIP MORRIS 
PALL MALLS HERBERT TAREYTONS 
OLD GOLDS ir kiti CHESTERFIELDS 

: $1.42 
Carton 

10 Pakelių 

MARVELS ir WINGS T $1.27 už Carton 
OMARS ir FATIMAS * $1.47 už Carton 
VICEROYS $1.57 už Carton 
MARLROROS $1.72 u: Carton 
PARLIAMENTS $2.17 už Carton 
ENGLISH OVALS $2.27 už Carton 

Siųskit Check, Bank Draft, arba Money Order 

(C. O. D. UŽSAKYMAI NEPILDOMI) ' 
Visi užsakymai priklauso nuo nuosprendžio musų Sales Office 

t  B E E  S A L E S ,  { n e .  
207 Virginia Avenue CUMBERLAND, MD. 

A A' :p«S 
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Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 

Prasidėjo Trečias Skryningas; 
AMERIKIEČIŲ ŠAUKIAMASI UŽTARTI 

NUO NAUJU BOLŠEVIKŲ UŽMAČIŲ 

Dar kartą bolševikų ranka siekia tremtinius. Vel 
tūkstančiai neteks duonos ir globos. Ar nerei-
ketų paskryninguoti skryningų sumanytojus? 

(Mūsų Korespondento - Vokietijoje Ekstra Pranešimas) 
DP stovyklose paskelbtas ir 

jau daug- kur pradėtas vykdy
ti trečias skryningas (sijoji
mas), šiuo kartu vykdomas I. 
R. O. organizacijos. Jos atsto
vai skryninguojamiems parei-
kė: a) naujasis skryningas ne
sąs skryningas, o tik paprasta 
DP registracija; b) kariuome
nes pravestas skryningas ne
buvęs pakankamas: daugelis 
nacių "kolaborantų" likę neiš
mesta; c) naujo skryningo pa
sėkoje eilė DP neteksianti IRO 
globos, turėsianti apleisti sto
vyklas ir įsijungti į Vokiečių 
ukį; d) IRO skryningo metu 
netekęs DP teisių galėsiąs tą 
sprendimą apeliuoti, tačiau ape
liacija nesustabdanti jo vykdy
mo; e) skryningo metu busią 
renkami duomenys apie DP 
medžiaginį stovį; f) "registra
cijos" metu gauti duomenys 
busią naudojami emigracijos, 
profesijos nustatymo, ir pana
šiems reikalams. 

šis naujas skryningas# nors 
oficialiai nekaltos "registraci
jos" vardu mums patiekiamas, 
pagrystai kelia visų DP tauty

bių nerimą it tiesiog varo iš 
proto daugelį jautresnių žmo-
nių. 

ŠIĄDIEN, kada U.S.A. vals
tybės vadovybė ir pats Prezi
dentas Trumanas pakankamai 
painformavo pasaulio visuome
nę apie bolševizmą, jo terorą 
ir tikruosius tikslus taikingų 
Suvienytų Tautų atžvilgiu, ka
da vis plačiau atveriama gele
žinė uždanga, atrodo yra nesą
monė kad tie vyrai kurie remia 
materiališkai tremtinius, sutik-* 
tų leisti Amerikiečių ir Britų 
valdomose Vokietijos zonose 
terorizuot raudonojo teroro au
kas — Baltijos kraštu politi
nius pabėgėlius. . 

Ir štai, kada TJ. S. A. spau
da beveik žodis į žodį kartoja 
musų krauju rašytuose memo
randumuose daugiau kaip prieš 
du metu išdėstytas mintis — 
teisybę apie bolševizmą, mes 
turime dar kartą stoti prieš 
"teismą" ir išrodinėti kodėl 
mes dar likome gyvi. 

Mes visada sutiksime judin
ti ir atverti savo širdis bei pa

rodyti dar neužgijusias žaizdas 
ten kur bus tai tikrai reikalin
ga. Bet niekada nesutiksimu 
tai atverti tiems asmenims ku
riais mes nepasitikim ar tiems 
kurie tiesioginiu ar netiesiogi
niu budu tarnauja bolševizmui. 

PRIEŠ metus mus skrynjn-
gavo-sijojo karinė valdžia. Mes 
ja visiškai pasitikėjome ir ne
slėpdami suteikėme smulkme
niškai prašomas žinias. Tačiau 
prieš kelet4 mėnesių mes atme
tėme UNRRA sumanytą skry
ningą, nes daugeliu toje orga
nizacijoje dirbusių žmonių mes 
visiškai pagrystai nepasitikėjo
me. Tas pats yra ir su IRO 
organizacija, kurioje likosi dir
bti toliau tie patys UNRRA 
asmenys ir iš kurios tebeina 
raudonoji dvasia. 

Mes darome tokias išvadas: 
jeigu IRO viešpačiai nepasiti
ki U. S. karinės valdžios skry
ningu tai nepasitiki U. S. ka
riuomene. Leiskite, ponai, ir 
mums šiuo kartu pasakyti, jei
gu tai priimta demokratiniuo
se kraštuose: mes nepasitiki
me daugeliu IRO asmeiwf! 

MUMS švelniai kalbama kad 
tai nesąs naujas skryningas, o 
tik paprasta registracija.... 
Bet ar turi lemiamos reikšmės 
pavadinimas? Kodėl, pagaliau, 
tie ponai nevadina šios "regis
tracijos" tikru vardu — skry
ningu? Gal todėl kad jis buvo 
numatytas sudarant IRO orga-

toj leidę dar kartą nauju skry
ningu terorizuoti be tėvynės, 
be turto, be pastogės, pagaliau 
ir be sveikatos, likusius žmo
nes — karo ir raudonojo tero
ro aukas—paskryninguotų pa
čią tą organizaciją kuri tai su
manė. 

Tremtiniai šaukiasi šiądien ir 
Amerikos Lietuvių, ypač Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir Ame
rikos Lietuvių Misijos pagal
bos. Užtarkite mus prieš nau
jas bolševikų užmačias! 

K. Pelekis. 

Sir Onvald Mosley, Anglijos 
fašistų vadas prieš karą, dabar 
vėl imasi savo veiklos ir sako 
pradės "vieningumo judėjimą" 
tikėdamas ištraukti Angliją iš 
darbiečių socialistinės betvar
kės. 
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one washer could wash 
i, * •  •  

both clothes and dishes 

• 

Changes from Clothes Washer 
I* Dishwasher in 1M Minutes 

it's revolutionary! —but so simple—so practical once you know the secret. 
The Thor Automagic Washer that's on its way is ONE streamlined cabinet 
with TWO separate tubs—one for clothes and one for dishes. Each tub is 
QOfnplete in itself—compact, sanitary, operated automagically. You simply 

lift one tub out of the cabinet and put in the 
Other to make the switch from clothes washer 
to dishwasher. Takes 112 minutes to make 
the change that gives you TWO work-saving 
washers in ONE! This new Thor is in pro-
duction noiv, so your waiting days are al
most over. Watch for our unnouncements 
of its early arrival! , 

The Cfoftics Washer 
You've Yearned For! 

Th»Thor Automagic Clothes Washer 
washes the dirtiest clothes clean — 
rinses them twice —damp-dries—all 
with hardly more than a kind word 

fon! 
Chang* Twbs and Have 

An Automagic Dishwasher! 
Lift the Thor clothes unit 
(so light a child can handle 
it!) from the Thor Auto
magic and place the dish 
unit in to have a Dishwasher 
that washes and rinses dish
es, silver, glassware — even 
pots and pans. 

A Real Seven Day Wonder! , 
Th| Thor Automagic takes 0MNMT 

§^£\both the washing jobs you've longed 
of—makes your life hap-

days a week! What's more, 
buy Clothes Washer or Dish

washer alone — add the extra unit 
later for little extra cost. 

Colorful, Free Book 
Tells the Full Story . . . Come In 

for Your Copy Today! 

"How to Make Life Easier 7 Days a Week" 
... crammed with pictures, full of facts 
you should know before you buy any 
washer—a real preview of features that 
make the Thor a seven day wonder. Stop 
in for your copy. 

RICH FURNITURE & APPLIANCE CO. 
COMPLETE HOME FURNISHINGS 

•  T E R M S  A V A l l A B L * '  «  

12200 MAYFIELD ROAD GArfield 2403 

nizacijos statutą, reikalaujant 
Sovietų Sąjungai ir Jugoslavi
jai, kurios pačios nedalyvauja 
IRO nariais ir kapitalais. Va
dinasi, oficialiai bolševikų IRO 
nėra, bet paliko jų sukurti nuo
statai ... t Jeigu tos valstybės 
nestojo j IRO darbą tai kam 
priduoti reikšmės jų skelbia
moms idėjoms? 

Mus gąsdina. ir faktas kad 
daliai DP, šios "registracijos" 
pasėkoje, teks nustoti IRO glo
bos. Ir dėl šio mes turime tei
sę pasakyti: kodėl nesielgia
ma su mumis žmoniškai ? Jei
gu IRO neturi pakankamai lė
šų musų šelpimui, tejieško ki
tų priežasčių nutraukti globai. 
Kam dar del to apšaukti mus 
nusikaltėliais ir kolaborantais? 

Ir kiekvienas eilinis DP ži
no kad ši "registracija", kiek 
supratome skaitydami mums 
patiekiamu klausimų lapą, ne
padės musų profesijos nustaty
mui būtinam emigracijos atve
ju. Nereikia pamiršti kad DP 
profesinius davinius IRO jau 
senai turi savo kartotekose. 
Gal tik ligšiolinė IRO emigra
cinė politika jų nežiūrėjo ir su 
jais visiškai nesiskaitė. 

Nenumatoma kad IRO tai 
darytų ir ateityje: tie kurie 
ateina į musų stovyklas j ieš
koti darbo jėgų, čiupinėja mu
sų raumenis, žiuri į dantis, 
klauso plaučių veikimo, bet dar 
nei vienas nepažiūrėjo nei į 
musų vaikus, nei j nelaimingas 
motinas, nei Į inteligentus. 

Tikriausia, jie nei dabar nei 
ateityje neims ir tų paliegėlių 
kuriais daugelis musų pasida
rėme dėl tų pačių skryningų 
baimės, t. y. dėl baimės alka
nam žmogui netekti paskutinio 
kad ir nesotaus duonos kąsnio. 

IRO turėtų . dar tiek žinoti 
kad valstybės priimančios emi
grantus daro ne tik joms rei
kalingą asmenų atranką, bet 
drauge atlieka ir savo skrynin
gus, nesiklausdamos IRO. 

MUMS teko patirti kad skry
ningų metu bus stengiamasi ir 
nustatyti musų "turtingumą", 
{domu ar IRO ponai negali su
sirasti kito, kilnesnio darbo 
tremtinių gerovei kaip graiby
tis apie kišenes, kurias jau ne
kartą yra išvalę raudonieji ir 
naciai ? 

Jie turėtų žinoti kad jų glo
bojamieji po metų-kitų pasida
rė dar labiau nuskurdę, išalkę, 
apiplyšę; daugelis tremtinių 
gyvendami nežmoniškai ankš
tose patalpose, susirgo džiova, 
mažakraujyste ir kitomis ligo
mis. Daugelis musų vaikų su-
džiuvo, pagelto.;. Ar šios 
temos 'globėjams* nebūtų kar
tais įdomesnės kaip nauji skry
ningai ? 

štai kodėl tie žmonės kurie 
yra netekę visko nenori leisti 
save paniekinti, nenori dar kar
tą praturtinti Maskvos agentų 
kartotekas naujomis žiniomis^ 
pakankamai jų suteikė jiems 
UNRRA pareigūnai. 

Mums bedūmojant kyla klau
simas: Ar negeriau butų kad 
tie nuo kurių tai pareina, vie-

LIETUVIŠKI SVEIKI
NIMAI PER RADIO 

GRUODŽIO 21 

PADĖKA IR SVEIKINIMAS 
L i e t u v o s  R a u d o n o j o  K r y 

žiaus Goettingeno S k y r i a us 
valdyba, visuotinam narių susi
rinkimui, įvykusiam 1947 me
tų Rugsėjo 7 d. pavedus, svei
kina BALF'o organizaciją ir 
visus USA Lietuvius. Už gau
sią ir nuolatinę paramą, dauge
liui tremtinių atitolinusią bado 

ir skurdo šmėklą, mes širdin* 
giausia dėkojame. 

L. R. Krvž. Goettingeno 
Skyriaus Valdyba, 

Vokietija, Augių Zona. 

ANTRO Pasaulinio Karo ei
goje Prancūzijoje buvo suga
dinta 6,640,000 akrų žemės, ir 
ji liko netinkama sėjai. 

Washington, D. C. -* 
kų Gabrielis, kaip ir ankstes
niais metais prieškalėdiniu lai
ku, dalyvaus tradicinėje Inter
national Children's Christmas 
Broadcasting programoje. 

Radio programa bus trans
liuojama iš Washingtono sek
madienį, Gruodžio 21, nuo 4:30 
iki 5:00 vai. po pietų per NBC 
stoti visoje Amerikoje ir trum
pomis bangomis į užjurį. Vė
liau bus rodoma filmose Ir per 
television stotį WNBW. 

Lietuvis berniukas sveikins 
Amerikos vaikučius Lietuvos 
mergaičių ir berniukų vardu 
Angliška kalba ir Lietuvius 
vaikučius tėvynėje ir ištrėmi
me Lietuviška kalba. 

L i n k s m u  K a l ė d ų  
Ir 

Laimingi) Naujų Metu 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na kartą į mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

I C E C R E A M  

I The TELLING-BELLE VERNON COMPANY 8 
i ^ g Pionieriai per virš Penkiasdešimt Metę 8 
i  . . .  8  
k. A Division of National Dairy Products Corporation 8 

3740 CARNEGIE AVE. ENdicott 1500 § 
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S K A I T Y M A I  

T Ė V I Š K Ė S  V A I Z D A I  
Bašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYS. 

PRUSAI PO TEUTONŲ ORDENO GLOBA IR 
PRŪSŲ LIETUVA 

Pacituosime dar keletą būdingesnių sakinių 
» tos studijos, ypač kur liečiamas Prūsų Lietu
vos žuvimas. 

Nors ir palaUtomi Lietuvių, vienok Prusai 
negalėjo išlaikyti Teutono ordeno prityrusių kar
žygių puolimų. Per trisdešimt metų tęsėsi nuo
latinės kovos ir Prusai galiausiai turėjo pasi
duoti. Greit po to, priešui smarkiai spaudžiant, 
jie pradėjo nustoti ir savo tautinių žymių. Teu
tonų ordenas, norėdamas Lietuvius atstumti nuo 
Baltijos juros, 1274 metais pradėjo savo žygius 
ir prieš tikrąją Lietuvą. Labos, Pergulos ir Un
gurės upių pakraščius Vokiečiai pristatė daug 
tvirtovių: Labiau, Velau, Tapiau, Kamsvike ir 
kt. Jos buvo statytos Lietuvių užpuolimui, šių 
tvirtovių liekanos yra išlikusios ir iki šių dienų. 

Teotonų ordenui pavyko Prusuose užkariau
ti tris Lietuviškas apygardas: Sudaviją, Nadro-
viją ir Šalaviją. Visos šios apygardos buvo į 
šiaurę nuo aukščiau minėtų upių; jos užėmė ir 
Nemuno upės intaką su Klaipėdos uostu. Šios 
Lietuvių apgyventos vietos buvo kardu prijung
tos ir Vokiečių okupuotos per keletą amžių. Teu
tonų ordenas naudojo visokius budus, labai biau-
rius ir niekingus kad tik išnaikinus Prūsų tau
tą. Per keturis amžius jiems pasisekė tai pa
daryti. Vienok dauguma Prūsų Lietuvos gy
ventojų, buvusioj Sudavijoj, Nadrovijoj ir Sa-
lavijoj, iki šiol yra išlaikę savo senovės papro
čius, kalbą ir jie pageidauja buti suvienytais su 
Lietuva. Kitą kartą pacituosime keletą saki
nių iš tos pačios studijos, kur rašoma apie Lie
tuvos žemes, kurias reikia atgauti: Rytprūsiai 
ir Klaipėdos kraštas. 

PAJURIAIS-ę*AMARIAIS... 

II. 

LIETUVOS ŽEMĖS KURIAS REIKIA ATGAU
TI: RYTPRŪSIAI IR KLAIPĖDOS KRAŠTAS 

Praeitą kartą rašydami iš istoriškai-etnogra-
fiškos studijos "Lietuvos Rubežiai" prisiminėme 
Rytprūsių istorijos, o dabar pacituosime keletą 
sakinių iš tos pačios knygos aukščiau antgalve 
pažymėto skyriaus: 

"Lietuvos valstybe turi neužginčijamą tei
sę prie tos Lietuvos dalies kuri buvo Teutonų 
ordeno užimta senovės Prūsijoje. Buvo jau 
anksčiau minėta jog Teutonai, nugalėdami Pru
sus, buvo užėmę ir Lietuvos dali tarp Nemuno 
ir Ungurės, Pergulos ir Deimės upių. Didieji 
Lietuvos kunigaikščiai, pradedant nuo Mindau
go ir Algirdo, niekados neišsižadėjo šių žemių 

ir kuomet tik buvo kokia nors galimybė, jie ko* 
vėsi dėl jų, mėgindami atsiimti tą kraštą nuo 
Vokiečių." 

"Kur baigiasi jusų sienos?" — klausė sykĮ 
Vokiečių atstovai Lieuvių. 

"Musų Didžio Kunigaikščio žemė siekia iki 
Ungurės (Angerapo) upės", — atsakė Lietuvos 
didžiūnai Vokiečių ordeno atstovams, vykstant 
su jais pasitarimams 1420 metais Veliuonoj. 

Ši Prūsų dalis senovėje, kaip matėme, susi 
dėjo iš trijų apygardų — Sudavijos, Nadrovijoi 
ir Salavijos ir buvo apgyventa Lietuvių, kuriė 
vartojo Lietuvių kalbą, o ne Senprusių. Paskęs 
niais laikais visa ta Prūsijos dalis buvo padalin 
ta į 14 apskričių: keturiose apskrityse, būtent 
Darkiemyje, Angedburge, Velau ir Goldapėje -
Lietuvių kalba yra jau visai išnykus ir gyveat©-4 

jai yra suvokietėję. 
Gyvenantieji gi žmonės abiem ITėmuno pa 

kraščiais ir prie Kurišhafo, būtent, Klaipėdos*' 
šilokarčiamos, Pakalnės (Niederungo), Labiau, 
Tilžės, Ragainės, Pilkalnio ir Stalupėnų apskri
tyse dar iki šio laiko tebevartoja Lietuvių kalb$ 
ir kaip Lietuviai pilnai tautiškai užsilaikę. 

Vokiečiams pralaimėjus pirmą Didyjj Ka
rą, pradėjo atsigauti Prūsijos Lietuviai ir ėmė 
reikalauti sau laisvės. 1918 metais Lapkričio 16 
d. Prūsijos Lietuvių atstovai susirinko Tilžėje 
ir sudarė Prūsų Lietuvos Tautos Tarybą. Savo 
atsiašukime į Lietuvos Valstybės Tarybą, Prūsų 
Taryba rašo: 

"Svarbiausiu musų tikslu yra suvienyt Ma
žoji Lietuva (Prūsų Lietuva) su Didžiąją Lie
tuva. Mes jieškome paramos Lietuvos Tarybo
je Vilniuje. Mums didžiai svarbu žinoti ką tuo 
reikalu manąs Prezidentas Wilsonas ir kokios 
nuomonės yra Anglija ir Prancūzija". 

Neilgai trukus Prūsų Taryba buvo pasiun
tus savo pralymą Taikos Konferencijai Paryžiu
je. Adresuodami ji Prezidento Wilsono vardu 
Prūsų Lietuviai reikalavo kad juos sujungtų su 
Lietuva. Taikos Konferencija Versailles, ap
svarsčius Prūsų Lietuvių reikalavimus nutarė 
atskirti nuo Vokietijos Klaipėdos uostą su visa 
teritorija, kuri yra į šiaurę nuo Nemuno upės ir 
kuri apima abudu Klaipėdos ir šilokarčiamos 
apskričius ir dalinai Tilžės ir Ragainės apskri-
čius. (Dėl Klaipėdos krašto Vokiečių delegaci
ja Paryžiuje pareiškė kad visame šiame krašte 
Vokiečių yra 68,000, o Lietuvių kalbančių Lietu
viškai, 54.000. Pats Klaipėdos miestas esąs gry
nai Vokiečių. Į tai Aliantai taip atsakė: "Mi
nėtas kraštas visados buvęs Lietuviškas ir gy
ventojų dauguma pagal kalbą ir kilmę yra gry
niausi Lietuviai. Tas faktas kad pačiame Klai
pėdos mieste yra daugiau Vokiečių negali pa
teisinti reikalavimo kad ils visas kraštas butų 
paliktas Vokietijai.") 

Pagal Vokiečių bažnytinės statistikos duo
menis dar prieš 1912 metus Tilžės diocezijoje 
iš bendro 35,516 gyventojų skaičiaus Lietuvių 

š NORĖČIAU JEI GALĖČIAU ATSILAN
KYTI J JUSŲ NAMUS ŠIŲ KALĖiDŲ 
DIENOJE PASPAUSTI JUSŲ RANKĄ 

IR DUOTI JUMS JAUSTI TUOS GERUS LIN
KĖJIMUS KOKIUS Aš TURIU JUMS SAVO 
ŠIRDYJE. Nors aš mėgstu platinti šf visuoti
nį Kalėdinį prielankumo jausmą per ištisą me
tą savo kasdieniniame gyvenime, ŠIS laikas ro-
dosi suartina mus vieną su kitu arčiau; mes ro
dosi norime, daugiau negu kitados, platinti š] 
obalsf "ramybė žemeje, gera valia žmonėms** 

Klano Kalėdų linkėjimas Jums šiais 1947 metais 
yra kad, 1948 metais, Jųs ir aš ir visi tie su ku
riais mes sueisime į sentikius pasismaginimui 
ir bizniui, turėtų 366 Kalėdų Dienas kuriomis 
mes elgtumemes biskelį maloniau, biskelį tole
rantiškiau, su daugiau nuoširdumo ir prijauti-
tho... kad kiekvienas mes prisidėtume prie pa
darymo šio pasaulio nors kiek geresniu musų 
kasdieniniam gyvenimui....  

.  ... jtigu mes taip darysime JŲS turėsite tokią 
laimę ir džiaugsmą kokio aš jums linkio. 

" JUOZAS BACHUNAS 
Mano visas štabas prisideda 

prie šių linkėjimų. 

JUOZO BA^HUNO RESORT AI: 
Tabor Farm, Sodus, Mich. Executive Office. 
Prospect Point, Spring Lake, Micfi. Byron Coats, Mgr. 
Hotel Macatawa, Macatawa, Mich. John Urban, Mgr. 

įmt* 

buvo 20,028; Ragainės — 2,200 Lietuvių (viso 
gyventojų 8,220); šilokarčiamos 24,149 Lietu
vių (viso gyventojų 38,234) ir Klaipėdos apskri
tyje 25,433 Lietuviai (viso gyventojų 56,559). 

Visa likusi Prūsų Lietuvos dalis, pagal Ver
sailles taikos sutartis, buvo palikta Vokietijai, 
nors tai didžiai skaudu ir tuo Lietuvių tauta yra 
nepatenkinta. Jau ir patys rubežiai turėjo bu
ti vedami mažiausia Nemuno ir šešupės upėmis, 
nes tame trikampyje kurs dabar yra pavedamas 
Vokietijai, išimtinai gyvena vien tik Lietuviai. 
Reikia spėti kad ši klaida anksčiau ar vėliau bus 
atitaisyta, — taip baigiama pasisakyti tame 
straipsnyje. 

Prieš mane ant stalo guli dvi 1664 metais 
paskelbtos Lietuviškos gintaro žvejų priesaikos, 

kurių reikšme filologiniu atžvilgiu jei ir menka, 
tačiau jos mums įdomios kaip istorinis dokumen
tas. šias priesaikas surado Gerullis Berlyno 
slaptojo archyvo valstybiniame dokumente. Pa
gal tas priesaikas būdavo prisaikdinami Nimer-
zatės, Karklės, Kateldangės, Didžiosios Vitės, 
Mažosios Vitės, Neglės, Karvaičių, ir Nidos Lie
tuviškai kalbantis gintaro žvejai su savo šeimo
mis. Toje knygelėje sudėtos pajūrio ūkininkų, 
jų tarnų, sunų ir įnamių, pajūrio sargų, teisėjų, 
jų giminių ir artimųjų priesaikos, skiriamos už 
gintaro vogimą bausmės, ir taisyklės kaip s it 
juros išmestu gintaru apsieiti. 

Tai vis istoriniai duomenys, kurie kalba už 
musų teisę į Prūsų Lietuvą. 

(Bus daugiau) 

KANADA NUBAUDĖ 
DAR VIENĄ SAVO 

IŠDAVIKĄ 

MONTREAL. — Dr. Ray
mond Boyer, vieiias iš moksli
ninkų kurio žinion buvo paves
ta II Pasaulinio Karo mirtina 
sprogstama medžiaga, ir buvęs 
profesorius McGill Universite
te, Kanados teismo pripažintas 
kaltu konspiracijoje išdavimui 
tos sprogstamos medžiamos pa
slapties Sovietų Rusijai. 

Dr. Boyer buvo paskutinis i& 
tos šnipų gaujos atrastų kal
tais, kurie buvo pernai susek
ti dirbą Sovietų naudai. 

SVEIKINIMAS IR PADĖKA 
Širdingai sveikinu visus bro

lius Lietuvius Amerikečius Ka
lėdų ir Naujų Metų švenčių 
proga.' Taip pat siunčiu savo 
širdingiausią padėką pp. B. P. 
šilkauskui, Albinui Kušliui ir 
Dr. M. J. Colney už parupini-
mą affidavito man su šeima iš
vykimui j Ameriką. 

Jonas širvinskas, 
Little Addington, 

Northans, Anglija. 

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

1948 
KALENDORIAI 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.00 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

Dirva metams U.S.A! $3.00 
Motina su Dukrele 
Vaikučiai su Gyvuliukais 
šuo Geras Sargas 

---Namas prie Ežero 
Malūnas prie Upelio 
Mergaitė su Šunimis 
Mergina su šunim Pievoje 
Mergaitė ir šuniukas 

—.Mylimųjų pora su Gitara 
-^•-Linksmi Vaikučiai 
_ A_ Gražuolė 

Kražių SkerdyifcA 
Lietuvaitė su Vėliava 
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
Kristus Alyvų Darže 
Kristus prie Durų 
šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
šv. Ona ir šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 
šv. Teresė 
Šv. Marijos Širdies 
Šv. Kristaus širdies 
Marija su Kudikiu (naujaa) ; 

Daugiau negu vieną imant, už 
kitus pridėkit po 30c. 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

LIETUVIAI TREMTI
NIAI LIGONYS DĖ
KOJA SAVO GERA

DARIAMS 

šiomis dienomis BALF. pir
mininkas Kun. Dr. J. B. Kon
čius gavo 38 Lietuvių tremti
nių ligonių, esančių džiovinin
kų sanatorijoje, sekančio turi
nio padėkos laišką: 

wMes 38 Lietuviai tremtiniai 
esantys Edmundsthalio džiovi
ninkų ligoninėje (24 Geest-
hacht, Edmunsthal, Susannen-
haus, Germany) tamstos asme
nyje nuoširdžiai dėkojame vi
sam BALF'ui už teikiamą pa
ramą. Jusų šelpianti ranka lai
kas nuo laiko mus pasiekia ši
tame tolimame užkampyje su 
įvairiomis gerybėmis. Kai ku
rie iš musų čia gydosi jau an
tri ir daugiau metai, niekur ne
uždirbdami. Taigi BALF'o pa
rama, ar tai butų drabužiai, 

pagal išgalę geresni arba pras
tesni, ar pienas, riebalai bei ki
tokios gerybės — visa tai žy
mia dalimi prisideda prie mu
sų sveikatos atstatymo. Bet 
tai butų pasakyta permaža. Ju
sų rūpinimasis mumis teikia ir 
dvasinės stiprybės, nes mes 
jaučiame kad savo sunkiame 
varge nesame palikti vieni. 

"Visiems Amerik i e č i a m s, 
broliams ir sesėms Lietuviams, 
a u k o j a n t i e m s  B A L F ' u i  s a v o  
centą ar vertybę, nuoširdžiai 
dėkojame," 

Seka 38 parašai, 1947 metų 
Spalių 22 d., Edmundsthal, Vo
kietija. 

BALF tiek gali pagelbėti 
kiek jis gauna geraširdžių as
menų paramos. Visi aukokite 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

105 Grand Street 
Brooklyn, 11. N. Y. 

KŪDIKIAI gimę šioje Saly
je dabartiniu laiku gali tikėtis 
išgyventi iki 66 metų amžiaus. 

ELEKTRIŠKOS DOVANOS 
KADA TAI SENSACINGIAUSIAS PASIŪLYMAS 

PADARĖ BENT TEATRAS! 
KELVINATOR REFRIGERATOR — TOASTMASTER — ROYAL 
VACUUM CLEANER — ELECTRIC BLANKET HEAT ir SUN «§ 
LAMP — ZENITH RADIO — ELECTRIC CLOCK — ELECTRIC 3 
ROASTER — WAFFLE BAKER. jį j į  

šias Dovanas dalinsim DYKAI šeštad. vak. DEC. 20, 1947 $ 

«* THE EZELLA THEATRE j 

The May Co's. Basement 
Perkelta iš nusij Viršutiniu Departments 

DIDELE GRUPE IŠ 1800 PORŲ DAUG AUKŠTESNIŲ KAINŲ 

Motetims Dovanoms 
Buvo 2.49 iki 3.95 Vertes! 

Šių Stylių: 
• D'Orsays 
• Mules 
• Scuffs 
• Bootees 

Šių Medžiagų: 
• Rayon Satins 
• Tikros Odos 

• Dirbtinis Alligator 
• Plush ir Medžiagų 

šių Mierų: 
• 4 iki 9 Grupįyp 

Tikras laiku išpardavimas! Kai jau Kalėdi

niai pinigai baigias—ir jųs dar norit pirkti 
dovanas! šie yra aukštesnių kainų sliperiai 
iš viršutinių departmentų—daug stylių mė
giamų tipų — juodi, rudi, raudoni, mėlyni 

ir kitokių spalvų: Bėt turit skubėti pasirin
kimui — jų nebus ilgai už tą žemą kainą! 

Šioje Grupėje Taipgi Randasi Musų Pačių 
Aukštesnės Kainos Slipperiai 

Gaila — Paštu (r Telefonu šių Užsakymų Nepildome 
Basement Women's Shoes 

£ 
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

BALTRŪNAS Adomas, pus
amžis, mirė Spalių 20, Mid
lothian, 111. (Ukmergės ap. 
Vadoklių p. Maliokų k.) A-
merikoj išgyveno 40 m. 

STASEVIČIUS Stasys, 77 m., 
mirė Spalių 20, Waukegan, 
111. (Panev. ap., Alizavos v. 
Patrakių k.) Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

DILGINIS Simonas, 92 metų, 
mirė Spalių 5 d., Brooklyn, 
N. Y. 

LAUDANSKIENĖ Zofija, mi
rė Spalių 12, Rockford, 111. 

MILIUS Juozas, 44 m., mirė 
Spalių 20, Chicagoj. Gimęs 
Pittsburgh. Pa. 

BIELIAUSKIENĖ Sofija (Jo-
caitė), seno amž., mirė Spa
lių 24, Chicagoj. (Raseinių 
ap. Nemakščių p. Ligunų k.) 
Amerikoj išgyveno 50 m. 

DOMORK Mykolas, 62 m., mi
rė Spalių 25, Chicagoj. (Sa
lantų p. Selenių k.) Ameri
koj išgyveno 42 m. 

PANGONIENĖ Ona (Bataitė), 
pusamžė, mirė Spalių 25 d., 
Chicagoj, kur buvo ir gimus. 

KRŪMAS Jonas, pusamž.,. mi
rė Spalių 25, Chicagoj. (Tel
šių ap. Trikšlių p. Smauka-
lės k.) Amerikoj išgyveno 46 
metus. 

BALČIENĖ Anelė, mirė Spa
lių 9, Luzerne, Pa. Ameri
koj išgyveno 34 m. 

BAGAVIČIENĖ Jul* (Kviet-
kauskaitė), 48 m., mirė Spa
lių 25, Chicagoje. (Gimus 
Pittston, Pa. 

JANKEVIČIUS Aleiim mifi 
Spalių m., Silver Creek, Pa. 

ČERNIAUSKIENĖ Julė. mirė 
Spalių 17, Brockton, Mass. 

MIKUŽIENĖ Stefanija, pusės 
amž., mirė Spalių 28, Chica
goj. (Tauragės ap. Švėkšnos 
p. Kalkiškių dv.) Amerikoje 
išgyveno 33 m. 

STASEVIČIUS Staajrg, 77 
mirė Spalių m., Waukegan, 
UI. 

AUSIKAITIS Mateušas, 74 m. 
mirė Spalių 31, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Jurbarko par. 
Dainių k.) Amerikoj išgyve
no 50 metų. 

BAUBLYS Povilas, pusamžis, 
mirė Sp. 30, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Šilalės p. Strukių 
k.) Amerikoj išgyveno 44 m. 

STOŠKIENĖ Julė (Petrauskai
tė), pusamžė, mirė Spalių 
31, Chicagoj. (Raseinių ap. 
Tytuvėnų p.) Amerikoj iš
gyveno 35 m. 

GRAŽULIENĖ Mare, mire Sp. 
19, Baltimore, Md. 

GREIČIENĖ Morta, mirS Sp. 
20, Baltimore, Md. 

DRUZDIENĖ Regina, 73 me
tų, mirė Spalių 21, So. Bos
ton, Mass. (Vilniaus rėd.) 
Amerikoj išgyveno 55 m. 

CIRVINSKIS Juozas, 62 metų,! 
mirė Spalių 21, So. Boston, 
Mass. 

BUTKUNAS Jonas, pusamžis, 
mirė Sp. 29, Chicagoj. (Pa
nevėžio aps. Raguvėlės par. 
Jackagalės k.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

POCIUS Juozas, pusamž., mi
rė Spalių 30, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Kvėdarnos p. Pa-
žverio k.) Amerikoj išgyve
no 36 metus. 

JUSEVIčIENĖ Elena, mirė 
Spalių m. Chicagoj. 

RIMAvičIUS Edvardas, pus
amžis, mirė Spalių 26, Chi
cagoj. (Ukmergės ap. Pagi
rių p.) Amerikoje išgyveno 
42 metus. . * 

KALĖDINIŲ PIRKINĖTOJU DĖMĖSIU! 
KAM AIKVOTI BRANGŲ LAIKĄ ir ENERGIJĄ jieškant pir
kinių tolimuose susigrudusiuose centruose? Ypač kad jųs ga
lit atlikti daug savo Kalėdinių pirkimų savo draugingoje kam
pinėje Drug Store. 

Čia rasit daug nebrangia kaina dovanų ir gerą patarnavimą. 
Užsukit pas mus / - . 

TOEDTMAN & FOLLlS Pharmacists 
SUPERIOR AVE. prie E. 65th St. HE. 1035 CLEVELAND, O. 

Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

f* v 
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-fĮIONEER. Smart, distinctive, FM-AM Sblc radio. Powerful Alnico V speaker, 
olded Plastic Cabinet. Built-in antenna. 

Beautiful recepioli Ott hath AM and 
FM. $00.00 

Choose a fine 

STROMBERG-CARLSCN 
for any room in your home! 

INDIANA valstijoje, suvirs 
pusė papildytų kriminalinių nu
sižengimų kuriems padaryta 
tyrinėjimai šešių mėnesių bė-
gyje, pasirodė buvo atlikta as
menų jaunesnių per 30 metus 
amžiaus. 

KALĖDINĖS GIES
MĖS PER RADIO 

£iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!i!!i!iimiiiiiiiiiiiiiiniiiniwmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijg 

I Wilkelis Funeral Home ( 
I PILNAS LAIDOTUVIU 1 
| PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— S 

i 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
luiiiifiiiiimiiMiimiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiijimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

VYRAMS KALĖDOMS 
mmm 

KINGSLEY 
ir BARCLAY 

VYRAMS IR VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

SKRYBĖLĖS Visokių Pavidalų i iifaktj Visokių Spalvų 

KELNES Pasirėdymui ir Darbui 
Marškiniai — Sweateriai — Apatiniai —' Kojinės — Diržai 

Pirštinės ir Antkaklių setai. Pilniausias pasirinkimas 
vyriškų aprangalų už populiares kainas. 

OYUfAI GREEN STAMPS su kfcžnu pirkiniu. 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

Pilnai Padengta Apd rauda. Phone EX. 0417 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
Star Avenue Cleveland S 

Didžiausios Ohio radio stočių tin
klas koks kada buvo panaudotas iš
pildymui The Ohio Bell Telephone 
Company's metinės Kalėdinių gil
mių programos bus panaudotas tre
čiadieni, Gruodžio 24, iš kompanija 
centralines įstaigos 750 Huron Road 
kuomet tos įstaigos tarnautojai at
liks tą giedojimą. 

Tame tinkle bus apimta 11 sto
čių originalėj programoj nuo 11:30 
iki 12 dieną, trečiadienį, Gruodžio 
24, o kitos 19 stočių perduos tas pa
čias giesmes vėliau t% dieną iš pa
ruoštų plokštelių. 

Clevelando radio stotys perduo-s 
dančios tą programą bus WHK ir 
WOW nuo 11:30; WJMO nuo 12.30 
iki 1:00 ir WGAR nuo 9:30 iki 10 
vakare. 

Šis Kalėdinių giesmių teikimas iš 
Clevelando vykdoma jau 20 metų ir 
giedojimą atlieka visi Ohio Bell te
lefono tarnautojai nuo pasiuntinių 
berniukų iki paties prezidento ir be 
to kas tik tuo laiku pasitaiko buti 
tose patalpose. Dalyvaus taip pat 
The Ohio Btl! vyrų ir moterų cho
rai. 

Giedojimą vadovaus Dr. Charles 
D. Dawe, žymus Clevelando chorų 
vadas, kuris kas metą pasitarnauja 
ąpeigose. Randolph Eide. Ohio Bell 
prezidentas, padarys Kalėdinį pra
nešimą savo darbininkams ir publi
kai. 
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JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  

Namų MaliavotojtS 
Popieriuotojas 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

HAYFLOWER. FM-AM radio-phonograph. Tasteful chc.n-
.Ml-chest mahogany cabinet. Shock-mounted chassis, ampli

fication without distortion. 2 FM bands. Extra large — 
•peaker. Automatic record changer, "QT" Phono Pick-up. 
1000.00 

We ftaV* Jusit tfie'tidio voU need for every listening spot 
|ti the home. And at jhe greatest dollar for dollar value 
Stromberg-Carlspn has ever offered. You can't afford to 
ji»y any radio 'til you 

\ stop-Look-Listen i 
Ėsk for our new informative, 12-MINUTE DEMON-
ORATION. It brings out the facts point by point . , • 
helps you judge radio values for yourself. 

RICH FURNITURE & APPLIANCE CO. 
Complete Home Furnishings 

«  T E R M S  A V A I L A B L E  #  

12200 Mayfield Road GArfifeld 2403 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ^  
MODERNIZE YOUR HOMfi 
OR BUSINESS PROPERTY 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktofi) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Mambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokant 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

giiiiiiiiimtiiiiiimiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiiimiiimiiiiiimiiiiiig 

! I. J* SAMAS - JEWELER i 
= 3 
E Persikėtg į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 1 

= 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 1 
S 

E Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantu, žiedų, Laifc" £ 
S rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. s 

i VISOKIA APDRAUDĖ 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

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

ir Apdraudns Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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Davimui Jums GERIAUSIO 

moderniame 
elektros 
patarnavime 
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KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

BUperior 3443 

A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all-Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, *M> 
^ • • h m m 

^5 
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APRUPINIMUI MUSŲ KOSTUMERIŲ pačiu geriau
siu moderniniu elektrišku patarnavimu už žemiausias 
galimas kainas reikalinga turėti aukštai išlavintos 
žmonių pajėgos su specialiu patyrimu daugelyje mok
slo ir inžinerijos sričių. . . ir nuolatinis tyrinėjimas. 

Patys naujausi inžinerijos patyrimai naudojama 
musų naujoje $93,000,000 statybos programoje . . . 
kas kas apima ir padidinimą dar 255,000 kilowatts 
musų pajėgos dirbtuvėse, ir daug kitų projektų per 
visą musų sistemą. 

Nežiūrint visoje šalyse esančio trukumo medžiagų 
ir padargų naudojamų elektros šviesos ir pajėgos 
kompanijose, mes tikimės užbaigti $12,000,000 nau
jų pastatų š| metą ... ir daug daugiau sekančiais 
metais. 

šita yra didžiausia paskira industrinio plėtimosi 
programa Cleveland-Northeastern Ohio srityje . . . 
pačioje geriausioje dalyje šioje šalyj® produkcijai, 
distribucijai ir vadovavimo buveinėms. 

A L W A Y S . A T  Y O U R  

K v • • • Jį. • 
Klausyk "TEN O'CLOCK TUNES"—Naujausios Gaidos, Geriausi Arti stai—10 Kartų | Savaitę—Rj W "uo 10 WGAR—Vakare nuu 10 WKII 

I Copyrifht 1̂ 41 Tk* Statote Hlu»>n>tint i m l'.'iSl Vį W į/»-i VIJW-H m 
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'ATVYKO IŠ VOKIE- geliais atvykusieji Lietuviai iš 
Europos tuojau praneštų jam 

TIJOS NET 46 LIE-
TUVIAI TREMTI-

N1AI 

apie atvykimą ir suteiktų savo 
I adresus, nes dažnai atvykusių 
tremtinių vardu ateina kore
spondencija į Gen. Konsulatą, 
kurių adresai nežinomi. Taip 
pat ir gyvenamasias vietas pa-

„ keitę anksčiau atvykusieji iš 
AleTTį!L i. ?U ?? 5 Europos tremtiniai prašomi sa-

. S ? . atv^ko is Vo- vo naujua adresus pranešti, 
kietuos 46 Lietuviai, kurių j L G K 
tarpe 21 JAV pilietis repatri- j. _______ . 
jantas, o kiti su imigracinėmis ^T„XT., .v . v • 
vizomis. Atvvkusieji išsiskir-f DIRVAI įssirasyti nereikia 
BtČ pas gimines ' laukti pradžios metų. Išsira-

Karolina Baranauskiene iŠ- šykit dabar. Pusei metu $1.50. 
Stella Bartkevičienė, JAV pi- Ką DARYTI DEL SKAUSMŲ 
Stella artkeviciene, JAV pi- adtupttic 

lietė, apsistojo Chicago, 111. AKltlKlllo 
Elena Blankienė su sunum REUMATIZMO 

Raimundu apsistojo Chicago, Jeigu jųs kenčiate nuo Nugaros 
111. skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Scia-

"Rarhirn Rlin<rtr»hipnč su tikos' strėn« skausmų. Neuralgijos, ±iai baia BiinstruDiene su Sąnarly sustinRim0( Neuritis, Poda-
Wlkra Daiva, JAV pilietes, ap- jrro-S jr 1.1., pabandykit R ADE TAB-
sistojo Chicago, 111. LETS del geni pasekmių. Mes no-

Romualdas ir Janina Budrei- rime kad jus pamėgintumėt RADE 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių jums kaštų. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tat mes 
jums tuoj prisisųsim tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nekaštuos jei neaptiks. (52) 

NORTH WAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK. 
Dept. 41. 

kos su sunum Rimantu laiki
nai apsistojo Dorchester, Mass 

Jonas Butėnas pagarsėjęs 
ir Amerikos Lietuviams pažįs
tamas dainininkas apsistojo 
New Yorke, N.Y.^ 

Elena čiurlyte* laikinai ap
sistojo pas seserį p. Simutienę, 
Rosedale, N.Y. Ji yra pasižy
mėjusi šokėja, kurios pasiro
dymai Lietuvoje ir Vakarų 
Europoje buvo aukštai verti
nami. 

Jonas Gintautas su vaikais 
Birute, Vidute ir Vytautu, vi
si JAV piliečiai, apsistojo Ma-
speth, N.Y. 

Jurgis Gudelis su dukra 
Mirga ir sunum Drąsučiu lai
kinai apsistojo New Yorke. 

Eduardas ir Tatjana Juzu
mai su dukra Danute, apsisto
jo Chicago, 111. 

Mėta Kukutienė, JAV pilie
tė, apsistojo Collinsville, 111. 

Petas Linkus, apsistojo Chi
cago, 111. 

Boleslovas ir Emilija Palio
kai su dukrom Indre ir Auste, 
apsistojo Chicago, 111. 

Stasys Paškauskas su sunu-
mis Vytautu ir Algirdu ir du
kra Danute, visi JAV piliečiai, 
laikinai apsistojo New Yorko 
apylinkėje. 

Aldona ir Lilija Stanaitytės, 
JAV pilietės, apsistojo Dolge-
ville, N.Y. 

Elena Stančikienė • su dukra 
Birute apsistojo Chicago, Į}1. 

Eduardas Steponavičius, su . . . 
sunum Kęstučiu apsistojo Phi- j u* kurie jau turi taupymo 
ladelphia. Pa. knygutę ir padidins savo 

Stasys ir Marijona Stulpinai taupvmą iki Sausio 10 die-
su dukra Gražina, apsistojo naį " arįa kurįe atidarys 
Chicago, 111. - -

Antanas Valantiejus, JAV 
pilietis, apsistojo Waterbury, 
Conn. 

V i l i u s  V a l a n t u k e v i č i u s  s u  
dukrom Elvira, Nijole ir Irena, 
JAV piliečiai, apsistojo Eliza
beth. N.Y. 
Atvykusius be giminių ir pa
žįstamų pasitiko A. Simutis, 
Gen. konsulato New Yorke 
attache, Ona Valaitienė ir Ba
lys Laučka, kurie padėjo su 
formalumais. 
Be to, yra atvykę keli Lietu
viai iš kitų Europos valstybių, 
apie kurių atvykimą spaudoje 
dar nebuvo pranešta: 

Dr. Vytautas Avižonis, pa
sižymėjęs akių specialistas, at
vyko iš Šveicarijos ir apsisto
jo Bristol, Conn. 

Lapkričio 6 d. laivu SATUR-
NIA iš Italijos atvyko vienuo-į 
liai pranciškonai: Pranciškus -|-l_ i |T|4I I A KIS A Ki 
Biveinis ir kun. Albertas žiub-j • ••• • 
rys, kurie apsistojo Lietuvių 
pranciškonų vienuolynuose A-
merikoje. 
Gruodžio 5 d. atskrido iš Eu
ropos Augusta štolienė ir ap
sistojo pas sunų, Racine, Wis. 

Šia proga pastebėtina, kad 
Lietuvos Gen. Konsulatas New 
Yorke pageidauja jog Įvairiais 

ELEKTRIŠKOS DOVANOS 
TAI SENSACINGIAUSIAS PASIŪLYMAS KĄ KADA I 

PADARĖ BENT TĖATRAS! j 
KELVINATOR REFRIGERATOR — TOASTMASTER — ROYAL j 
VACUUM CLEANER — ELECTRIC BLANKET HEAT ir SUN į 

LAMP — ZENITH RADIO — ELECTRIC CLOCK — ELECTRIC j 
ROASTER — WAFFLE BAKER. i 

Šias Dovanas dalinsim DYKAI šeštad. vak. DEC. 20, 1947 i 

"t THE EZELLA THEATRE 

NAUJU METU 
REZOLIUCIJOS 

Pradedant naują m e4 3 
pasižadėjimai arba rezoliu
cijos yra reikalingas ir ge
ras dalykas ne tik biznyje 
bet ir kiekvienam žmogui. 

Biznierius žmogus Nau
juose Metuose stengias pa
daryti biznio apyskaitas ir 
įvykdyti dalykus reikalin
gus biznio pagerinimui. 

Žmogui pagerinimui sa
vo ateities gyvenime yra 
tikras kelias — taupyti 
dolariai ir centai. 

Naujuose Metuose kiek
vienas žmogus turėtų pa
daryti pasiryžimą pradėti 
taupyti, arba padidinti tau* 
pymą savo gerovei ateity
je. 

Lietuvių bankas yra ge
ras ir pelningas taupymui, 

naują taupymų sąskaitą ir 
pradės taupyti iki Sausio-
Jan. 10 dienai, tiems nuo
šimtis skaitysis nuo pirmos 
dienos mėnesio. 

Depozitai yra po Federal 
Insurance Corp. kiekviena 
knygutė iki $5,000. U. S. 
Valdžios užtikrintas saugu
mas. 

Paskolos padaromos su 
geru prityrimu per daugel 
metų. Paskolų reikaluose 
kreipkitės čia. 

HIPPODROME 

"Always Together" 
Amerikos jaunųjų eilėse pasirodė 

naujų filmų žvaigždžių, kurių vie
nas dabar bus matomas naujame 
veikale "Always Togethe#", kuris 
pradedamas rodyti trečiadieni, Gruo
džio 24, Hippodrome Theatre. 

Tai Bob Hutton, jaunuolis filmų 
pasaulyje. J18 ,"yt* migiamas ' jau
nimo tarpe. 

Karo metu Amerikiečių širdys 
priklausė karo karžygiams. Bet gry-
žus normaiiams laikams, kitas jau
nuolis įgavo tą vardą. Juo pasitai
kė buti Bob Hutton. 

Paskutinis mėgiamiausias prieš
karinis herojus buvo Robert Taylor, 
pirm jo buvo Diek Arlen ir Rogers, 
o dar pirm jų buvo Charles Ray. 

Bob Hutton vaidina Warner Bros. 
filmoje "Always Together", prie jo 
moterišką rolę atlieka Joyce Rey
nolds. 

SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

3 

PASITIKO" NAUJUS 1948 METUS ČIA! 

L a s n i k  C a f e  
6824 Superior Avenue 

Puikiausia Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

Bus atdara per Kalėdas ir Naujus Metus 
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kviečia Lietuvius Kastantas ir Ona Lesnikauskai, Sav. 

B R O K E N  

G L A S S E S  
BYE GLASS LENSES 

All lenses are ground in 
our own laboratory, thus 
assuring you of an exact 
duplicate of your original 
prescription. 

Just Bring the Broken Pieces 

Strong-Kennard 
Manufacturing Opticians 

2044 EAST 9th ST. 

WEST SIDE 
UNITED BANK BLDG. 

uanian 
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

M E R R Y  C H R I S  T V M  A  S  

HAPPY NOEL 

GREETINGS 

BOWLING — 

WHEN the^iMfc^Mrf 11 Blues" 
are on fhe table the outfit with 
the most guts and ability usually 
comes through. Such was the case 
when the Lithuanian Club met the 
Omarlo's last Sunday. It was the 
crucial battle for first place. The 
Omarlo outfit cracked under the hot 
pressure and left two games slip 
through their fingers. The alley's 
were unusually silent after this bit 
of history was made. Especially 
around alley 5 and 6, for Omarlo's 

usual speech of, "Wait'll we get 
'em" was lacking. It's our guess 
that it will remain so for some time 
and it's also our guess that the 
team in question never will end up 
in first place, unless they back in 
with someone else's help. . . 

A brief summary of other games: 
Dunbar's took two from Tri-Vets, 
Brazis' took two from Parker's, D. 
Jakub's took two from Lasnik's, the 
Tree's outfit took two from Lie-
mon's and Sukys dropped Joe's Bar 
for a pair. The Lith. Club and Joe's 
Bar both racked up 1000 plus games. 

BASKETBALL — 

THE first scheduled game of thė 
season got under way Tuesday at 
Glenville with both teams seeing 
action. To the surprise of manyt 

they were pitted against each other 
though the "A" team was consider
ed 25 or more points stronger thafi 

*the younger— "B" team, the finat 
score turned out to be 21—14. A 
lack of polish was displayed by both 

"fives"; this was proven by the fact i 
that approximately thirty trips were 
made to the foul line. To knock 
this piece off, let's say that the 
"B" outfit needs plenty of passing 
drills and the "A" squad had bet
ter sharpen their touch and eyes. 

PHRASE OF THE WEEK — 
"You're hacking him— shoot one." 

TALES and inquiries by Vladislov 
Ostrotopetch, the kiDitzing pinboy at 
the local alleys — 

AL BENNIS wai surprisingly quiet 

after last Sunday's loss. P. LOS-
TOSKI'S only desire is to beat his 
son and A1 Bennis come Sunday. 
CHRIS TULAS is moaning because 
we only gave him one line last week, 
what's the matter Chris, hungry ? 
Who's going to Columbus ? Whose 
girl friend, who is a nation-wide 
traveler, is getting married — to 
another man? Put the broom away 
Joe, this is enough dirt for this 
week. 

KAS platina Dirvą — tiW 
platina apšvietą. 

K MONCRIEF 
yra PUIKIAUSIAS 

Automatiško šildymo padarguose 

THE HENRY FURNACE CO.,  MEDINA,  O.  

COAL 

RŪKORIAMS 
Pirkit sau ir kitiems rūkantiems Kalėdi- . j 
nes Dovanas čionai j 

Pilniausias pasirinkimas Cigarų, Cigaretų, Tabakų, ^ j 
Pypkių ir kitų dovariu reikalingų rūkoriams. j 

SUPERIOR SMOKE SHOP 
7031 SUPERIOR AVENUE I 

•-i-. ..v* i 
ATDARA VAKARAIS IKI 9:00 PRIEŠ KALĖDAS j 
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CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

% 
• 
i 
• 
• 
• 

I IMMEDIATE DELIVERY t 

t Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves 
| A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 
• 
t 
f 
? y 

I 
? v 

R. W. Duke 
"THE HOME OF FINE CARPETING" 

20156 90. MORLAND BLVD. — SK. 6464 t 
(At Warrensville and Kinsman) 

% . TERMS ARRANGED EASY PARKING 
• 
t Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 
3* % 

2. 

3. 

,1!sn*o/ 

J0«3 Sn °bs CO 

9  " . J 0  
the other1" Us®d is o» of 

equ*l *!Laacl>inea
8-*X to 27 9 other 

l?Ur,deraii*biUty- Per P°Un<* Of į6Ss soap th -ap 
«'L"" °>C'? 17 * t. „ " '°r 

. This r* and 9 1 h"g 10 ib«5*at®r 

* ** "O ot̂ h covero 
Jbs-  ̂ ea®" °' oth«f. ® onJy . eac'> or 

y ^ours •a<y>in«* 

o —S'V STlNG l.iDn 
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bun derail 
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T H S  C O M P L E T E L Y  A U T O M A T I C  H O M E  L A U N D R Y  - J Į i j  j j d C f i į j *  

WASHES 28 to 41% CLEANER 

USES 18 to 27% LESS SOAP-

17 to 27% LESS HOT WATER 
NO OTHER WASHER HAS ALL THESE FEATURES 

* RE-VERSO-ROL 
Mor* thorough washing and rinting 

* TOP-FIL-DOR 
No bonding or •tooping—H't waist high 

* SAFTI-LATCH 
Proioct* caroloss flngors and hands 

* ROTO-DRIER 
Damp drios—driploss—roady for tho lino 

• HYDRO-PEL DRIVE 
Sciontiflcaily timo* washing and rinsing eydos 

• LARGER CAPACITY 
10 full pounds—dry woight 

• GREATER ECONOMY 
Savos on uso of hot wator, soap, oloclricily 

• PRE-SOAKING ELIMINATED 

TISTS WIRI MADI-with oach machlno 
loaded and oporatod according to its manu
facturer's rocommondations. Tho washing 
l»ih wore run with%tandardizod motorials 
and procoduros doomed by thorn to bo suffi
cient to mako a fair comparison and consist
ently appliod to oach machine tosted. Wafer 
•f 6 to 8 grains hardness was employed. 

77ui& uty. £ao*tde4a$JT'S BETTER BUILT TO BO A BETTER JOB! 

RICH FURNITURE 6- APPLIANCE CO. 
COMPLETE HOME FURNISHINGS 
12200 MAYFIELD ROAD 

TERMS AVAILABLE 
GArfield 2403 



IN THREE SECTIONS • 

SECTION TWO 

LIETUVOJE TYČIO
JAMASI Iš LIETU

VIU TAUTINĖS 
KULTUROS 

Dr. Kęst. Kemuvls. 
.(Dirvos Korespondentas Europoje^ 

Maskvos kompartja ir NK 
VD per Rusiškus kolonizato
rius Lietuvoje stengiasi paver
gto krašto gyvenimą "padary-

tokį pat kaip ir Rusijoje. 
Lietuvoje vedamas planingas 

rusinimas ne tiktai naikinant 
Lietuvius ir kolonizuojant Ru-
itts, bet taip pat visi Rusų tau
tos reikalai sąmoningai pada
romi "didžiai svarbiais" ir Lie
tuviams. Kaip "nepaprastą" 
Lietuvių tautos šventę Rusiški 
NKVD kompartija rudens 
pradžioje; visoje Lietuvoje "su
organizavo" Maskvos sukaktu
vių minėjimą. 

Kulturinė Lietuvos įstaiga— 
Centralinė Valstybinė Bibliote
ka Kaune, niekados nieko ben
dro neturėjus su Maskva, ne
bent tik tai kad Rusai smurtu 
yra iš Lietuvos išgrobę Lietu
vių tautos kulturines vertybes, 
NKVD buvo priversta surengti 
okupacinės Rusų valdžios ma
lonumui "iškilmingą" komunis
tinio Rusų imperializmo centro 
Maskvos "minėjimą-parodą". 
'"^Rusiškų komunistų "tvarko
ma" Lietuvos valstybinė leidy
kla, kaip Rusiškas Vilniaus 
laikraštis "Literatūra ir Me
nas" (Spalių 4) su pasitenki
nimu džiaugiasi, 4<sistematin-
gai ir planingai leidžia Rusų 
klasikų ir kitus verstinius ku
rinius". Ištikro, jei kas ten 
Lietuviškai ir išspausdinama 
tai tik išimtinai Rusiškų ko
munistinių brošiūrą ir Rusų 
autorių tendencingų veikalukų 
iįrtimai. 

Ypatingai tyčiotasi iš Lietu
vių tautos ir jos" tautinės kul-
ttiros per Lapkričio pradžioje 
visoj Lietuvoj NKVD ir kom
partijos "surengtą" Spalių re
voliucijos 30 metų "minėjimą". 
Ta proga "didžioji Rusija" ir 
"broliška Rusų tauta" daug 
daugiau aukštintos ir šlovin
tos negu net naciai kitados 
dievino Vokietiją ir Vokiečių 
tautą. 

.v* 

THE FIELD 
LITHUANIAN WEEKLY ^ 

Published every Friday in Cleveland 
Ohio Lithuanian Publishing Go. 

$$20 Superior Ave. Cleveland S, (Mil 
Subscription par Year in Advance 

In the United States $3.M 
In Foreign Countries $4.00 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland. 

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland PostoffieS 

under the act of March 3, 1879. 
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Maironis Tiesos' Puslapiuos 
Bolševikai Nori Pft&iiryti Poetą Maironį <Šavu> 

AMERIKA vis nesueina į 
protą santikiuose su sovietais. 
State Departmento rekordai šį 
rudenį rode kad ant vieno į 
Rusiją įleidžiamo Amerikiečio 
čia įleista po 88 sovietų šnipus 
prisidengusiais visokių komisi
ją pasivadinimais. 

Senatorius Bridg<w pasiulS 
State Departmentui kanceliuoti 
visas sovietų agentams duotas 
vizas į šią šalį, bėgyje 30 die
nų, kurios viršija iki šiol išduo
tas Amerikiečiams vizas įva
žiuoti į Rusiją. 

LIETUVIŲ Tremtinių Ben
druomenės Rothenburgo o/T. 
apylinkės gyventojai prisiuntė 
Bendram Amerikos Lietuvių 
Fondui ir visiems jo rėmėjams 
užjūrio broliams Lietuviams 
nuoširdžią padėką už suteiktą 
ir teikiamą ųiems moralinę ir 
materialinę pagalbą. Jie ra
go: 

Musų vargingose tremties 
iąlygose tai neįkainuojama pa
rama, daugeliui nušluosčius 
vargo išspaustas ašaras ir su
stiprinus viltį; kad visi Lietu 
*iai bendromis jėgomis grei
čiau pasiektume laisvės musų 
f^vynei. 

Rašo A. MERKELIS. 
MAIRONIS ir bolševizmas, 

Maironio kūryba ir marksizmo 
doktrina — didžiausios prie
šingybės. Maironis Liet u v i ų 
tautinio atgijimo skelbėjas, Lie
tuviškos burzuazijos ideologas. 
Patriotizmas ir burzuazija — 
didžiausios bolševizmo prišin-
gybės, kurioms- bolševikai skel
bia mirtiną kovą. Ir ištikro, 
pirmosios bolševikų okupacijos 
metu Maironio idėjoms ir pa
čiam Maironiui buvo paskelbta 
smarki kova. Tos okupacijos 
metu Lietuvių buvo stengiama
si išleisti Maironio "Pavasario 
Balsų" naują laidą, tačiau 
kompartijos cenzoriai išbraukė 
beveik pusę visos Maironio poe
zijos. 

Sovietų Sąjungos—Vokietijos 
1941-1945 m. karas bolševikams 
parodė koks milžiniškas veiks
nys yra patriotizmas. Tik pa
triotizmo, o ne komunizmo šū
kiais besivaduojant, pasisekė 
Sovietų Sąjungai laimėti šį ka
rą. Tat ir po karo stengiama
si patriotizmą įkinkyti į bol-
ševistinės propagandos vežimą. 
Taip darant, reikėjo iš pagrin
dų pakeisti pažiūrą ir į dauge
lį žymiųjų rašytojų. 

Antrojoje bolševikų okupacl-' 
joje diametraliai priešingai pa
kitėjo ir bolševikų pažiūros į 
Maironio kūrybą. Bolševizmo 
vadai ir ideologai Lietuvoje, 
matydami milžinišką Maironio 
kūrybos įtaką liaudžiai ir jokio
mis priemonėmis negalėd a m i 
jos nurungti, pasiryžo Maironį 
padaryti "savą", kai kuriuos 
jo raštus saviškai interpretuo
jant. Todėl ir Maironio 15 m. 

mirties sukaktis okupuotoje Lie
tuvoje taip pat paminėta. Ry
šium su ta sukaktimi š.m. Lie
pos 1 d. "Tiesoje" išspausdin
tas V. Mykolaičio - P u t i n i o 
straipsnis "Maironio poeto ke
lias". Savo straipsnio pradžio
je V. Mykolaitis-Putinas teisin
gai pažymi kad 

Nėra reikalo rašyti m U 6 ų 
skaitytojams, kas buvo Mai
ronis. Ne tik senesnioji kar
tą, kuri dar atsimena gyvą 
poetą, bet ir jaunimas pažy
sta jį iš raštų, skaitomų ir 
nagrinėjamų mokyklose, ir 
dainų, ligi šios dienos tebe
skambančių ir musų Tary
bų Lietuvoje. Maironio reikš
mė, populiarumas ir svoris 
Lietuvių literatūros istorijo
je remiasi ne vien jo kūry
bos grožiu, poetiškumu bei 
dainiškumu, bet dar daugiau 
jo glaudžiu susisiejimu su 
laikotarpiu ir tuo visuome
niniu sąjudžiu, kuris susi
formavęs 19-to amžiaus pa
baigoje, kurį laiką turėjo pa
žangią reikšmę Lietuvių tau
tos kovoje prieš carizmą. 

Jeigp V. Mykolaitis-Putinas 
vaizduotų Maironio kūrybą to
kią koki 'ji ištikro yra tai jo 
straipsnio ne tik nespausdintų 
"Tiesa", bet dar ir prieš patį 
jo autorių griebtųsi represijų 
kai šis savo straipsnį kur kitur 
išspaudintų. V. Mykolaičiui-
Putinui buvo duotas uždavinys 
Maironio kūrybą pavaizduoti, 
žiūrint į ją pro bolševikiškus 
akinius. Ar jam tas uždavi
nys pasisekė, mes nesprendžia
ma. Mums tik įdomu konsta

tuoti, kad dabartinėje V. My
kolaičio-Putino interpretacijoje 
Maironio kūryba nėra pavaiz
duota tokia kokia ji ištikro 
yra, bet tokia kokia ją norėtų 
matyti bolševikai. Maironio 
kūrybos veidas smarkai sužalo
tas. 

V. MYKOLAITIS - Putinas 
"Tiesoje" Maironio kūrybą in
terpretuoja taip lyg pats Mairo
nis savo gyvenimo saulėlydyje 
butų pasmerkęs tas savo patrio
tines idėjas kurias savo jauny
stėje skelbė. V. Mykolaitis-Pu
tinas teigia kad esą "poeto kū
ryboje pasireiškė svyra v im ų 
bei prieštaravimų, kurių pras
mė, taip pat kaip ir visos Mai
ronio kūrybos reikšmė, paaiš-
ki tik visuomeninės viso jo iŠ-, 
gyvento laikotarpio raidos švie-i 
soje". V. Mykolaitis-Putinas j 
musų tautinio atgimimo laiko-j 
tarpį savotiškai nušviečia. Joj 
kai kurie teigimai labai keis- • 
ti. štai, pavyzdžiui, jis teigia 
kad 

Carinės biurokratijos politi
ka, po 1863 metų siekus su
stabdyti Lietuvoje Lenkų ba
jorų politinę propagandą, ir, 
be kita ko, uždraudus spaus
dinti Lietuviškus raštus Lo-
tynišku-Lenkišku šriftu, su
teikė aušrininkų sąjudžiui pa
lankią dirvą politinei kovai. 
Vadinas, spaudos draudimas, 

Lietuviškų mokyklų persekioji
mas, žmonių grudimas į kalėji
mus, siuntimas į Sibirą, Lietu
vos kolonizavimas burliokais ir 
t.t. ir t.t. "suteikė aušrininkų 
sąjudžiui palankią dirvą politi
nei kovai". Taip atžagareiviš-
kai samprotaujant, savaime per
šasi išvada kad Muravjovas Ko
rikas yra daugiausia Lietuvai 
nusipelnęs žmogus, vertas pa
minklo. . . . Gal jam dabar 
Lietuvos okupantai ir pastatys 
paminklą. Juk šiais laikais vie
kas galima.... 

V. Mykolaitis-Putinas, teisin
gai pažymėjęs kad Lietuvių 
tautinis sąjūdis (jq vadinamas 
ankstyvuoju burzuaziniu sąju
džiui), nebesutilpdamas ankšto
se "Aušros" ribose, 19-to am
žiaus paskutiniame dešimtme
tyje suskilo dviem kryptim — 
'varpininkų' ir konservatyvinę 
k l e r i k a l i n ę  " a p ž v a l g i  n i n k u "  
bei "sargiečių". Maironis, kaip 
dvasininkas, sutampąs su an
tra kryptimi, kurios ideologi
jos žymių jo kūryboje esą li
kę labai daug. Toliau V. My
kolaitis-Putinas sudaro šias 
teisingas išvadas: 

Vis dėlto geresniąją savo pa
triotinės lyrikos dalimi, po
puliariausiais savo eilėraščiais 
bei dainomis "Pavasario bal
sų" autorius reiškia ne siau
rą klerikalinę ideo 1 o g i j ą, 
bet atstovauja visam anksty
vajam buržuaziniam sąjudžiui 
su ankstyvesniuoju, pažangiu 
jo kovingumu. Maironis jau 
pačiais pirmaisiais savo eilė
raščiais pasireiškia kaip ko 
votojas prieš tautinę bei po
litinę carinės valdžios prie 
spaudą, prieš bajorijos bei 
d v a r i n i n k i j o s  į t a k ą ,  p r i e š  
liaudį eksploatuojančias dva
ro užmačias. Maironis su 
visu 19-to amžiaus pabaigos 
buržuaziniu sąjudžiu pasireiš

kia kaip kvotoj as dėl labai 
plačios prasmės, dažnai ab
strakčiai, idealistiškai suvok
tu, bet vis dėlto pažangių 
idealų, politinės laisvės, tau 
tinės kulturos, gimtosios kal
b o s ,  e k o n o m i n ė s  g e r o v ė s ,  
švietimo ir 't.t. 

Visiškai galima sutikti ir su 
V. MykolaicHHPtttirio teigimu 
kad 

Visas patriotinis kovingasis 
Maironio poezijos patosas nu
kreiptas prieš carinę prie
s p a u d ą ,  p a v e r t u s i ą  R u s i j ą  
" t a u t ų  k a l ė j i m u " .  T a č i a u  
kova prieš carinį absoliutiz
mą negalėjo buti taip atvirai 
reiškiama. Poetui reikėjo sa
vo mintis pridengti metafo
riniais vaizdais bei simboliais 
žadinti pasitikėjimą ben d r a 
metafizine Teisybe, smerkti 
brutalią priespaudos jėgą — 
"kardą". Atvirų, revoliuci
nių šūkių prieš carizmą dau
giausia randame "Tarp skau
smų j garbęv poemoje ir iš 

\ . jos perdirbtos "Jaunosios Lie
tuvos" toje dalyje, kuri bu
vo parašyta 1905 mett§- re
voliucijos išvakarėse. 

V. Mykolaičio-Putino straips
nyje "Mairono poeto kelias" bu
tų galima prirankioti ir daugiau 

teisingų išvadų bei teigimų. 
Tačiau tuos savo teisingus tei
gimus bei išvadas V. Mykolai
tis-Putinas stengiasi užmaskuo
ti marksistine terminologija iš
margintais samprotavimais, ku
rie Lietuviui jau nebe priimti
ni, kaip neteisingi ir žeminą 
didžiojo musų poeto asmenybę 
ir iškraipą jo kūrybines inten
cijas. 

štai kiek tiesos turi kad ir 
toks jo teigimas: Maironis esą 

būdamas dvasininku, atsidūręs 
dešiniausioje visuomenės gru
pėje, greitai atsilieka nuo Lie
tuvių visuomenės raidos, nebe
supranta pažangiųjų jos rieš-
kinių ir jo kūryboj ima gau
sėti ne tik reakcinių klerikali
nių idėjų, kurių, tiesa, randa
me jau ir ankstyvesnėse poe
mose, bet ir rezignazijos, pe
simizmo bei defetistinių nuo
taikų". šių savo neteisingų iš
vadų V. Mykolaitis-Putinas nei 
nebando argumentuoti, nes joms 
ir argumentu surasti neįma
noma. ' 

SAVO straipsnio pabaigoje 
V. Mykolaitis-Putinas • plačiau 
sustoja ties Maironio satyra 
"Kai kas", šią satyrą norima 
pavaizduoti kad Maironis aš
triai pliekęs buržuazinės Lie
tuvos gyvenimą. Tai tiesa. 
Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo galima aikštėn kelti ir sa-
(Pabaiga antrame puslapyje) 

(tALĖDŲ NAKTĮ 

O kas nušvies minčių šį mano kelią? 
Paskendo debesuos mėnulio pilnatis. 
Jau baigia degt pravirkusį žvakelė. 
Suklups ramybę nešanti naktis. 

Skubėkite jausmai palikę viską. 
Širdies gelmių ateikit mintys čia. f 

Ten kur laukai Tėvynės meile tviska, 
Nuskriskite svajonės ilgesio nakčia. 

! 

Ten užbarstykit sidabrinėm snaigėm 
Krauju nulietus vargo takelius. 
Kur prie upelio akmenėliais žaidėm, 
Papuoškit svyruonėlius berželius. 

Kai moterys gryš vieškeliu snieguotu, 
Kai aidas nuaidės Bernelio Mišių, 
Suklaupkit prie smutkelio apšarmoto, 
Gimti laukai pajus kad gyvas aiš esu. 

Išvydę motiną ar brolį gyvą* 
Juos išbučiuokit mano tremtinio vardu. 
Varpais sutikę rytmetį ankstyvą, 
Jam prižadėkite pavasario žiedų. 

Jonas Neverdauskas. 

WE WISH YOU ALL A VERY MERRY CHRISTMAS 

Sant-FJuĄ 
Clcaw'u 

Toikt Bo"* 
QUICK 

V i s i  M o d e r n i n i a i  
P a t o g u m a i  

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 
Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas* Jis 
toks moderninis kaip ši minuta. 

SANI-FLUSH išvalo jusų toileto įtalpą ehemikališkai, 
prašalina plčtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, 
užtikrina toileto įtalpą visai švarią, taigi ir prašalina vi
sokius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje. 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 

i 

tAfCO 
CLEANER 

WATER SOfTtKER 

?he Hygienic Products Compaiif 
MAKES AtL 

Dissolves 

CLEANING EAS»t* 
CUTS SMASC* 
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S 
RADIGAN * SCHNEIDER MARKET 

QUALITY MEAT — FISH & POULTRY 

We Give and Redeem Green Stamps 

11509 ST. CLAIR AVE. GLenvflte 5533 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

THE UNIVERSAL CLEANING 
DYEING CO. 8 

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY 

lCeveland's Finest Cleaners since 1883 

HEnderson 8100 Plant — 1218-30 E. 71ft ®t. 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

• * 

S C H I N D E L A R  B R O S .  
Manufacturers of Custom Built Furniture 

10608 SUPERIOR AVE. SW. 1048 

Moterys rašytojos šiųmetiniame Lietuvių rašytojų tremti
nių suvažiavime Vokietijoje. Iš kairės: P. Orintaitė, K. 
Pažėraitė, V. Proščiunaitė, A. Sidabraitė ir Nelė Nazalaitė. 

Nuotrauka B. Gaidžiuno. 

DID. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
PIRMAS VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS 

Pranešimas iš Londono 
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t  
l  
g 
g 
8 
8 
S 
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WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS 

INDIVIDUAL INSTRUCTIONS 
Study any Business Subject you wish. 

EAST CLEVELAND SCHOOL 
OF BUSINESS 

Thomas P. Scully, Pres. g 14065 EUCLID AVE. — GL. 8893 

l 

t  
g  C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

8 -
I  

PETER BYRNE RQOFING CO. 
13714 EARLWOOD AVENUB GLenviUe 0473 

, * 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

• 

D A N I E L  C .  
F U N E R A L  

1411 WEST 65th STREET 

B E R R Y  
H O M E  

Phone: WOodbine 9250 

KALBAS SAKĖ MINISTRAS 
BALUTIS, GEN ČĘRNIUS 

Lapkričio 22 d. tautinėmis 
vėliavomis bei Lietuvos emble
momis išpuoštoje Great Cum
berland salėje, Londone, susi
rinko iš viso krašto Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 

|1 skyrių atstovai pirmam suva
žiavimui. Suvažiavimą pasvei
kinti atvyko J. E. Lietuvos Mi
nistras Londone p. Balutis ir 
pasakė turiningą kalbą. 

Toliau suvažiavimą sveikino 
Kun. Gutauskas Škotijos Lietu
vių organizacijų ir Išeivių Dr-
go vardu. Prancūzijoje gyve
nančių Lietuvių vardu sveikino 
p. Žilinskas. 

Londono Lietuvių Tarybos ir 
kitų organizacijų vardu Suva
žiavimą pasveikino p. Bulaitis, 

jg j Italijos, Argentinos ir U. S. A. 
8) Lietuvių vardu žodį tarė Kun. 
$ • Jakaitis. Po Kun. Sakevičiaus, 
^ Londono Lietuvių dvasios va

do, kalbos buvo perskaityti su
važiavimui sveikinimai raštu. 

Sąjungos pirmininkas Var-
kala trumpai bet ryškiais bruo
žais apibrėžė Sąjungos steigi-
mosi etapą ir ligšiolinę veiklą. 
Jis pasakė kad Sąjunga šiądien 
jau turi 46 skyrius su 1840 na
rių. Dauguma narių tai nau
jai atvykę Did. Britanijon taip 
vadinami Europos savanoriai 

pritaikytą gražų pamokslą pa
sakė Kun. Kuzmickas. 

GEN. ČERNIUS GRAŽIAI 
SUTIKTAS 

Lapkr. 23, suvažiavimo po
sėdis prasidėjo ovacijomis bu
vusiam Lietuvos ministrui pir
mininkui Gen. Černiui, kuris 
atvyko pasveikinti suvažiavimo 
Lietuvos kariuomenės šventės 
proga. Jis priminė suvažia
vimo dalyviams kad Lietuvai 
niekas negali prikišti del jos 
laikymosi prieš karą ir karo 
metu. Lietuva karo nenorėjo 
ir buvo neutrali. 

Jam būnant minNšru pirmi
ninku Vokietija darė didžiau
sią spaudimą kad 1939 m. ru
deni Lietuva pultų Lenkiją. 
Bet Lietuva atlaikė visus spau
dimus ir jos byla liko švari. 

Jis ragino visus tikėti į švie
sią Lietuvos ateitį ir su pakel
tomis galvomis ramiai*. dirbti 
sunkų atstatymo darbą. 

Dienai pritaikytą kalbą pa
sakė p. Kaulėnas. Po to Suva
žiavimas gryžo prie darbo. Pir
moje eilėje f statų Komisijos 
buvo pasiūlyta kelios pataisos 
Sąjungos įstatuose. Suvažia
vimas įstatų pakeitimą priėmė. 
Kita komisija pąsiulė visą eilę 
sveikinimų bei t rezoliucijų, ku
rios buvo vienbalsiai Suvažia
vimo priimtos. 

Nauja Sąjungos Centro val
dyba išrinkta: p. Varkala, p. 

nutarė nuo 1948 m. Sausio 1 d. 
apsidėti visiems Lietuviams so
lidarumo mokesčiu po 6 penus 
savaitėje. Tai vienas būdas 
kuriuo visi Lietuviai gali ga-
rodyti savo vienybę. j 

"Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi...."—baigė dvi die
nas trukusį suvažiavimą. At
stovai su pakelta nuotaika iš
siskirstė. 

WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS 

O DONNELL fir WIERSCH 
Your Plumbing Service by the Year 

Call about our post-war Plan — 24 Hour Service 

3528 ST. CLAIR AVE. «f*dic»lt 3572 

MAIRONIS TIESOS' 
PUSLAPIUOSE 

M E R R Y  

"t 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

• • • • • 

darbininkai, bet netrūksta na- Bulaitis, p. Kaulėnas, Kun. Sa-

FAMOUS FURNACE CO. 
'• Hyman Blaushild - Pres. 

6420 WOODLAND AVENUE HEnderson 7427 

B. 

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 
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J O S E P H  R .  N U T T ,  J R .  

S T A T E  S E N A T O R  

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

W A T E R L O O  R E C R E A T I O N  
15721 WATERLOO ROAD — IV. 9595 

Serving Liquors - Wines, Beer and Light Lunch 

Joe Pozelnik, Prop. 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

THE INDUSTRIAL ASBESTOS 
PRODUCTS CO. 

ROOFING AND SHEET METAL CONTRACTORS 

Ę rių eilėse ir senosios emigraci
nį jos atstovų. Visi supranta nau
ja j jos organizacijos reikalingumą 
g ir noriai stoja još nariais. 
g| Britanijos Lietuvio redakei-
g nės kolegijos vardu kalbėjo p. 
g Bajorinas, nurodydamas sun-
g kumus kurie ligšiol neleido iš-
g leisti tokio Lietuviško laikraš-
jg, čio kokio visi pageidautų. Po 
UI j valdybos pranešimo sekė labai ;i| 
g| gyvos diskusijos, kurios užsi-'K 
(į I tęsė iki vakaro. į« 

I LIETUVIŠKAS POBŪVIS 11 
g! Vakare visi suvažiavimo da-!tij 
sjjlyviai ir garbės svečiai buvo j g 
|1 pakviesti į Londono 1-mo sky- Į 

į riaus suruoštą pobūvį, Monikos j g 
g j salėj e. Vaišių metu svečiai pa-'ts 
g sidalino įspūdžiais ir padainavo 
s'gražių Lietuviškų dainelių. Po 
sr vaišių prasidėjo šokiai, kurie 
g | užsitęsė iki vėlaus vakaro. 
H i Sekantį rytą suvažiavimo is-

j rinktos komisijos susirinko po
sėdžiams ir turėjo darbo iki 
pat 11 vai., kada reikėjo vykti 
į Londono Lietuvių bažnyčią 
pamaldoms. Bažnyčioje mišias 
laikė Kun. Gutauskas, o dienai 

kevičius ir p. Bajorinas. Kon
trolės Komisijon: p. Pr. Matu
lionis, dipl. inž. Vyt. Izbickas, 
p. Dėdinas. Garbės Teisman: 
Kun. Gutauskas, Kun. Kuzmic
kas, J. Maulionis, p. Kazakai-
tis, p. Luža. 

Lietuvių organizacijoms bei 
spaudai remti Suvažia v i m a s 

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

tyrose pliekti tai kas buvo ne 
gero. Ar dabar okupuotoje i 
Lietuvoje galima tai daryti? į 

Kur atsiduria žmonės išdrystą ^ 
pasakyti šiek-tiek tiesos apie 
dabartinį Lietuvos baisų gyve- ^ 
nimą ? g 

V. Mykolaitis-Putinas iš tos 
Maironio satyros pacituoja vie-
iią posmą nukreiptą prieš auk
štesniuosius valdininkus. Ko
dėl gerb. Mykolaitis- Putinas 
neišdryso iš tos pat satyros 
pacituoti tų svarbiausių pos
mų kurie, nukreipti prieš bol
ševikus ir Rusus atėjunus? 
Mes negalime iškęsti jų nepa
citavę. štai jie: 

Pabūgę žiaurios bolševikų 
drausmės, 

Nusisavint galvos išsigandęs, 
Kai kur kai kas 
Į Lietuvą spruko; išmoktos 

giesmės 
Iškęst čia negali nebandęs; 
O kai deputato mandatą 

laimės, 
Tai trindamas baltas rankas, 
Nusavinęs daug "geradėjų", 
Bešvilpaus garsingu veikėju 
Ne vienas kai kas. 

Kai "istinas" ruskavo caro 
sunus, 

Su drūta gude susituokęs, 
Kai kur kai kas 
Dabar, iš Maskvos alkanos 

vos skvernus 
Parnešęs, nors "barinia" 

juokias, 
Lietuvių "liežuvĮ®" mėgėjas 

švelnus iii!* '• 
Ir, trindamas baltas rankas, 
Pilietis šiądieną pilvotas, 
Uolus Lietuvos patriotas 

' Ne vienas kai kas. 
Mes suprantame kad V. Pu-

tinas-Mykolaitis šių Maironio 
dviejų posmų negalėjo "Tieso
je" cituoti. Mums taip pat 
aišku kad tų dviejų posmų ne
gali buti nei Maironio bolševi
kų išleistuose raštuose. Ta
čiau mes, kuriems Maironis 
didis Lietuvos laisves poetas, 
negalime jų iš jo raštų iš
braukti. 

C H R I S T M A S  

f r o m  

A 

P  I  C K  -  N  -  P A Y  
t 

SUPER MARKETS 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

THE KING NUT COMPANY 
\ 

Ask for our Nut Meats, Candies, Cheese Wafers and 
[Boneless Herring in cellophane bags at your Favorite Cafe] 

15114 MILES AVENUE SK. 6988 

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 

THE CUYAHOGA SOAP CO. 
OPERATES* CLEVELAND 

SHadyside 137S 

OWNED AND 
SINCE 1876 " 

CLEVELAND, OHJO 

WE WISH YOU ALi# A MERRY CHRISTMAS 

£** 

THE S. S. KRESGE CO. 
[WE APPRECIATE YOUR PATRONAGE AT ALL TIMES! 

Į 5700 BROADWAY ^CLEVELAND, OHIO 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

THE GRAND LAUNDRY CO. 
A COMPLETE LAUNDRY SERVICE 

THAT SATISFIES 

5911 ST. CLAIR AVE. BNdicott 5158 

IŠRASTA naujas obuoliams 
šlakstymas, kuris užlaiko obuo
lius nuo kritimo dešimts dienų 
iki poros savaičių, taigi obuo
liai gauna pilnai sunokti. 

3 

\ |£00 EAST 55th STREET HE. 3330 

C H R I S T M A S  
G R E E T I N G S  

£ • 4 

Cleveland Grocery 
and Baking Co. 

3543 WOODLAND AVE. 
ENdicott 4020 

I 

BEST WISHES FOR 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

* m * o—?—-to 

A U G E R  R E G I S T E R S  C O .  

3608 PAYNE AVENUE 

HEnderson 7650 

JfY SINCERE) GREETING TO ALL MY LITHUANIAN 

FRIENDS FOR A 
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W E  WISH YOU ALL A 

VERY MERRY CHRISTMAS 

S C H E L L Y ' S  C A F E  
Finest Choice Wines -4- Beer and Liquors 

»19 SUPERIOR AVE. ENdicott 9043 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ! 

ROMA MUSIC COMPANY 
Columbia — Victor -

Radio-Rekorderiai 
Decca ir Capitol Rekordai 

- Muzikos Instrumentai 

Akkordionų lekcijos 

6912 SUPERIOR AV% Open Eves. EX. 6357 

M E R R Y  C H R I S T M A S  
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BUILDERS SUPPLY LUMBER 
& FUEL COMPANY 

13205 SHAW AVENUE GLenviUe 0500 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

• # * • • 

BUCKEYE ČOOPERAGE CO. 
Wholesale Dealers ia» Whiskey Barrels and Keg for Witt* 

3800 ORANGE AVENUE EXpress 3383 
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C H R I S T M A S  G R E E T I N G S ,  |  
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THE F. W. ROBERTS CO, | 
OFFICE SUPPLIES — FILING EQUIPMENT — LOOSE g 

LEAF SYSTEMS — iPENDAFLEX FILING 

642 SUPERIOR AVE., N.W. MAin 1910 \ 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

BRUCE SERVICE SALES 
With a Complete Lline of 

M O N A R C H  F O O D S  

BOLŠEVIKU NUŽUDYTIEJI ČERVE
NĖJE KLAUSIA: 

- U5 ką mes buvome skriaudžiami, kank&ami 
ir mirėme? 

S 

6207 SUPERIOR AVE, ENdicott 5588 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

JUDGE 
JOHN J. BUSHER 

CHIEF JUSTICE MUNICIPAL COURT 

2 
3 
3 
2 
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BEST WSHES FOB A VERY MERRY CHRISTMAS g 

THE SWEET CLEAN LAUNDRY 
DRY CLEANING CO. 

COMPLETE LAUNDRY SERVICE! 

Call . . . EXpress 6100 

2#12 EUCLID AVENUE MAin 1803 

T H E  P .  f t .  B  I  N  Z  
MONUMENTAL WORKS CO. 

3636 WEST 25th STREET FLorida 8671 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

S .  M I C H A L O V I T Z  C O .  
Wholesalers and Jobbers of Fine Cigars — R. G. Dun 
Natural Bloom and Royalist Cigars, Tobacco, Smokers 

and Confectionery — Huylers Chocolae 

657 BROADWAY 

17903 ST. CLAIR AVE. 

14651 LORAIN AVE. 

KEnmore 6600 

CLearwater 4470 

C H R I S T M A S -  G R E E T I N G S  
• 

t ••• i 

GEO. H. PORTER STEEL 
TREATING CO. 

1265 EAST 55tli STREET HEiiderson 6601 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

THE DURABLE FLOOR COVERING 
COMPANY 

William and Lev Bendit 

2 

2 

(Fragmentai iš knygos "Mirties Kolona" — Antanas Tolis) 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

1941 metų Vasario 7 d., šal
tas žiemos vakaras. Nuvargęs 
gryžtu iš darbo namo į vienin
telį mažą kambarėlį palėpėje, 
kurį .nuomavau sau ir savo šei
mai Šiauliuose. 

Staiga tuojau po vidurnak
čio kaž koks smarkus beldima
sis apačioje. Netrukus vidur
nakčio atsilankei iai lipa laip
tais. Beldžiasi, žmona instink
tyviai prišoka prie durų: 

— Kas ten? 
— Milicija! Greičiau atida

ryk! 
Į kambarį įsigriauna trys 

čekistai: du civiliai ir vienas 
uniformuotas Lietuvis milici
ninkas. Vienas iš civilių Ru
siškai prašneko į mane: 

— Na, balandėli, kelkis ir 
rengkis — eisim! 

Pradėjau rengtis, o čekistai 
tuo metu darė kratą. žmona 
laikydama verkiantį kūdikį ant 
rankų, sruveno ašaromis, pro
tarpiais maldaujamai klausda
ma kur jie mane veda. Vieto
je atsakymo buvo tik ironin
gas šyptelėjimas, o vienas Ru
siškai išsitarė: "Mes nežinom, 
ne musų reikalas". Vienas iš 
Rusų vis rinko laiškus, nuo
traukas, o kitas be paliovos 
mane ragino: 

— Na, gyviau ten rengkis! 
Laiko nedaug! 

Pagaliau apsirengęs stovėjau 
prieš juos. 

— Na, viskas? Tai einame! 
Prieš išeidamas, mečiau pas

kutinį žvilgsnį į stovinčią su 
dukrele ant rankų žmoną, ku
riai per skruostus riedėjo aša
ros ir krito ant verkiančio kū
dikio. 

Einant laiptais žemyn, išgir
dau man taikomą perspėjimą: 

— Bėgti nei nemėgink, ki
taip nudvėsi kaip šuo! Gink
lus laikyti parengtus! 

Gatvėje laukė čekistų auto
mobilis. Priėjus, kaž kas tam
soje atidarė iš vidaus duris, o 
mane iš paskos lydėjęs čekis
tas kumščio smugiu įstūmė vi
dun. 

MAin 6253 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 
I 

RICHARD H. EBNER 
Dispensing Opticians for over 80 years 

411 CITIZENS BUILDING MAinl98« 

EAST 9th & EUCLID AVENLH 

WE WISH YOU Aih A MERRY CHRISTMAS 

THE FOREST CITY MATERIAL CO. 
LUMBER — SASH — MILLWORK — ROOFING 

Urnai automobilis sus to j o 
prieš didelį mūrinį pastatą — 
NKVD bustynę Šiauliuose. Ma
no bejausmiai palydovai įsakė 
man išlipti, ironiškai pridurda
mi: 

— čia mes, drauguži, su ta
vim atsiskaitysime! 

Nors ir vėlyva naktis, bet 
darbas čia pačiame įkarštyje. 
Rašomų mašinėlių tarškėjimas, 
begalinis durų varstymas, štai, 
einant per vieną iš daugybės 
kambarių, už durų girdėjosi 
duslus neritmingi smūgiai, pa
našus į kūlimą spragilais, ir po 
kiekvieno smūgio šauksmai: 

"O Jėzau! Nemuškit, mal
dauju! Juk ai visai jo nepa
žystu!" 

Staiga iš to kambario į kori
dorių išpuolė su rukstančiu pa
pirosu burnoje kaž koks apy
storis rauplėtas čekistas, įkai
tusiu veidu ir susidraikiusiais 
plaukais, ir sunkiai alsuodamas 
pasveikino mano palydovus. Į 
mano veidą žvilgterėjęs sušu
ko: "Aš tą smetoninką pažys
tu!" Nors ištikrųj^ jįis me^a" 
vo. -# 

"Pasakok, kuom persiėdei 
prieš sovietų valdžią?" Nelauk
damas atsakymo, kelis kartus 
taip smarkiai sudavė kumščiu 
man į veidą kad umai pasipylė 
man iš nosies kraujas. Paga
liau, mano palydovas nusivedė 
mane toliau. 

Įvedė mane į vieną iš šaluti
nių kambarių trečiame aukš
te. Kambaryje silpna šviesa, 
puikus baldai, matyti surinkti 
iš privačių Lietuvių butų. Už 
gražaus rašomo stalo, giliai nu
grimzdęs į fotelį, snaudė uni
formuoto vyriškio figūra su 

bolševikų majoro ženklais; ne
toli rašomojo stalo ant sofos 
gulėjo šlykščioje pozoje pus
nuogė jauna moteris. Kamba
ryje jautėsi alkoholio ir rūka
lų kvapas. 

— Na, duokite jį arčiau, tą 
svolačių! — prabilo majoras ir 
man priėjus arčiau, tuojau už
rėkė : 

— Na, pasakok viską smul
kiai! O tu, Nadia, pakaks ten 
voliotis — kelkis, rašyti reikia! 
— Kreipėsi čekistas į gulinčią 
ant sofos pusplikę moterį, ku
ri visiškai nebandydama susi
tvarkyti padoriau savo rubų 
atsisėdo, apgraibom siekdama 
rašomos mašinėlės, gulinčios 
popierių krūvoje. 

— Tai ko tu tyli? Pasakok! 
Kitaip, drauguži, bus blogai! 

Aš atsakiau kad visiškai nte-
ko nežinau ir išviso man įdo
mu už ką mane suėmė. Vieto
je atsakymo pajutau tik skau
džius kumščių ir sugeriamojo 
preso smugius galvoje. Įsiutęs 
čekistas sušuko sekretofit: 

— Rašyk nutarimą! 

Tai tik pirmos nakties auto
riaus pergyvenimai pakliuvus į 
bolševikų NKVD rankas. To
liau autorius aprašo pergyve
nimus Šiaulių NKVD rūsyje, 
Kauno NKVD požemyje, Kau
no kalėjime, Minsko kalėjime 
ir masinį kalinių šaudymą miš
ke už Červenės-Igumen mieste
lio. 

Iš to 'masinio žudymo auto
rius stebuklu liko gyvas įpuo
lęs į griovį ir krūvai lavonų jį 
užgriuvus. Toliau aprašomas 
susitikimas su kitais gyvais iš
likusiais Lietuviais, slapstyma
sis Rusų-Vokiečių pafrontėje, 
maisto j ieškojimas pas nepa
prastai skurdžiai gyvenančius 
ir badaujančius Rusų gyvento
jus ir ukininkus-kolhozininkus; 
susitikimas su Vokiečių kariuo
mene ir kelionė per Minską-
Lietuvių Brastą-Varšavą į Lie
tuvą, į Kauną. 

Savo knygoje autorius mini 
daugelį Lietuvių pavardžių, ku
rie kartu su juo buvo kalina

mi, kankinami ir žudomi. 
Skaitant tą knygą nuo apra

šytų žiaurumų šiurpas per kū
ną eina. čia kankinamų tarpe 
yra ne tik vyrai bet ir moterys 
(net nėščios!) ir mergaitės; ne 
tik Lietuviai bet įvairių tauty
bių žmonės ir tame skaičiuje 
Rusai, t. y. tie Rusai kurie ro
dos jau per 25-30 bolševikinio 
valdymo metų turėjo "subolše-
vikėt" ir nenusikalsti čekis
tams. Bet ne, — bolševikų 
santvarka gimė 1917-1918 me
tų krauju j e, visą laiką besi-
maudo kraujuje ir minta tik 
krauju. Ji matomai išgaiš tik 
tuomet kai išgers visą jų val
domų žmonių kraują! 

Knyga parašyta suglaustai 
ir kiekvienam suprantamais žo-
džais. Patariame ją visiems 
perskaityti. 

(Knygą atspaude ir išleido 
Draugas, Chicago, 1947 m. — 
Kaina nepažymėta.) 

C H R I S T M A S  

G R E E T I N G S  

g 
| MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

• ••• • 

N E W M A N  P O N T I A C ,  
COMPLETE OARAGE SERVICE 

11628 EUCLID AVE. RAndolph 9493 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

• • • • • 

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
S T O R E  

SHOES and FURNISHINGS 

18607 ST. CLAIR AVENUE 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

• *•* • 

HILDEBRANDT PROVISION CO. 

C .  E .  O f R O C K  
D A I R Y  

Est. 1901 

f F 

3205 MAYFIELD RD. 

YEllowstone 9640 

C H R I S T M A S  

G R E E T I N G S  

J A M E S  S H O E S  

WE FIT BY X-RAY 
The Scientific Way 

7941 SUPERIOR AVE. 
ENdicott 3578 
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THE TELLING-BELLE VERNON CO. 

'PIONIERIAI PER VIRS 50 METŲ" 

Division of National Dairy Products Corp. 

3740 CARNEGIE AVENUf - ENdicott 15M 

g 

8 

3619 WALTON MElrose *TOQ 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

• • • • • 

HOFFMAN CANDY 
& ICE CREAM CO. 

10522 CEDAR AVENUE RAndolph 6080 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

* * p I i 

S T ONE GRILL INC. 

13927 ST. CLAIR AVENUE 

WILBUR C. WALKER 

COUNCILMAN 4th WARD 

t % tt 

HENRY C. LAVINE 

WILLIAMSON BUILDING 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

£ • • • • • -gj 

THE L. R. OATEY CO. 
Išdirbėjai Roof Flashing 

10230 BEREA ROAD MElrose 22G0 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

THE SIMON SIGN COMPANY 
Gyvuoja jau virš 75 metų 

DIRBĖJAI IR PIEŠĖJAI IšKABŲ-SIGNS 
1113 ST. CLAIR AVE. PRospect 1816 
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C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

MR. & MRS. ABE RUBIN 

of the 

ALERT ELECTRIC CO. 
PO. 3315 GL. 6676 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

H J.* •» 
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A VERY MERRY CHRISTMAS 

• ••• • 

V E T T E R  T I L E  C O M P A N Y  
2038 MARS AVENUE 

BO. 0147 Lakewood 7, Ohio 

M E R R Y  C H R I S T M A S  
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WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS 
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"* MEYER NEON SIGN CO.# Inc. 
| vVe Manufacture NEON SIGNS and Cold Cathrode Lighting g R 

| 3145-47 SUPERIOR AVE CHerry 1153 

HOWARD M. METZENBAUM 
S T A T ®  S E N A T O R  

c  

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

• * 

STATE WIPING CLOTH CO. 

Italijos vaikučiai sulaukia do
vanų maisto CARE palietus ir 
priimdami rodo džiaugsmo — 
kaip čia vaizduojama. 

2330 EAST 37th STREET CfflUoott 4646 

MAŽOJI LIETUVA — 

"NUO AMŽIŲ SLA
VŲ ŽEME" 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

f r o m  

SABIN ROBBINS PAPER COMPANY 
7800 BESSEMER AVENUE 

Michigan 8554 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 
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J O E  H  A  R  R  f  S  
DISTINCTIVE MEN'S WEAR 

10536 EUCLID AVENUE 
\ 

J— , - — 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

if o m 

DAVf and CARL 

D A V Y ' S  B A R  
7816 HOUGH AVB. Where Good Friends Meet 

CHRISTMAS GREETINGS AND BEST WISHES 
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M E R R Y  C H R I S T M A S  

TAFT WOOD PRODUCTS CO. 
% Wood Turning of all kinds Industrial Wood Work 

g Lacquer — Paint and other Finishes 

t 
| 6520 CARNEGIE AVE. EXpress 2579 
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THE ANTHONY CARLIN CO. 
2717 EAST 75th STREET 

Telephone: HEnderson 1716 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

THE STATE PACKING CO. 

Br. Kęst. Kernuvis. 
Kitados Vokiečių germani

zuotas žemes Mažojoje Lietu
voje — Tilžės, Stalupėnų, Ka
raliaučiaus (Tvankstės), Lab
guvos, Isrutės, Pilkalnio, Tol- $ 
minkiemio sritį — besočiai $ 
svetimų žemių grobikai Rusai $ 
yra prisijungę prie Rusijos ir j 
ją laiko sava Rusiška "Kali- § 
ningrado sritim". Visoks to IS 
krašto lietuviškumas smurtu i $ 
ir jėga iš pagrindų šalinamas. 8 

tuviško vietovardžio. vieno Lic- CITY SCRAP & SALVAGE 00. 
Rusiški NKVD ir komparti- || 3219 ORANGE AVENUE CHerry 5140 

ja išdidžiai paskelbė atsiektus į s 
jų pasigrobtoje Mažojoje Lie-j 8 j. Akrams 
| tuvoje "laimėjimus", ypač ru-

sinimo srityje. Esą partijos 
ir vyriausybės pašaukti šimtai 
tūkstančių žmonių iš visos So-

WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS 

* * *  a  * * *  

BEEF — 

509 BOLIVAR RD. 

W h o l e s a  1 e 

VEAL LAMB — PORK 

g j vietų Sąjungos kraštų atvyko 
|[! į naujus plotus, kad juos, "kaip 
j| į nuo amžių Slavų žemę" pasiim-
fįfptų nuosavybėn ir paverstų i 
H i pažangų socialistinį kraštą ir 

CHerry 7690 8! "nePamainom$ tvirtovę ant so-
^ i vietų krašto vakarų sienos". 
^1 Tačiau kaip iš tikrų šaltinių 

ji[ I paaiški, tuos "šimtus tūkstan
ti BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS | čių" naujų gyventojų tesuda-
8 
8 r% 

8  T H E  J A P A N  C O M P A N Y  
I JAPANNING - ENAMELING & LACQUERING 

I 5103 LAKESIDE AVE. 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

• • • • • 

H .  M .  D .  C A N D I E S  
Q U I M B Y  B U I L D I N G  

HEnderson 8616 

$ ro vos 16,000 atvežtų komunis
tinių baudžiauninkų, nusigyve
nusių skurdžių, nelaimingų kol-
hozninkų, kurie Čia ir turi ap-

į| dirbti tą visą "Rusišką Kali
nį ningrado sritį", kurioje kolho-
Sf j zų yra 340, o sovhozų 50 (buv. 

HEnderson 5153 | didelių dvarų). 
"Kaliningrado srities" komu

nistiniai baudžiauninkai esą 
šymet "laimėję" ir pirmą "der-

$įlių". Tačiau kadangi jis visai 
8' mažas tai neskelbiama kiek, tik 
$: guodžiamasi kad kitais metais 

trigubai" bus daugiau. 
Išviso Rusų pasigrobtos- Ma-

i žosios Lietuvos gyvenimas yra 
S | ypatingai šiurpus: viskas su-
$ I griauta, išgrobta', sunaikinta, 
|'o atstatymo ir kūrybos jokios. 
i j Dar nei vienas Mažosios Lietu-
$ 1 vos miestas, nors ir suspėta 

WE WISH \OU ALL A MERR\ CHRISTMAS |įj Rusiškai pavadinti, nei nepra-
8; dėtas atstatyti. Neatstatyti til-
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1 NOTTINGHAM AUTO WRECKING 
COMPANY 

17309 ST, CLAIR AVE. KEnmore 4732 

g 
g 
g 
g 
g 
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g 
g 
g 
g 
S | 
I WELDING & CUTTING SUPPLY CO. Ą 
I EVERYTHING FOR THE WELDER | 

8 2401 CARNEGIE AVENUE CHerry 5605 8 

tai, nėra elektros, gazo, suiręs 
netvarkingas susisiekimas, jo
kios spaudos, nėra "švietimo" 
ar kokio nors ir "tarybinės 
kulturos" gyvenimo. 

s 

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 
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M E R R Y  C H R I S T M A S  

~įjr • • * • * į. 

KOTTLER METAL PRODUCTS CO. 
COPPERSMITHS & SHEET METAL CONTRACTORS 

EXpress 0066 
g 
g 5911 LEXINGTON AVENUE 
g g 
įįį mtiggKi!atBKBK«ttia«(tnre«»ai:»B»MmtttttB»«»areggit»magMnMiaot>8 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

W O N G S  
CHOW MEIN CAFE 

We Deliver for Home 
Parties 

•Call CEdar 9650 
9600 CARNEGIE AVE. 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

WAKEFIELD 
SPRING CO. 
6513 CEDAR AVE. 

HE. 3164 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

f r o m  

JUDGE BURT W. GRIFFIN 
COMMON PLEAS COURT 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

m 

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE 
M U N I C I P A L  C O U R T  

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 

• •** * 

JUDGE PERRY B. JACKSON 
M U N I C I P A L  C O U R T  

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 

£1 

UNION PAPER & TWINE CO. 
1614 EAST 40th STREET 

Telephone: EXpress 5700 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

• • • • • 
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A C M E  D Y E  H O U S E  
EXCLUSIVE DYERS TO THE TRADE 

7606 CARNEGIE AVE. ENdicott «578 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

f r o m  

g 

LIBERTY FUR COMPANY 
"Cleveland's Leading Furriers" 

1028 EUCLID AVENUE 

GEORGE J. VESPRANI 
COMPLETE INSURANCE SERVICE 

, 11906 SOIKA AVENUE 
Res. Office 

WAshington 2753 MElrose 5997 

Wish«s All Custonfers and Friends a 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 
• 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

SUNSHINE FLORIST 
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS 

liti SOUTH TAYLOR RD. yEllowstone 68S8 
i  .  •  » .  • •  i  „ •  .  

Cleveland Heights 18, Ohio 

A  M E R R Y  C p R I S T M A S  

• • • • • 

R O T T E R  £ f  P E E R  C O M P A N Y  
EAST 80th & BESSEMER 

Pfione: Michigan 8500 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

f r o m  

JOHN L. MIHELICH 

CIVIL SERVICE BOARD 

WE WISH YOU ALL A MERRY 'CH&ISTUAS 

NEW YORK BAKERY 
9117 ST. CLAIR AVB. 

13442 CEDAR RO. 

GL. 4660 i 

ER. 0414 j 

1 

GUARANTEE WELDING CO. 
I PORTABLE EQUIPMENT ELECTRIC & ACETYLENE 

Aluminum Įtfotor Blocks, Boilers, Tanks Ą, 3tructu«aJ 
Iron Work 

EAST 55th ST. HE. 8877—Night CaHs - RA. 1 m g 1973 EAS 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

f r o m  

JUDGE JAMES C. CONNEU 
C O M H 0 K  P L E A S  C O U R T  

1 : ' ; ••'''• V ' • 

A  M E R R Y  ^ t J H R I S T M A S  

JUDGE ANDREW M. KOVACHY 
- M U N I C I P A L  C Q U a T ;  •  

i 
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M E R K Y  C H R I S T M A S  

* *** * 
W O L S L A G E L  M E M O R I A L S  
HANNA BCIUDING Telephone: MAin 7S87 

I BEST* WSHES FOR A VERJ MERRY CHRISTMAS 

i * *•* * 

OHIO TRUCK EQUIPMENT CO. 
3S19 REGENT ROAD *MIT. 0061 

BEST WSHES FOR A  VERY MERRY CHRISTMAS 

SOLON DRUG STORY 
—  2  S t o r e s  — *  

tiWi EUCLID AT CHARDO# to. 

21860 LAKE SHORE BOULEVARD 

C H R I S T M A S  G R E E . T I N  

m. 

P. J. HOLMES CONSTRUCTION 
3ff HEVmiUG 9CHIMN8 — CHewy 0642 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

ANGLIJA LABIAU PRADEDA ATJAUSTI TREMTINIUS 

THOMAS J. UNIK INSURANCE CO. 
, ITS MY BUSINESS TO DO YOUR WORRYING 

UNION COMMERCE BLDG. CH. 7789 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

* ; *•* * 
POCAHONTAS FUEL COMPANY 

340 EAST 131st. STREET GLenville 7200 

M E R R Y  C H R I S T M A S  
j 

[SUPERIOR HARDWARE fir PAINT CO.! 
(Under New Management) j 

House Furnishings — Plumbing and Electrical Supplies ] 
N Floor Sander for Rent j 

6412 SUPERIOR AVENUB HEnderson 0833 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

CARPENTERS'  UNION 
jypCAL NO 1750 

3471 EAST 147th STREET WA. 0670 

William Goldbery • Sec'y. 
- , v 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

JUDGE LOUIS PETRASH 
M U N I C I P A L  C O U R T  

M E R R Y  C H R I S T M A S  

M* 
ST. CLAIR COAL & SUPPLY CO. 

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - CEMENT - LIME 

20306 ST. CLAIR AVENUE KEmnore 6000 

Šeimos Suleidžiamo# 
Gyventi Krūvoje 

Ikšiol ©fdžiosfos Britanijos 
Darbo Ministerija atveždavo 
mus į Angliją, įjungdavo į dar
bą ir palikdavo, taip sakant, 
vienus tada kovoti, su gyveni
mu, visokiais sunkumais, neš
ti kai kam tekusią nelauktai 
sunkią dali. O pasiskųsti toks 
bedalis niekam ir negalėdavo, 
nes kas gi jį, nemokantį Ang
lų kalbos, čia supras? Vertė
jai, ir tie būdavo dažnai kito
kios tautybės! 

Bet sunkiausia be&e būdavo 
tai kad šeimoms tekdavo išsi
skirti. Vyrai šitai lengviau 
pernešdavo, bet moterims ir 
nepilnai subrendusiems vai
kams tai būdavo širdį ėdantis 
kartėlis. Be to, stovyklos lyg 
tyčia būdavo išmaišomos taip 
kad kiekvienoje gyvendavo ti
kras tautų mišinys. Dažnai (ir 
man pačiam tai teko pergyven
ti!) pasitaikydavo kad viena
me kambaryje gyvendavo net 
4 ar 5 tautybių žmonės. 

Ko siekė Anglai tokiu savo 
planu mums neaišku. Tačiau 
atrodo kad jie šitokį savo nusi
statymą musų atžvilgiu pa
grindiniai keičia. 

štai, pastaru metu mus vi
sus nepaprastai nudžiugino ne
lauktas šeimų sukėlimas vie
non vieton. Kaip iki tol vyru! 
jokiu budu neduodavo darbo 
arti jo žmonos gyvenamos vie
tos tai dabar daro net tam tik
rų nuolaidų darbo atžvilgiu, 
kad tik šeimos nebūtų išdras
komos. Darbo Ministerijos par
eigūnai šeimoms net nesiūlo 
skirstytis. Priešingai, visas iki 
šiol išdraskytas šeimas sten
giasi, kiek sąlygos leidžia, tuo
jau pat suvesti vienon vieton. 

Dabar pradėtas rodyti gai
lestingumas ir atjautimas eina 
tiek toli kad leidžiama keltis 
kiton vieton ir pas artimesnius 
gimines, žinoma, tuo pačiu 
pakeičiama ir darbas. Jei nė
ra galimybės gauti butą ar 
darbą netoli tos vietos kur gy
vena žmona, vyras ar šiaip ar
timesnis giminė, tiems asme
nims j ieškoma darbo čia, kad 
jie galėtų persikelti prie savų
jų. 

Kad Darbo Ministerija mus 
"atsiminė" ir pradėjo rodyti ti
krą tėvišką širdį ir musų su
pratimą bei atjautimą, liudija 
dabar pradėta vykdyti plačios 
apimties masine perkilnojimo 
akcija. Dabar einama prie to 
kad vienoje stovykloje (hoste-
lyje) gyventų vienos tautybės 
žmonės. Pav., mažytėje Clent 
stovykloje gyveno ikšiol Ukrai
niečiai, Latviai, Lietuviai. Uk
rainiečių buvo daugiausia. 

Prieš savaitę visus Latvius 
iškėlė į Alchurch stovyklą, kur 
gyvens vieni Latviai, o į Clent 
hostelį iš Peopleton stovyklos 
atkėlė visus Ukrainiečius. Peo
pleton stovykloje bus palikti 
vieni Estai. Lietuviai greitu 
laiku irgi bus iškelti pas savuo
sius. Kurioje stovykloje dabar 
gyvens Lietuviai ten jau nebe
simaišys Latviai, Ukrainiečiai, 
Serbai, Graikai, čekai ar kito
kie. Mat, keleto mėnesių prak
tika parodė kad yra labai ne
praktiška drauge laikyti įvai 
rių tautų žmones. Vien jų kal
bos klausimas yra didelė pro
blema. Mat, reikia j ieškoti 
kalbų kurias supranta daugu
ma; keista, lyg tarptautinė kal
ba mišriose stovyklose buvo 
musų priešų — Vokiečių ir Ru
sų — kalba (nors minėtų tau
tų žmonių tarp tremtinių An
glijoje nėra). Bet ir tas kal
bas ne visi suprasdavo. 

O dabar greta Anglų kalbos 
reikės tik vienos pagalbinės 
kalbos, pav. Lietuvių stovyklo 
j e Lietuvių kalbos, kurią su
pras visi ir nebus neaiškumu. 
Ir patiems Anglams bus leng
viau su vertėjais. 

Taigf, vienu šuviu nušauti du 
zuikiai: ir parodyta tikras at
jautimas, ir pačiai Did. Brita-
S < -v 

C h r i s t m a s  G r e e t i n g !  

AMALGAMATED ASS N. OF ST. & E. 
RY. 

74* SUPERIOR AVENOT, W. 

Harry Lang, Sec'y. 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

• • 

KLUG ELECTRIC SUPPLY INC. 
ELEKTROS ŠVIESOS — IR VISOKĮ REIKMENYS 

1987 EAST 105th STREET CEdar 4226 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

Ruošiantis 1948 metų March of Dimes vajų, šis berniukas, 
Terry Tullos, iš Laurel, Miss., polio (paraližiaus) paliestas, 
tapo parinktas atvaizduoti vajaus simbolį. Tas vajus prasi
dės 1948 metų Sausio 15 iki 30. 

nijos Darbo Ministerijai palen
gvintas darbas stovyklose. 

Tomas Banga. 

LIETUVOS VAIZDAI 
2t VAIZDAI U2 $1.00 

Dirva gavo iš Vokietijos Lie
tuvių tremtinių išleistų Lietu
vos vaizdų rinkinius. Yra gau
ti du skirtingi rinkinėliai. Vie
nas susideda iš 14 atvaizdų, 
kurie vaizduoja Lietuvos mie
stus, paminklus, bažnyčias. Iš 
jų galima matyti kad Lietuva 
buvo toli pažengus savo moder
niška statyba ir gyvenimu. 

Antras rinkinėlis susideda iš 
12 vaizdų. Jie vaizduoja Lietu
vos kaimą, laukus, liaudies dar
bo kryželius ir parodo kokia 
graži buvo Lietuvos šalis. 

Tuos abu rinkinėlius, viso 2(5 
Lietuvos vaizdelius, galite gau
ti Dirvos krautuvėje už $1.00. 

Pirkdami tuos vaizdelius ne 
tik pamatysim kokia graži bu
vo paskutiniais laisvės laikais 
Lietuva, bet taip pat paremsi-
me ir netiesioginiai ir Lietu
vius tremtinius ir jų kulturinį 
gyvenimą. Jie tokiose sunkio
se sąlygose visa tai išleido, o 
Dirva platina. 

Taigi, siųskite $1.00 Šiądien, 
ir tuoj gausit 26 vaizdelius. 

DIRVA, 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

U. S. ARMIJOS inžinieriai 
vartoja išradimą pasekmingam 
žudymui pelių ir mažų vabalų 
su ultra garso bangomis, kaip 
signalinis korpusas skelbia. 

Vabalai tuo budu nužudoma 
pasekmingiau jeigu buna gru
pėse negu pavieniai, sakot 

Tyrinėjimai su žudymu pe
lių parodė kad baltos pelės nu
stimpa per minutą laiko 
patekimo į tą bangą. 

Ar šis būdas bus panaudo
tas karo metu žmonių žudymui 
apie tai dar nekalbama. Ban
dymuose su pelėmis ir patys 
bandytojai jaučia to garso to
kią įtaką kad ir tandžiai užsi
kimšus ausis nekurie gauna 
svaigulį ir lygsvaros netekimą. 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

D U N N S  
Shaker Dining Room 

Successor to 
Damon's Shaker 

Nuo Liepos 1, 1946, kuo
met aš nupirkau Damon's 
Shaker Dining Room, aš 
palaikiau tuos pačius pa
tarnautojus, tą patį gerą 
patarnavimą kokis ilgai 
buvo vykdomas Damon's 
įstaigos ir mes toliau pa
laikysime tą patį patarna
vimą ir geros rūšies mai
stą kiek galimybės leis.. 

Paul F. Dunn 

16720 Kinsman Road 
x WA. 0172 
Shaker 'Heights, Ohio 

AFRIKOJE rečiausias pauk
štis yra ai Kongo povas, apie 
kurį mokslininkai patyri tiktai 
dešimt metų atgal. 

A Very Merry Christmas 

CLARK AVE. 
CHIU BOWL 

4810 CLARK AVE. 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

M. D. ORLIN CO. 
LUMBER & MILLWORK 

ISOO KINSMAN RD. 
BR. 1333 

A Very Merry Christmas 

C H R I S T M A S  

G R E E T I N G S  

. i • * 

MARVEL BEVERAGE 
ca 

12815 KINSMAN R0. 

WAshingttta 4400 

* * K 

COONEY S CAFE 
Degtinė — Vynas — Alus 

4500 DETROIT AVE. 

C H R I S T M A S  

G R E E T I N G S  

4 * 4 
FOOD TERMINAL 

RESTAURANT 
Sam Los- Prop. 

4000 ORANGE AVE. 
(Cor. E. 40th St.) ~ 

ii"" ii in i n II -fui ii i< i 

BERRY CONSTRUCTION 
COMPANY 

7704 CARNEGIE AVENGE Express 1515 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

* *•* * 

KOEHLER RUBBER & SUPPLY CO. 

3865 CARNEGIE AVENUE 

BEST WSUSS FOR A VERY MERKY CttRlSTMAS 

i 
X 

V* 

J * *  

BARBERS UNION NO. 129 
fifed W. Tapfer - Sec'y. 

FINANCE BUILDING 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

i 

4 4 4 4 

LA GANKE & SONS STAMPING CO. | 
t$4 EAST 140th STREBT GL. 0278 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

£ • • • • • 

COUNCILMAN 

EDWARD P. STAPLETON 
1st WARD 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

K R O N H E I M S  
For 

FINE FURNITURE 
2043 EAST 55th STREET 

BEST WSHES FOR A. VERY MERRY CHRISTMAS 

EAST END IRON WORKS 
IRON WORKS FOR THE HOMES 

3 
S 
3 
I 
S 
'3 
S 
S 

1374 EAST 170th STREET IV. 0362 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

THE ELECTRIC PAINT AND 
VARNISH CO. 

Manufacturers of 
ROOF COATING—PAINTS—-VARNISHES & ENAMELS 

8001 FRANKLIN feLVD. ME. 2211 

4 

JtisHi, 

* * *> .. - ' i - 1 $ft. S. 
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AUKSAS GALI BUTI 
DVIGUBAI PA-
BRANGINTAS 

Amerikai, nuėjusiai giliai į. 
skolas, iš jų gera išeitis yra 
pabranginti savo turimą auk
są. 

štai Fort Knox tvirtovėje, 
kalnuose Žemėje ištaisytuose 
rumuose, yra suslėpta 22 bili
jonų dolarių vertis šalies pi 
niginio aukso. 

Kai Prez. Roosevelt užėmė 
valdžią, jis atšaukė visą šalyje 
turėtą tarp žmonių auksą ir 
popierinius aukso certifikatus-
pinigus. Pinigai liko tik pa
prasti žalieji certifikatai, ir si
dabriniai. 

Jis tada dolarfo vertę suma
žino sulyginus su aukso verte, 
ir valdžios turimo piniginio au« 
kso vertė pašoko. 

Per depresijos laikus švais-
tęs šalies pinigus, Roosevelt tu
rėjo mintyje ir toliau aukso 
vertę pakelti ir tuomi išbėgti 
nuo valstybinių skolų. 

Roosevelto jau nėra, tačiau 
tebėra užsilikus mintis Demo
kratų tarpe padvigubinti pini
ginio aukso vertę. Štai kilo 
pasiūlymas dabartinį 22 bilijo
nų dolarių vertės auksą pa
branginti dvigubai: dabar auk
so kaina nustatyta $35 uncijai. 
Siūloma gi unciją Įvertinti $70 
arba dvigubai. • Tuoj pat tie 
22 bilijonų, pasidaro 44 bilijo
nų dolarių. 

Iš kitos pusės, mūsų turimo 
popierinio dolario vertė kiše-
niuje tuoj pasidaro pusiau tiek 
lyginant prie to aukso vertės. 

Dabar siūloma yra finansuo
ti Marshallo planą pabrangi
nant pinigini auksą iki 44 bi
lijonų dolarių. 

Tas nebus pirmiena, nes pa-

A VERY MERRYiJCHRIST^AS 

O R B A N S  F L O W E R S  
PRODUCERS AND RETAILERS 

Ką Mano Tremtiniai 
Žydai Vokietijoje 

111520 BUCKEYE RD. - CLEVELAND, O. 
S 

-- Greenhouses — Medina, Ohio 

Kartas nuo karto susirenka 
tremtinių žydų atstovai ap-

i svarstyt savo dabartinę padėtį. 
RAndolph 150n|iJie nusprendė kad pirmoje ei-

g lėje visos jįj pastangos butų 

D r. F ra nz Pogar, Chic-agietis 
hipnotistas, sako jis galėtų į 
kelias minutas užhipnotizuoti 
visus pasaulio vadus per radio 
ir Įvesti pasaulyje pastovią tai
ką. Jis turėtų savo gabumą pa
naudoti ant Stalino. 

net ir barbarų laikais. Tai pa
sikartotų tik senas posakis — 
kad istorija pasikartoja. 

PLIENO industrija turi ži
nių kad plieno trukumas šioje 
šalyje tęsis dar porą metų, 
nes nėra galimybės jokiu ma- 8 
gišku budu pagaminti pakan-jj| UNION AVE. 
karnai plieno kad užtektų pa-ig pj ^25 
tenkinti visus pareikalavimus. Į S 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

J. E. CHRISTIAN CO. 
Established 11)13 

GENERAL BUILDING CONTRACTORS 

5606 CURTIS AVENUE ENdicott 1550 

$ nukreiptos į Palestinos klausi-
% mą, kad ten jiems butų atida

rytos durys. Kadangi ten žy
dai įvažiuoti negali, nutarta vi
somis galimomis priemonėmis 

, stengtis patekti į USA, į Ka-
S j nadą, Australiją, Afriką 
|| žydai svarsto ir ką jie dary
lį i tų naujo karo atveju. Daugu 
§|ma jų norėtų buti toliau nuo 
"''Europos. Vienok kai kurie iš 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

• • * * *  

P E R K O  
F U R N I T U R E  —  A P P L I A N C E S  

3486 E. 93rd ST. 

M E R R Y  C H R I S T M A S  j S 
I  
I 

E. E. WALDECK 
ELECTRIC CO 

W£ WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS 

• * 

jų nieko bloga nemato ir tame 
jeigu sovietai užimtų Vokieti
ją. Mat, dalis žydų yra atvy
kę iš sovietų pusės, šiuo metu 

iikai kurie jų tebedirba kaip Ru-
§ | sų agentai ir turi sovietams 

tam tikrų nuopelnų. 
Vienoje stovykloje vienas iš 

tokių žydų net siūlė visiems 
žydams gryžti į Sovietų Są-
jungį, deja, dauguma tam ne
pritarė. Esą sovietų pusėje 
ekonominis gyvenimas blogas 
ir, norint turėti geresnes sąly
gas reikia pasirinkti kitas ša
lis. 

Dalis žydų yra vis dėlto 

.1 

i 

Specializing in Electric Motor ^ 
Rewinding and Repairing i| 

We Repair all House Appliances i g 

118 Noble Ct. - MAin 5527 i g 

II 

QUALITY PLATING COMPANY 

1443 EAST 40th STREET 

A ipRY MERRY CHRISTMAS 

Residence: EV. 5678 
našiu skymų buvo naudojama 

s '  
S  C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

i.g 
8 
s  

KINSMAN AUTO HOSPITAL 
3037 EAST 123rd STREET WA. 3777 

|| priešingi komunistinei santvar
ai kai, tačiau, bijodami kad kar-

j tais bolševikai Vokietijon ne-
g j ateitų, laikosi sovietų atžvilgiu 
| Į labai santūriai. 
1 j Tenka ir Lietuviams pasi-

ENdicott 0151 $ Į kalbėti, daugiausia su Lietuvos 
P žydais. Jie pataria Lietuviams 
S kuogreičiausia iš Europos neš-
8 dintis, nes užėję sovietai tikrai 
Š išskersią visus tremtinius, 
g K. Pelėkis.. 
S 
i 
S SENOVĖJE, Meksikos Azte-
8 kai Indijonai su nauju metu 
S! užkurdavo naujas ugnis savo 
i i namuose. 

HERMAN C. EPPLE CAFE 
V ALUS — LIKERIAI — VYNAS . 

4817 LORAIN AVE. 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

f r o m  

*•* 

J: 
Si 
S 
g 

A Very Merry ChristmM 

ALBERT E ZIEHM 
F U N E R A L  D I R E C T O R  

7618 SUPERIOR AVE. 

17010 LAKE SHORE BLVD. 

HEnderson 7422 

KEnmore 7634 

OUR BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 

* * 

M U L H A U S E N  S  C A F E  
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| LAKEWOOD RAPID TRANSIT CO. 
2013 ATKINS AVENUE BO. 2823 

ScHwarz & Singer 

Master Fur Craftsmen 

C H R I S T  J 1  A S  G R E E T I N G S  

When buying or selling REAL ESTATE Call . . . 

HUGO F. BOUSE, REALTOR 
S08 EUCLID AVE. - CLEVELAND, O 

Phone: PRospect 6236 — Also Wickliffe, O. 

II 
81 

.11 

1935 EUCLID AVE. 
PR. 7194 

A  M E R R Y  C H R I S T M A ?  

g BROWN BROTHERS COAL CO. 
9533 WOODLAND AVE. — 1173 IV AN HOE RD. 

9104 MADISON AVE. 

C H R I S T M A S  

G R E E T I N G S  

SOL BERGMAN 
CO. 

J E W E L E R S  

FINEST WINE BEER & LIQUOR S MUlberry 2800 CEdar 2800 

1308 ADDISON ftOAD 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

* FS • 

CLEVELAND BUILDING AND 
CONSTRUCTION TRADES 

COUNCIL 

Hi 
p 
p 
p 

•m 
S j i  

\ %  

t 
t 

WE WISH YOU ALL A MERRV CHRISTMAS 

* *•* * 

KINGSBURY CLEANERS 
We own and operate our own Plant 

§16608 S. WOODLAND* at LEE RD. 

Jack Burns 

1280 WEST 3rd ST. 

Business Representative 

CHerry 7637 

g 

is 
is 
i 
t 
i 
t 

WAshington 050o| 

401 PROSPECT AVE. 

MAin 4350 

A Very Merry Christmas 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  
4 

THE W. F. RYAN CO. 
— Insurance since 1905 — 

GENERAL INSURANCE 

THE ARENA BUILDING — ENdicott 2200 

H 
S 

WINTER PAPER 
STOCK CO. 

1375 EAST 38th STREET 

HEnderson 4586 

BEST WISHES TO ALL OUR 

LITHUANIAN FRIENDS FOR A 

MERRY CHRISTMAS 

YOU CAN'T BEAT . . 

FOR 
* MFRESHMENT 

E N J O Y  
T H E  R E A L  F R U I T  F L A V O R  

BEST WISHES FOR 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

BOOK OF KNOWLEDGE 

KEITH BUILDING CHerry 5664 

is 
is 
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IS 
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BEST WISHES FOR 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

THE CENTRAL BANK CO. S 

Buvęs 

Yisi Depozitai Apdrausti iki $5,000 

Narys Federal Deposit Insurance Corp. 

20th ST. and BROADWAY LORAIN, OHIO 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

LUTHER K. ZERBE 
C O U N T Y  E N G I N E E R  

STARK COUNTY 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

O L I V E R  K  U  H  N  
COUNTY COMMISSIONER — STARK COUNTC 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

MATHEWS FUNERAL HOME 
AMBULANCE SERVICE 

Pearl and 31st St. 1783 E. 31st St. 
LORAIN, OHIO 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

F.W. WOOLWORTHCO. 
5c ir 10c iki $1.00 

BROADWAY LORAIN, OHIO 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

M c C R O R Y' S 
5c ir 10c iki $1.00 

[ 227 MARKET N. CANTON, OHIO 

'Matl V> ft v r * - •':v: J S ^ \ *\ - i -M 
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C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  
1 

VISIT OUR NEW HOME AT 

3164 WEST 117th STREET 

WHITEYS PAINT SUPPLY 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

THE LAKE ERIE BUILDINQ 
MATERIAL CO. 

# 

Ralph J. Jones - Mgr. 

1321 MARQUETTE HEnderson 5080 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

FROM g 
A  F R I E N D  

A VERY MERRY CHRISTMAS 

B. of L. E. AUDITORIUM 
Corner of St. Clair Ave & Ontario St. 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

ALHAMBRA BEAUTY SALON 
COLD WAVES & HAIR TINTING 

Experienced Operators Open Evenings 

10403 EUCLID AVENUE* GArfield 7958 
Elevator Theatre Lobby 

' A VERY MERRY CHRISTMAS 

CLEVELAND HOME BREWING CO. 
Brewers of Black Forest Beer — Try it—and you'll like it!] 

A. L. DeMaioribtts - Qeneral Mgr. 

1 2515 EAST 61st STREW HEnderson 1700 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

• * 

TREMONT TOOL & GAGE CO. 
8003 CLINTON AVENUE 
Telephone: ATlantic 3347 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

| FURNACE REPAIRS 
i . . . . ns j»We will inspect your furnace without charge — Any make j 
Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Sound§|cieaning . Re-cementing - Gas Conversions - Boiler Repairs 
Effect. - Seating Capacity 1,200-800 on first floor and 400||| New Furnaces InstaUed _ Time Payments 

in the balcony. — Convenient Transportation Facilities 

Frank W. Chopp, Mgr. Phone: CHerry 0733 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

THE H. J. SHERWOOD CO. 
į Prescriptions accurately compounded of the purest drugs and g 

reasonably priced. — Sickroom Supplies. 

g 2064 EAST 9th - ROSE BLDG. CHerry 3280 

A  M E R R Y  C H R I S T M A S  

D R E N I K S 
$ 

ERIN BREW — BUDWEISER — DUQUESNE BEER | 
AND DREWRYS' ALE g 

DRENIK BEVERAGE DISTRIBUTING CO. | 
23776 LAKELAND BLVD. REdwood 3300 | 

3 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

BIONDO FUNERAL HOME 
WHERE BEAUTY SOFTfi^S THE GRIEF 

J 
•J 

I 

i A. A. FURNACE & BOILER CO. 
8445 BROADWAY BR. 1440 - BR 0430 

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 

tt m  ft 

K A Y  S  M E N  S  S T O R r  
10525 EUCLID AVENUE 

RAndolph 9307 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

• •• • • 

E M M E T T  M E A D E  
SLATE ROOFINGS CONTRACTOR 

jj 3311 EAST 130th STREET 
g 

8 

LO. 7862 

14 Milijonų 2m6nii| 
USSR Koncentracijos 

Lageriuos# 

Chicago Tribune patalpino 
žemėlapj kuriame nurodyta 3t 
didieji ir daugelis mažesnių 
koncentracijos lagerių įvairio
se Sovietų Rusijos vietose. Ten 
yra laikoma prie sunkių pri
verčiamų darbų 14 milijonų 
žmonių, šiuose lageriuose gy
venimo ir darbo sąlygos yra 
tiek brutališkos ir nežmoniškai 
sunkios kad 12 procentų nelai
mingųjų miršta piriR^ metų 
bėgyje. 

Šių nelaimingųjų tarpe yra 
musų broliai ir seserys Lietu
viai. Jų jau mažai kas beliko 
gyvas, nes Lietuviai į tuos la
gerius pakliuvo 1941 metais. 

Perskaičius tą žinutę šiur
pas prabėga per kuną! Juk 14 
milijonų žmonių yra penkis 
kart daugiau negu visi Lietu^ 
vos gyventojai — vyrai, mote
rys ir vaikai. Jie kankinami 
ir žudomi vien tik d£I to kad 
nėra komunistai. 

Betgi atrodo kad artėja jau 
laikas kai pasaulis atidarys tą 
baisią geležinę uždangą ir iš
laisvins milijonus randoną ver
giją nešančių žmonių, 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

BEST WISHES FOR Ą MERRY CHRISTMAS 

JUDGE FRANK S. DAY 

C O M M O N  P L E A S  C O U R T  

Sam Biondo " Dominick Biondo Jtk 
licensed Funeral Directors « 

" **» 24 Hour Ambulance Service Attending Anthony Scrangulag 

g 11315 KINSMAN ROAD LO. 5757 

| ' f SH e 
A  M E R f Y  C H R I S T M A S  

T R U - F t t Screw Products 

WASMER BOLT & SCREW CORP. 
13000 ATHENS AVE. BO. 8040 gį 

8 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

J . TV D U N IG A N 
REAL ESTATE BROKER 

CHESTER & 12th BLDG. MAin 2110 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

WE WISH YOU ALL A  MERRY CHRISTMAS 

* * n * * 
|  J  O  S  A  M  M A N U F A C T U R N G  

C O M P A N Y  
EMPIRE BUILDING — 1783 East 11th Street 

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 

' •  • • •  ' / r ' '  •  

' • * - - v '" ' 
THE _ 

f LAKESIDE STEEL IMPROVEMENT CO.! 
a 
g 5418 LAKESIDE AVENUE 
2 HEnderson 9100 

PROSPECT 
RADIATOR CO. 

AUTOMOBILE RADIATOR 
SPECIALISTS 

A complete stock of new and 
used Radiators 

1614 PROSPECT AVE. 
PRospect 072® , 

C H R I S T M A S  

G R E E T I N G S  

IE • 4 

CHAS. ROBERTO Inc. 
t » 

WHOLESALE GROCERS 

Parduodama išsinešimui 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

BOULEVARD TAILORS & FURRIERS I 
Creators and Designers 

LADIES WEARING APPAREL AND FURS 

10208 SUPERIOR AVE: CEdar 6464 
H. Figenbom - Manager 

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 
j  

DEPENDABLE SPRAY PAINTING 
COMPANY 

i^O EAST 41st STREET 

HEnderson 4540 

WE WISH YdU ALL A llERRY CHRISTMAS 

» * *  & "* 
HILL & HART HAT STORE 

S T E T S O N  H A T S  

LEADER BLDG. — Superior and East 6th Street 

• C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

t 

R. H. ROEPER COMPANY 
MANUFACTURERS PLATING 

4810 LORAIN AVE. MElrose 6600 { 

1026 WOODLAND AVI 

CHerry 0200 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

• • • • • 

RED ROBBINS APPAREL 

EUCLID AVENUE — CHerry 0215 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

Jessie M. De Cicco Nicholas J. DiCicco 

DE CICCO FUNERAL HOME 
INVALID CAR SERVICE 

15707 ST. CLAIR AVENUE 
Branch — 12921 EUCLID AVE. 

GL. 1070 
CE. 0208 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

A .  G R  D I  N  A  &  S O N S  
FUNERAL DIRECTORS & FURNITURE DEALERS 
» 

Main Store now open — 6019 St. Clair Ave. - HE. 2088 
Chapel — 1053 East 62nd St. HE. 2088 
Collinwood Store — 15301 Waterloo Rr. KE. 1235 

£ J'Ą 

lik i- -<• y v  

ZIECHMANN FLORISTS 
COMPLETE FLORAL SERVICE 

iWarrensville Center Rd. at South WoodJaad Rd. DA. 3031 

I A  M E R I T .  C H R I S T M A S  

• š  * * • * £ 

STEEL FABRICATORS CO. 
MAIN and ELM STREETS 

PRospect 2643 

A  Very Merry Christmas 

* • t 

JERRY MILL 
HABERDASHERS 

£15 EUCLID AVE. 

m PROSPECT AVE. 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

C H R I S T M A S  

G $ i £ E T I N G S  

r ' J 

'I / * "«•- .„>» £ 4 

DISTILLATA CO. 

• 
1542 EAST 24th ST. 

PRospect 2900 

* • ; 1 ;» [n"" -•tv.-r :!;• '• , •'/ 

ANTITUBERCULOSIS LEAGUE 
1W EUCUB AVE. PR. 5710 

I ; 
S 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

• • • • • • 

UNITED ERECTING COMPANY 
4500 EUCLID AVENUE HEnderson 3310 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

* * *3 * * 

BOSTON FACTORY SHOE REPAIR 
STORES 

ALL OVER GREATER CLEVELAND 

4  

'AP >(*: 
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BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

NANKIN RESTAURANT 
GERIAUSI KINIŠKI IR AMERIKONIŠKI VALGIAI 

ALUS IR VYNAS 
Maistas paruoštas gatavai išsinešti į namus. 

1314 HURON RD. CHerry 9352 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

SUPERIOR CAFE & BOWLING 
ALLEYS 

6927 SUPERIOR AVENUE 
N. Balindu and M. Botoman - Prop. 

P. Kuhn, Manager 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

j  * • * * * .  ^  §  

PIONEtft LINEN SUPPLY CO. 
Maurice Maschke Jr., Pres. • 

3611 PAYNE AVE. HEnderson 0035 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

H O W A R D  J O H N S O N ' S  
RESTAURANT and ICE CREAM SHOPPE 

Skanus Namų Darbo Pyragaičiai ir Pyragai 
Donald Strang, Operator 

22350 LAKE SHORE BLVD — 8905 LAKE AVE. 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

*•* 

J. F. SANSON & SONS 
COMMISSION MERCHANTS UNIT 13—15 

4000 ORANGE HEnderson 8590 

UŽ ANEKDOTĄ SO-
1 j VIETAI PAKORĖ 
Į ŽMOGŲ 
l! — • 

Ukrainietis Sergej K., Iki šio 
karo daug vargo matęs sovietų 
žemėje, dabar atvykęs i Angli
ją kaip tremtinys j darbus, pa 
pasakojo apie amžiną baimę 
kokią Sovietų Sąjungoj kenčia 
kiekvienas, žmonės yra priglu-
šyti. Slaptoji policija visur turi 
savo šnipų. Niekas negali nei iš
sižioti ir pareikšti menkiausiu 
žodžiu širdį ėdančio nepasiten
kinimo Stalinu. Sergej K. nupa
sakojo tokį atsitikimą kaime 
Ukrainoje, kur jis gyveno. 

Vienas Ukrainietis tarp savo 
draugų papasakojo toki anekdo
tą: 

Stalinas nuvyko į Krymą prie 
juros pavasaroti. Vieną kartą 
jisai maudėsi juroje ir pradėjo 
skęsti. Pagalbos šauksman at
skubėjo vienas senukas, kuris 
buvo netoli, ir ištraukė Staliną 
iš vandens. 

4— Ar žinai kam tu išgelbėjai 
'gyvybę? — išdidžiai paklausė 
Stalinas senuką, kuris jo visai 
nepažino. 

— Ne, nežinau, — atvirai pri
sipažino senis. 

— Tu išgelbėjai Staliną! Už 
tai tau bus duota viskas ko tu 
tik panorėsi ir man parašysi j 
Maskvą. Kur tu gyveni? Koks 
tavo adresas? 

— Ačiu už tok| gerumą, — 
pasakė senukas: — tik nieko 
man nesiųskite, kad žmonės ne
sužinotų jog aš išgelbėjau Sta
liną! Jeigu jie tai patirs, tai 
baigta su manim — mane už*-
muš! — maldavo senis. 

Šitas anekdotas labai vyku
siai charakterizuoja žmonių 
"meilę" Stalinui, kuris žudynė
mis ir teroru laiko savo .valdžią. 
Ir Ukrainietis, papasakojęs šitą 
anekdotą, tuojau buvo suimtas 
ir užbaigė savo dienas ant kar
tuvių. T. Banga. 

* 
8 t 
8 

MERRY sCHRIST?iljkS AND* BĘST WISHES P •I 

ROY RIGEL GROCERIES S 
5 

GERI GROSERIAI, ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS IR VAISIAI | i 
2207 TAYLOR ROAD § 

Mes Atvežam J namus Phone: GLenville 6745 § 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

• nm • ' 

r H  I  C  K O R Y  G f L I L L  
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1* MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

: * #«* • 

929 CHESTER AVENUE PRospect 9374 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES I 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

4 • • n • • g. 

HARRY N. SCHAEFER 
PLUMBING — HEATING REIKMENYS 

19015 WOODLAND AVE. GArfield 8086 
8 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

THE QUALITY THREAD CO. 
Mr. L. M. Berman 

208 ST. CLAIR AVE. N.W. 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

* * *  m 
THE CANNON TAILORING CO. 

SUITS AND TOPCOATS MADE TO ORDER 

124 ST. CLAIR AVE. — Cor. East 2nd. S. 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

4 * m ft ft 
KILROY STRUCTURAL STEEL CO. I 

11800 MILES AVENUE liOngacre 5110 

s s 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

mm 
AUGUSTUS G. PARKER 

COUNCILMAN 

WARD 11 

Užgrobę Mažąją Lietu-
tuvą, Rusai Siekia Pri
sijungti ir Klaipėdą* 

Kraštą 

Dr. Kęst. Kernuvis. 

Imperialistiniai komunistinių 
Rusų grobimo norai nuolat ky
la ir jiems nėra galo. Vienu 
plėšikišku Stalino "ukazu" Ma
žoji Lietuva jau kelinti metai 
paversta Rusijos dalimi-koloni-
ja, "Kaliningrado sritimi". Gi 
šiuo metu Rusai jau yra su
planavę ir kitą Lietuvos sritį, 
Klaipėdos kraštą, pasigrobti. 

Impei ialistinius Rusų norus 
Lietuvos atžvilgiu prieš kiek 
laiko iškėlč pats raudonosios 
armijos laikraštis Berlyne. Gi 
Lapkričio 5 kitas raudonosios 
a r m i j o s  l a i k r a š t i s  E u r o p  o j e ,  
Vienoje (Austėjoje) išeinąs, 
paskelbė "Tarybines Lietuvos" 
žemėlapį, kuriame visas Klai
pėdos kraštas pažymėtas kaip 
jau atskirtas nuo Lietuvos ir 
priskirtas prie Rusų anksčiau 
prisijungtos Mažosios Lietu
vos, dabar Rusų vadinamos 
"Kaliningrado sritimi", žemė
lapyje Klaipėda vadinama tik 
"Memel" (kad butų patogiau 
nuo Lietuvos pagrobti), gi Ne
munas Rusiškai "Njeman". 

Plačios Lietuviškos S e in ų , 
Gardino ir kitos sritys Lietu
vos rytuose parodytos ne Lie
tuvos sudėtyje. 

A Very Merry Christmas 

G R O B E N ' S  
C A F E  

Wine - Beer - Liquors 

8604 SUPERIOR AVENŪE 
CEdar 4732 

mmp 

" ' •>  -  *  •  *  *  *  " .  

ROXY THEATRE 
B U R L E S Q U E  

•  

EAST 9th and CHESTER , 
, 'r - f 

Perstatymai ištisai nuo 11 ryto iki 11 nakties. 

Specialis Vidurnaktinis Perstatymas šeštadienį 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

Ml iJLF : g|Į, ; - * v 

WHITE TOOL AND SUPPLY CO. 

S 
s 

* i 

1235 WEST 6th STREET MAin 0235 

^ H R 1ST M A S G R E E TIN G S 

' mm 
? 

PLAYHOUSE RESTAURANT 
LOUNGE BAR — ENTERTAINMENT 

1415 EUCLID AVENUE PR. 9080 

BEST WSHES FOR A VERY MERRY CHRISTMAS 

J ••••• 

BROUGH BOTTLERS SUPPLY 
j 

8MI ST. CLAIR AVENUE HEndtnon 7480 

BEST WISHES FOR . . . • 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

-MM 
i 

THE DAIRYMEN S OHIO FARMERS I 
MILK CO. f 

d)Rchard 2300 

W E Y A N D  &  M E T C A L F  

DRY GOODS STORE 

I 

i 
5501 SUPERIOR AVENUB ENdlcott 0400 

! 
BEST WISHES FOR 

A VERY MERRY CĮiKISTMAS 

jgi 

* 

i 

I THE CLIFFVIEW NURSING HOME f s 
ft 

Male Patients only _11 ~^ 

18121 EUCLID AVENUE 

all ages 

^ idŠfMre 4131 

I i 
8 
g 
S Best Wishes to all our Lithuanian Friends 

1 For a MERRY CHRlStMAS 
8 . 
8 

B .  L .  M A R B L E  C O .  
O F F I C E  C  H  A I  R  S  

TELEPHONE BEDFORD II BEDFORD, -O. 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

• *% • 

1 

C  H  R I S  T  M  A  S  G R E E T I N G S  

• • • • • • • • • • 

CLEVELAND CELERY MARKET 

| 2633 EAST 40th STREET ENdicott 2416 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

VETTER CUT GLASS MFG. CO. 
Veidrodžiai padaromi sulyg užsakymo ir sudedami 

215 HURON RD. Phone: CHerry 8090 

r 
C H R I S T M A S  G R A T I N G S  

DY DIE WASH INC. 
3630 USE ROA^ LOngacre 6161 

c. WM. WITTLINGER, I n 
Dry Goods and Men's Furnishings,- ̂ ^ 

i 
i 

2207 LEE RD. CLEVELAND HTS., a I 

FA. 8485 

8 
BEST WISHES FOR 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

"J • • • • • 

WEST 89th ST. NURSING HOME 
Treatment fair Alcoholics 

EDDIE BENSON - Manager 

2240 WEST 89th ST. WOadbine 4870 

C H R I S T M A S  " G R E E T I N G S  \  

THE EMPIRE PLATING CO. 
8800 EVAftS ROAD C84W )N7 

if:;- •W-. .•$ 



IN THREE SECTIONS 
SECTION THREE 

Rusai Sąmoningai Lie
tuvius Likviduoja, o 

Jaunimą Daro Rusais 
Rusai siekia kad Lietuvių 

tauta išsižadėtų savo tautišku-
. mo ir pati darytųsi Rusais. 

Smurtu Lietuvai primetę Ru
sišką mokyklą ir bolševikiškai 
Rusišką "kulturą", Rusai ma
no bent Lietuvos jaunimą lai
mėti. Imperialistų Rusų tiks
las, kaip ir imperialistų Vokie
čių, yra tas pats: visuotinai iš
naikinti sąmoningus Lietuvius, 
gi tautos likučius, ypač jauni
mą, įjungti į Rusų tautą — su
rusinti. 

* 

šitokia Rusų pikta valia Lie
tuvoje daug kur pasireiškia. 
Ypač ryškiai ji matyt Rusiško
je pionierių ir komjaunuolių 
organizacijoje ir telkiant taip 
vadinamus "pradedančiuos i u s 
jaunuolius rašytojus". 

Visa tai visuotinai patvirti
no Lapkričio pradžioje visoje 
Lietuvoje rengti Spalių revo
liucijos "minėjimai" kuriems 
vienas iš pagrindinių "nurody
mų" buvo kad tos "šventės iš
vakarėse butų ruošiami iškil
mingi paminėjimai, su atitin
kama pradedančių jaunųjų ra
šytojų kūryba" (Vilniaus "Li
teratūra ir Menas" Sp. 5). 

f 

DIRVA THE FIELD 
\ » 

LITHUANIAN WEEKLY 
Published every Friday in Cleveland by 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave Cleveland 3, ohS* 

Subscription per year In advance 
In the United States $3j60 
In 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100.000 Lithuanians In the Stat* and Ipt Cleveland. 

Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the act of March 3, 1879, 

No. 51 Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO December-Gruod. 19, 1947 (32-ri metai :: 32nd year) 

Londono Konferencija 
Baigėsi Niekais 

m 
* 

* 

ŽMONĖS BAIMĖJE BĖGA IŠ SOVIETŲ 
ZONOS VOKIETUO 

IMASI SUJUNGIMO 
VAKARINĖS VO-

KIETUOS 

f 

Sovietų Instrukcijos 
savo Agentams Trem

tinių tarpe 
Bolševikams vis dar lafctti ru

pi tremtiniai. 'Negalėdami prie-
Ujarta grąžinti jų namo dėl D. 
Britanijos ir Amerikos didžių 
pastangų, bolševikai stengiasi 
tremtinius sprogdinti iš vi
daus. Tam reikalui SSSR savo 
agentams įsakė: 

1. Palaikyti ir kurstyti ne
santaiką tarp įvairių tautų 
tremtinių, kelti nesantaiką tarp 
f y a i r i ų  r e l i g i n i ų  į s i t i k i n i m ų  
Žmonių. Tremtinių vedamą ko
vą prieš bolševizmą paversti 
jų savitarpio kova. Tremtinių 
spaudą ' užversti bolševikams 
nekenksmingais rašiniais. 

2. Organizuoti didelius skan
dalus, kad svetimšaliai įsiti
kintų jog dabartiniai tremti
nių laimėjimai lygus nuliui. 

3. Juodinti emigrantus Ka
nados,, Brazilijos, Argentinos 
darbininkų akyse, kur juos no
rima įsileisti. Skatinti nusi
kaltimus stovyklose, organi
zuoti ten agentus ir stengtis 
paimti stovyklas savo žinion. 

Instrukcijose rašoma: "Mū
sų agentai turi pasidaryti san
dėlių buhalteriai, komendantai 
bei kiti atsakinti pareigūnai ir 
fcikvoti Amerikoniškus produk
tus. Reikia praskinti kelią į va
dovybę mulkiams, kuriuos bu
tų galima panaudoti musų tik
slams. Pagrindinį dėmesį krei
pti į sąjungininkų okupacinių 
pajėgų ir emigrantų santikių 
aštrumą. Reikia įtikinti sąjun
gininkų policiją kad didžiausi 
nusikaltėliai yra kaip tik emi
grantai. Amerikiečių ir Britų 
policiją reikia nenuilstamai nu
teikti prieš stovyklų gyvento
jus. Reikia pasiekti tokią pa
dėtį kad kiekvienas emigran
tas į sąjungininkus žiūrėtų 
kaip į Jkavo pikčiausius prie
šus". 

Reikia pastebėti kad to bol
ševikai bus jau žymia dalimi 
pasiekę, organizuodami skry
ningus. Amerikos Lietuvių or
ganizacijos turėtų čia buti la
bai apdairios ir neleisti kad 
komunistų agentai, per IRO 
valdininkus, viešpatautų sto
vyklose komunistų naudai. 

K. Pelėkis. 

Jesse M. Donald, Prez. Truma-
no paskirtas nauju Pašto Vir
šininku (kairėje), atsisveikina 
su buvusiu viršininku Hanne-
gan (dešinėje). 

PROGRAMA KOVAI 
SU INFLIACIJA 

Senatas, šio specialio po-
•ėdžio metu, dar spėjo pri-
imti savo programą kovai 
su infliacija. Tai Sen. Taf-
to trijų punktų programa, 
kuri autorizuoja preziden
tą tartis su industrijų, biz
nių ir agrikultūros atsto
vais imtis liuosnoriu budu 
prilaikyti kainas nuo kėli
mo. Toliau, sutinka pratę
sti eksporto kontrolę iki 28 
Vasario, 1949, ir transpor-
tacijos kontrolę iki Vasario 
28, 1949 m. 

Demokratai dėjo pastan
gas įpiršti ką dar griežtes
nio infliacijos atžvilgiu. 

SOVIETAI vis gauna iš 
Amerikos 'požeminiu budu' 
lend-lease pagalbą, kaip tą 
iškelia Senatorius Bridges, 
apkaltindamas State De-
partmentą už siuntimą Ru
sijon visokių Amerikos iš
dirbinių. 

VALDŽIA plečia maisto 
taupymo programą; dienos 
be mėsos, be kiaušinių pa
liekamos ant toliau; svars
toma suvaržymas didesnio 
grudų sunaudojimo. 

Šalye norima įvesti sava
norį gasolino racionavimą, 
taupymui gasolino. 

Britai padarė su Maskva 
sutartį gavimui grudų iš 
Rusijos duonai, o Rusams 
duos mašinerijų. 

Gen. Marshall pasiryžęs 
nesteigti tuoj Vokiečių val
stybes vakaruose, nes tai 
butų pripažinimas Rusams 
rytinės Vokietijos, ko bol-

Londonas.— Gruodžio 151 ševikai tik ir nori. Dabar-
tapo galutinai nutrauktos tm.ls vakarinės Vokietijos 
Keturių Didžiųjų tarybos suJungimas daromas tiktai 
kurios turėjo nustatyti Vo- ekonominiam patogumui ir 
kietijos ir Austrijos taiką, panaikinimui trijų paskirų 
Mat, nuo pat pradžios, so- administracijų, iki šiol lai-
vietų nustatyta programa kom« okupantų šalių. 
Molotovas tik puldinėjo,! . Y?kjeciai veikėjai vaka-
darė priekaištus, įžeidinė- i'inėje^ Vokietijoje ruošiasi 
jo ir kaltino Ameriką ir ki- nąujai tvarkai ir laukia ko
tas Vakarų sąjungininkes!^ius sutarimus padarys U. 

Anglija ir Prancūziją — S., Britai ir Prancūzai dėl 
" okupuotų zonų. 

Komunistai gi ii rytinės 
Vokietijos, Maskvos nuro
dymais, bombarduoja tele
gramomis vairinės Vokie
tijos veikėjus nesileisti to
kiam Vokietijos skaldymui 
— jie nori kad visa Vokie
tija liktų vienoje valstybė
je, sulyg Ęoįtotovo plano, 
Maskvos naguose,> kaip so-, 
vietams pavyko padaryti su 
daugeliu kitų šalių. 

PT* "1 fssT' 

Lietuviai pabėgėliai Vokietijoje renkasi sau drabužių iš 
Amerikos gautų siuntų. Ten yra didelis trukumas vy
riškų drabužių ir apavo, tremtiniai vyrai nuolat jų pra-_ 
šo. Aukokit daugiau drabužių ir avalynės vyrams. Sa
vo aukas siųskit i B ALF sandėlį, 105 Grand St., Brook
lyn, N. Y. 

Sovietuose visi vel 
Nubiedninti 

GELBĖJIMUI PINIGŲ 
PASKYRIMAI 

vykdyme "imperialistinių" 
užsimojimų Europoje, ir "i 
jokias rimtas kalbas nesi
leido, nes tam sovietai, ir 
nemato reikalo. 

Po^ trijų savaičių tokių 
bergždžių posėdž i a v i m ų 
galiaus prieita išvados kad 
konferencija reikia baigti. 

. U. J3. Valstybės Sekreto
rius ̂ Marshall padarė tam 
galutinį sprendimą, ir kon
ferencija iširo. 

Toks konferencijos nu
traukimas sukėlė baisų ne
rimastį ir baimę žmonių 
gyvenančių sovietu oku-

AMERIKA ŽINO, JĄ 
SOVIETAI PULS 

PREZ. TRUMAN parei
škė kad nors U. S. kariuo
m e n ė  j a u  t r a u k i a s i  i š  I t a l i - į  

puotoje zonoje Vokietijoje | jos, kadangi Italija pasira-| 
ir iš ten prasidėjo bėgimas šė taikos sutartį,' tačiau is 
visokiais galimais budais į 
vakarų Vokietiją. Raudo
nieji, žinoma, turėdami tą 
Vokietijos dalį savo naguo
se, nenori kad iš ten jokis 
žmogus išbėgtų, kaip buna 
daroma ir su kitų jų užgro
btų šalių žmonėmis. 

Tie nauji pabėgėliai su
daro naštą ir vakarų Vo
kietijos okupantams Ame
rikai, Anglijai ir Prancūzi
jai. 

Tariamasi sujungimui 
Atsikračius Molotovo, U. 

S. Sekretorius Marshall tu
rėjo pasitarimą apie sujun
gimą Prancūzų zonos su 
Amerikos ir Britų zono
mis, su kuo Britai sutinka 
ir jau vykdo sujungimą su 
Amerikos valdoma zona. 

Vakarinė Vokietija savo 
naują sostinę turės Frank
furte, nes Berlinas yra so
vietų zonoje. * 

Amerikos pusės bus rūpi
namasi apsaugoti Italijos 
taika, saugumas ir nepri
klausomybė. Tai yra per
sergėjimas Rusijai kad ne
bus leista Italiją pagrobti 
j Maskvos įtaką per Italijos 
komunistus. 

Sovietai gali j 48 valan
das užgrobti šiaurinės Ita
lijos dalį, su apie 20 milijo
nų gyventojų, kaip žinovai 
tai numato. 

Prez. Truman taipgi pa
skelbė kad jis niekur neva
žiuos matytis su Stalinu, ko 
tuli Maskvos agentai reika
lauja, kai nevyksta susita
rimai su sovietais dėl Aus
trijos ir Vokietijos. 

Tokie pasimatymai, Mas
kvos agentų noru, yra tik 
laiko trukdymui ir davimui 
bolševikams daugiau laiko 
savo šunybes rengti. 

Trumanas pasakė, Stali
nas žino kur jį rasti, jam 
durys į Baltąjį Namą atvi
ros. 

^ Kongreso tąsynėse įvai
riais atžvilgiais už teikimą 
greitos pagalbos Vokietijai, 
Italijai ir Prancūzijai, nuo 
$597,000,000 pirmiau numa
tytos sumos numušta $27 
milijonai. Dar tuo klausi
mu turės susitarti Senatas 
ir Atstovų Rūmai. Prezi
dentas sutinka pasirašyti 
tą bilių greičiausia. 

Senate siūlyta dadėti dar 
$20 milijonų Kinijos para
mai. 

Prie to dar rekomenduo
ta $490,000,000 valdžios lė
šoms okupuotoje Vokietijo
je, Japonijoje ir Korejoje. 

^ Žymus Amerikos milita-
riniai vadai ragina valdžią 
neapleisti Kinijos, nes ji 
gali greitai patekti komu
nistų naguose. 

PARYŽIUS atmetė dar 
dvi Maskvos oficiales notas 
kuriose sovietai protestuo
ja prieš Prancūzijos areš
tavimą ir išvijimą sovietų 
rekatriacijos komisijos. Ta 
komisija landžiojo tarp Ru
sų pabėgėlių agituodama 
juos gryžti, ir varė komu
nistinę propagandą Pran
cūzijoje prieš vyriausybę. 

Gruodžio 13 Prancūzija 
išvijo dar 9 sovietų narius 
iš savo šalies. 

Beveik kiekvienoje Lietuvių tremtinių stovykloj Vokietijo
je yra kuklus dantų gydymo ir taisymo kabinetas, kur fi
ziniai nusilpusių tremtinių dantys prižiūrimi, taisomi pagal 
galimybes. Tremtinių sveikatos reikalams trūksta vaistų, 
instrumentų, stiprinančio maisto ir kitokių reikmenų. Au
kokite ir siųskite savo aukas BALF'ui, 105 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 

ŽYDAI nori pavadinti 
savo valstybę, jiems skiria
mą Palestinos dalį, Naujo
ji Judėja. 

STALINAS Rooseveltą 
tikrai "užčėravojo". Pirm 
pasimatymo su juo, 1940 

j metais Rooseveltas apie so
vietus skelbė: "Tai yra ša
lis, kaip visi žino ir turi 
žinoti, valdoma diktatūros 
tokios atkaklios kokia tik 
pasaulyje gali buti". Vė
liaus Rooseveltas gyrė so
vietus kaip 'demokratišką' 
šalį, ir tikėjo Stalinui jog 
su sovietais busią galima 
taikiu budu susikalbėti. 

UNITED NATIONS po 
sėdyje sovietų atstovas pa
reiškė kad U. N. galės gy
vuoti pasekmingai. Reiš
kia, patyrę kad toje orga
nizacijoje kitos valstybės 
leidžia Maskvos atstovams 
visus kolioti ir įžeidinėti ir 
k o m u n i s t i n ę  p r o p a  g a n d ą  
varyti, sovietai nori U, N. 
dalyvauti ir toliau. # 

ŽYDAI Palestinoje ren
giasi atkakliai kovai už sa
vo teises prieš Arabus. Ten 
pasikartoja šaudymai, bet 
tikima įvyks ir aštrių susi-
kovimų didelėje skalėje. 

Amerikos žydai nutarė 
sukelti $395,000,000 Žydų 
reikalams 1948 metams. Tų 
pinigų daugiausia teks Pa
lestinos gelbėjimo tikslams 
— ginklams ir tt, 

GRAIKIJOJE su r a s t a 
už apie $75 milijonus ver
tės UNRRA reikmenų, ku
rios yra pasiųstos iš Ame
rikos. Washingtone pradė
ta rūpintis paimti tas reik
menis į Amerikiečiu kon
trolę išdalinimui 
tvarka. 

Sekantis karas nebus to-
kis kokie būdavo ikšiolei. 
Tam Amerika ruošiasi. Su
rašoma šalies industrijos 
kurios galėtų kuo prisidėti 
prie karo reikmenų gamy
bos. 

Armija ir laivynas skir
stoma po visą šalį kad ne
būtų daug krūvoje, ir išda
linama kariuomenės reik
menys į smulkius sandė
lius, nes vienoje vietoje iš
sprogdinus didelius kiekius 
reikmenų suirtų visas ap
sigynimas. 

Kareivių pervežimas su
tvarkoma atlikti oru ir jų 
apranga nustatoma leng
viausia ir patogiausia. 

Paruoš specialus burius 
kareivių ir ligoninių viene
tų greitam pribuvimui ato
minėmis bombomis išardy
tuose miestuose, kad grei
čiausiu laiku butų ten at
statyta tvarka ir pagalba. 

Civilinė armija turės bu
ti paruošta gatavai, opera-
vimui karo dirbtuvių arba 
kovai su iš oro atsiradu
siais priešais. 

Gen. Groves, kuris šiaip 
šalies apgynimą suplana
vo, sako kariuomenė naujo 
karo atveju bus saugesnė^ 
je padėtyje negu civiliniai 
gyvenantys miestuose, nes 
atominiam kare bus užata-
kuota pirmiausia gyvenami 
miestai, ne tiek kariuome
nių punktai. 

Kam to laukti: Amerika 
žino kas ją užatakuos ir 
žino kad tam rengiasi — 
lai pati atlieka ataką pir
miau ir skubiau, tuomi iš
gelbės pasaulį ir save nuo 
daug bereikalingų kančių, 

JOHN L. LEWIS, maine-
rių unijos vadas, ištraukė 
United Mine Workers ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos, pasekmėje nesutikimų 
kokie iškilo Spalių mėnesį 
San 
joje. 

\ soVIETŲ "rojuje", Stalino 
jsakymu, visi komisarai ir pro
letarai iki vienam padaryti 10 
kartų biednesniais. Vienu pa
mojimu visi turėjo išpildyti 
įsakymą — atnešti visus savo 
turimus iki šiol rublius, ir už 
10 senų rublių gavo tik viena 
rublį. • •• * 

Taip visi kurie buvo jau pra
sigyvenę rubliais, visi kurie iš
tikimai Stalinui tarnavo ir tu
rėdami geresnes vietas galėjo 
rublių susikrauti (ypač kad 
sovietuose mažai buvo kas pir
kti), dabar paliko vėl palygi
namai biedni. 

žinovai tikrina kad šis žygis 
yra privertimas sovietų paval
dinių vėl sugryžti atgal Į pro
letariato gyvenimą ir pasitikė
ti savo išlaikymu nuo valsty
bės. 

Rusijoje infliacija buvo pa
siekus to laipsnio kad už ma§» 
niekius mokėta šimtais rubliu 

Rusai, kad ir komunistai, iš
girdę gandus kad rublis bu* 
branginamas, griebėsi -pirkinė
ti ką tik galėjo gauti. Tas pir
kimo įsisiūbavimas ir dabar 
tęsiasi. Perka ką gali gauti ir„ 
už naujus rublius. 

Nors sovietai skelbia kad su 
naujais rubliais kainos nupigę, 
tačiau jeigu turėjęs 10,000 rub
lių komisarukas liko tiktai su 
1 tukstančiu rublių, tai kad ir 
pirks ką už mažiau rublių, vis 
tik jaučiasi kad iš jo Stalinas 
atėmė 9,000 jo uždirbtų rublių 
išanksto už visa tai ką parduos 
pigiau naujais rubliais. 

• 
ŠIOJE ŠALYJE šaldyto mai

sto laikomo sandėliuose kiekiai 
pasiekė rekordo: Gruodžio 1 d. 
užšaldyto maisto turėta 4,800,-
000,000 svarų, arba apie 20 mi
lijonų svarų daugiau negu tu
rėta mėnuo pirmiau. 

• 
AMERIKA mokės tarp 80 ir 

90 nuoš. visų kaštų kokie susi
darys išlaikymui Britų-Ameri-
kos zonų Vokietijoje bendrai. 

Už tai Amerika gauna iš An
glų tam tikras privilegijas Bri
tų bonos kontrolėje. 

Amerikai atsieis po apie 800 
milijonų dolarių metuose pra
dedant 1948 metais. Britanijai 
mokėti dalia Ims apie $121,-
000,000. 

Amerika ir Britanija sutiko 
supirkti 70,000 tonų žuvies i& 
Islandijos, kuri bus parvežta į 
Vokietiją Britų ir Amerikos 
zonų žmonėms maitinti. 

KOVAI su maisto kainomis, 
Prez. Truman pasižadėjo vie
šai paskelbti žymiuosius šaliea 

Frapcisco konerenci- gruę[ų ir kitų pragyvenimo rei
kmenų spekuliantus. 

Vienas ir pats pirmiausias iš 
DAUG milijonų dolarių bus tokių spekuliantų pasirodė Ed-

išdalinta įvairių šios šalies iš-į win W. Pauley, vienas iš aukš

čių kon-
UNRRA 

dirbysčių ir biznių darbinin
kams šias Kalėdas pavidale bo-
nų ir kitokių premijų. 

Kiti sako, kompanijos mokė
damos bonus apeina mokėjimą 
valdžiai taksų už tas sumas. 

Tas tiesa, bet tos sumos pa
sirodo darbininkų ineigose ir 
darbininkai už savo gautas di
desnes sumas vistiek turi mo
kėti taksus. 

tų valdžios įstaigų sekretorių. 
Jis verčiamas iš tos vietos 

rezignuoti. 
• 

WESTERN Unioa telegrafo 
darbininkai, 50,000 skaičiuje, 
nusitarė sustreikuoti' Gruodžio 
23 d. 

Trys geležinkelių darbinin
kų unijos balsuoja streikavim© 
klausimu. 
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PENNSYLVANIJOJE 
PAS PITTSBURGHO 

LIETUVIUS 

Clevelande Pittsburghas gar
sus savo suodžiais. Kai jau 
rengiausi j pittsburghą važiuo
ti Clevelandiečiai davinėjo man 
,visokių patarimų, vieni per
spėjo kad nesidėčiau šviesių 
rubų; kiti gi bijojo dėl mano 
akių; Įkris, sako, suodžių akin, 
nespėsi ir krapštyti. 

Bet man, galvojau, Pitts
burgh© suodžiai nebaisus. Per
gyvenau tiek visokių pavojų 
per karą Europoje, negi čia da
bar suodžių išsigąsiu. Reikia 
vistiek važiuoti pasižiūrėti ar 
Pittsburgho Lietuvių širdys ir 
gi taip pat aprukusios kaip ir 
jų miestas. ... 

Tai taip įsėdęs į Pennsylva
nia geležinkelio vagoną ir iš-
skutau, ir turiu pasakyti kad 
ir po šiai dienai šitos savo ke
lionės nesigailiu. 

Dar neprivažiavus pradėjau 
jausti daug simpatijos Pitts
burgho kraštui. Traukinys bė
go tarp gražių kalnelių prime
nančių kalnuotas gimtojo Kau
no apylinkes, o kai privažiavau 
upę tai taip ir žuktelėjau: 

— žiūrėkit, ir Nemunas čia 
teka! 

Rami, plati upė tingiai vin
guriuoja įsispaudus tarp aukš
tokų kalnų, ir platumu ir smar
kumu labai panaši į musų Ne
muną. Kaip vėliau sužinojau, 
tai Allegheny upė. 

Dar daugiau panašumo j Lie
tuvą radau pačiame Pittsbur-
ghe. Miestas, kaip ir Kaunas, 
stovi dviejų upių santakoje. Ir 
iš kairės kaip tik Aleksoto šlai
tai, tuo tarpu kai dešine je lėk-
ščiau, kaip Vilijampolės pusė
je. Jeigu ne Amerikoniški dan
goraižiai, manytum j Kauną at
važiavęs. 

Patraukęs giliai į nosį Pitts
burgho oro ir nieko įtartino ja
me nepastebėjęs, žingsniavau 
tiesiai Į Adv. E. A. Schultz'o 
Įstaigą pasikalbėti apie Lietu
viškus reikalus. Malonus Adv. 
Schultz, nors buvo ir labai dar
bu užsivertęs, metė viską į ša
lį kad galėtų mane su Pitts-
burghu ir jo Lietuviais supa
žindinti. 

Paskirsiu tau tris valandas 
laiko, buvo jo žodžiai, o kas 
kaltas kad drauge išbuvom net 
dvylika valandų, aš nežinau... 
Gal but taip labai vienas kitam 
patikom, o gal Adv. Schultz'ui 
pasidarė įdomu dar kartą jam 
taip gerai pažystamus Pitts
burgho Lietuvius ir jų įstaigas 
aplankyti. 

Jaučiausi lyg bučiau vieną 
gerą naują draugą susiradęs. 

Retai atsitinka kad čia gi
mę ir augę musų tautiečiai pa-

Detroit, Mich., Naujienos 
Kalbėjausi su Pittsburgho 

Lietuviais apie koncerto su
rengimą, sunku, sako, surasti 
kas suorganizuotų, bet jeigu 
apsiims Adv. Schultz tai gali 
buti tikras kad viskas gerai 
pasiseks. 

Adv. Schultz vadovauja ir 
vietiniam BALF skyriui. Lap
kričio 15 dieną Lietuvių Tag 
Day, nežiūrint labai blogo oro, 
davė $2980, lengvai butume su
rinkę iki dešimt tūkstančių jei 
butų pasitaikęs geras oras, pa
sakoja Adv. Schultz. 

Nenoromis mintys krypsta į 
kitus musų šviesuolius. Rodos, 
turime apsčiai ir Lietuviškų 
advokatų ir gydytojų ir dar vi
sokių. Bet kur gi jų dalis Lie
tuvybei? Girdime ir jaučiame 
tik vieną-kitą, kiti visi pasken
do Amerikos juroje, ar tik ne
bus jie mums jau amžinai žu
vę? 

Taip jau susidėjo kad Pitts-
burghe man teko pergyventi 
vieną staigmeną po kitos. Už
sukome pas Marčiulaitį, į jo 
laidotuvių įstaigą, ir iš paskos 
įbėga kos jaunas vyrukas. 

— Ar tai tu, drauguži? — 
girdžiu lyg ir pažįstamą bal
są. žiuriu, mano mokslo ir li
kimo draugas, inžinierius Vy
tautas Mažeika stovi tarpdury
je. Nenorėjau tikėti savo akim, 
kas galėjo manyti kad susitik
sime taip netikėtai tolimoje 
Amerikoje. Persiskyrėm mes 
dar 1944 metų žiemą Berlyne, 
aplinkui sproginėjant bomboms 
ir siaučiant gaisrams. Jo pla
nas buvo bėgti į Švediją, nuo 
to laiko nieko nebuvau apie jį 
girdėjęs. 

Tikrai pasaulis yra mažas, o 
tas kirminas žmogus išsisuka 
visokiuose pavojuose, persirita 
per kalnus ir perplaukia per 
vandenis ir, žiūrėk, visai kita
me pasaulio krašte vėl tenka 
susitikti. 

Važiuojam į Pittsburgho pie
tinę dalį, ten daugiau Lietuvių 
susispietę. Aplankome naujai 
ištaisytą Lietuvių Piliečių Klu
bą, didelė, graži salė, šalimai 
klubo kambarys su labai ilgu 
baru, bet vistiek tirštai apsto
tu. Apačioje vėl didžiulė pa
talpa įvairiems parengimams. 

Susirandame pažįstamų, vis 
kviečia alaus kartu išgerti, o 
mes dar toliau norime važiuoti. 

Paskui užtat vos ant raudo
nos šviesos neužvažiavom. Gry-
žęs i Clevelandą tuoj nuskubė
jau gyvybę apsidrausti. Ame
rikoje, broliukai, ne juokai! 

Smarkus lietus bandė mums 
pagadinti sekmadienio nuotai
ką. Bet laimingai susiradomt 
malonų p. Aleliuną, kuris su
tiko mums toliau Pittsburghą 
aprodinėti. Dabar patraukėme 
j Pittsburgho šiaurę. Aplan-

mas. Kviečia mane papasakoti 
apie tremtinius. Pasakiau ką 
mačiau ir pergyvenau, papasa
kojau ką žinojau apie bolševi
kus. Tautiečiai klausėsi ir ju
tau kaip jiems skaudu kad mu-

LINKSMŲ šVENčIft 
Kalėdų išvakarėse, sveikinu 

Dirvos leidėjus, skaitytojus ir 
bendraminčius, su kuriais teko 
per ištisus metus dalintis min 

sų tėvynė ir musų broliai, se- j timis ir žiniomis ir daug ko 
serys, būdami visai nekalti tu- naujo pasimokinti, — linkėda-

siriekštų kaip aktyviausi vei- kėme vietinės parapijos klebo-
kėjai ir Lietuvybės palaikyto
jai. Vienas iš tokų yra Ady. 
Schultz. Jis visada dalyvauja 
lietuviškuose parengimuose, o 
jo vadovavimas garantuoja ir 
pilną pasisekimą. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me
tų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

ną Kun. Mišių. Susipažinome, 
pasisakau pavardę. 

— Pažinojau vieną jaunuolį 
ta pačia pavarde, kartu mokė
mės Kaune 1904 metais. Ar ne 
giminė? — klausia mane Kun. 
Misius. Ir pasirodė kad Pitts-
burghas dar vieną staigmeną 
man iškrėtė. Kun. Misius mo
kėsi kartu su mano tikru tėve
liu ! 

Toliau vykome į Pittsburgho 
priemiestį, McKees Rocks, tai
gi į Makyso uolas, Lietuviškai 
tariant. Tikrai apylinkės uo
lotos. Sustojome prie Lietuvių 
klubo, ten kaip tik susirinki-

ri taip kentėti. Jutau kad nors 
ir senai kai kurie čia jau gyve
na, bet dar labai rūpinasi savo 
tėvynės Lietuvos reikalais. 

Čia daug pardaviau tremti
nių išleistos puikios dainų kny
gelės, "Leiskit į Tėvynę", už 
surinktus pinigus siusime mai
sto badaujantiems ir vargstan
tiems tremtiniams į Vokietiją. 

Aplankėme dar vieną - kitą 
McKees Rocks Lietuvį ir grį
žome į Pittsburghą. 

čia apžiūrėjome didžiulę p. 
Pivaronų kepyklą, joje dirba 
30 darbininkų ir į dieną iškepa 
15,000 kepalėlių duonos. Po
nai Pivaronai yra labai žinomi 
Pittsburgho Lietuviai. Petras 
Pivaronas yra Lietuvių Kam
bario Pittsburgho Universitete 
Komiteto pirmininkas, tai ir 
nuvykome to kambario apžiū
rėti. 

Pats Universitetas telpa di
džiuliame dangoraižyje. Sako
ma kad tai aukščiausias uni
versitetas pasaulyje. Universi
teto pastatas simboliškai vaiz
duoja mokslo laipsnius, jis su
grupuotas į kelias ryškiai ma
tomas dalis — juo aukščiau ko
pi tuo toliau moksle pažengu
sių studentų mokymosi patal
pas pasieksi, o kadangi mokslui 
ribos nėra tai ir pats pastatas 
viršuje daro lyg neišbaigtumo 
įspūdį, šalimai stovi universi
teto katedra, aiškinama kad jo
je Įdėti didžiausi pasaulyje pa
veiksluoti langai. Taigi, Pitts
burghas turi kuo pasididžiuoti. 

Tik inėję į Universitetą pa
sukę po kaire atsidūrėme prieš 
cluris su parašu: "Lithuanian 
Room". Gaila kad tuo metu 
Lietuviškame kambaryje vyko 
paskaita, mes negalėjome _ jo 
^mulkiai apžiūrėti. Pravėręs 
duris mažiau Lietuviško stj-
'.iaus suolus ir stalus, Lietuviš
ka ornamentika, juodu ir švie
su ąžuolu išpuoštas sienas ir 
3uikų Čiurlionio paveikslo "Ka
raliai" (Rex) atkūrimą ant sie
nos. Lietuviškas kambarys la
bai skoningas ir jis puikiai at
stovauja Lietuvišką meną ir 
Lietuvišką dvasią aukščiausia
me pasaulio universitete. 

Dar daug ko bučiau galėjęs 
Pittsburghe pamatyti, bet ma
no laikas baigėsi. Atsisveiki
nęs su maloniais Pittsburgho 
Lietuviais (jų širdys tikrai ne-
apneštos Pitsburgho suodžių) 
patraukiau atgal į Clevelandą 
prie savo tiesioginio darbo. 

Clevelande putė smagus vė
jelis nuo ežero. žingsniavau 
plačiomis gatvėmis namo svar
stydamas kuris šių miestų gra
žesnis? O jus, mieli skaityto
jai, kaip manote? Ir jau ži
nau jusų atsakymus — Cleve-
landiečiams gražesnis Clevelan-
das, Pittsburghiečiams — Pitts-
burghas. 

O gražiausi pasaulyje man 
yra Lietuvos miestai: Vilnius, 
Kaunas.... Ir nors čia labai 
graži šalis, bet nerimsta širdis 
krutinėję.... J. P. Vytis. 

ma visiems Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų! 

Lai sekantieji 1948 metai at
neša visam pasauliui daugiau 
vilties, džiaugsmo ir pasitikė
jimo, o Dirvos draugams lin
kiu dar geresnio susikaupimo 
ir pasiryžimo geriau ir tiks
liau užpildyti šio mėgiamo laik
raščio skiltis. 

Marija Sims. 

KAS VEIKIAMA t 
Laukdami Kalėdų, di d u m a 

musų veikėjų rūpinosi pasiųsti 
asmeniškus pakietėlius Lietu
viams tremtiniams, todėl viešą 
veiklą paliko kiek užpakalyje. 
Po švenčių yra ruošiama daug 
įvairaus pobūdžiolietuviškų 
vakarų. 

Lietuvos Nepriklausomy b ė s 
minėjimas čia ruošiamas Vasa
rio 8 d. Mat šymet Užgavėnės 
labai ankstyvos, Gavėnia prasi
dės Vasario 11 d., tai Lietuvos 
N e p r i k l a u s o m y b ė s  m i n  ė j i m o  
rengėjai apsigalvoję kad be šo
kių nesmagu tokią didžią šven
tę minėti, dieną parinko savai
te anksčiau, Vasario 8. 

LVS 6 skyrius turėjo susi
rinkimą Gruodžio 14. Susirin
kimas buvo neskaitlingas, nes 
visi švenčių nuotaikos apimti, 
susidomėję savais reikalais. 

Net ir mums teko išvykti į 
Kanadą su reikalais. 

Susirinkime buvo pranešta 
kad skyriaus komisija išsiuntė 
17 pakietėlių Lapkričio 6 Lie
tuviams tremtiniams, iš liku
sio pelno nuo koncerto Spalių 
12 d., kuriame programą pildė 
pp. S. Adomaitienė, B. Smeto
nienė ir Jonas Urbonas. Dėka 
šių artistų, tremtiniams galima 
buvo išsiųsti 17 pakietėlių. 

Skyriaus darbuotojai ir vėl 
planuoja surengti kokį vakarą 
sukėlimui daugiau pinigų mai
sto siuntimui savo broliams, 
bet šis darbas apliktas po šven
čių. 

SKYRIAUS KONCERTAS 
LVS G-tas skyrius jau yra 

užsakęs buvusią Lietuvių salę 
del Balandžio 11 dienos koncer
tui ir jau yra pasižadėję kon-

OUR SINCERE GREETINGS FOR A 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

For 9 m 

*** 

Woody Edmondson padarė nau- g 
ją greitumo rekordą oru atlėk-' -
damas iš Havanos, Kubos, į 
Washingtoną per 1 vai. ir 35 
minutas. 

TheColonial Hotel 
LOCATED IN THE HEART OF 

bOWNTOWN CLEVELAND 

certe dainuoti operos artistė 
Apolonija Augustinaviečienė ir 
Pranciškus Neimanas, tenoras. 

Koncerto dieną skelbiame iš-
anksto, kad kitos draugijos ži
notų ir neruoštų tą patį sekma-
dienų kitų parengimų, nes kai 
pasitaiko du parengimai viena 
diena tai nei vienas neturi ge
rų pasekmių. 

VESTUVIŲ VARPAI 
Vestuvių varpai suskambės 

Viktorui Douvan su p-le Eliza
beth Ann Malcolm, Gruodžio 27 
d. Viktoras yra sunus musų 
veikėjos Stephanijos čiurliony-
tės-Douvan, Michigan Universi
teto studentas. Jis universite
te sutiko ir savo sužadėtinę, ku
ri paeina iš South Bend, Ind. Jų 
vestuvės bus jaunosios tėvų na
muose. 

Laimingo gyvenimo jaunie
siems, o didelės simpatijos po
niai Douvan, kuri džiaugusis sa
vo šuneliu, dabar paves tą bran-
giausį turtą kitai moteriai glo
boti ir mylėti. M. Sims. 

MA 
523 PROSPECT AVE. CHerry 3400 

Marvin Handy, Manager 

Best Wishes for a Very Merry, Christma» 

Keleivio Iškraipymai 
So. Bostono Keleivis nr. 48, 

Lapkr. 26, įdėjo žinią, kurioje 
sako kad Jonas Kasmauskas 
atsitraukęs iš tautininkų. 

Ta žinia yra labai kreiva ir 
neatitinka tikrenybei. 

Kasmauskas buvo, yra ir. bus 
tautininku. Butų naudingiau 
kad Michelsonas neužsiiminėtų 
savo laikraštyje skleidimu da
lykų apie kuriuos jis nežino. 

Jonas Kasmauskas. 

OHIO - WILLYS 
SALES CO. 

2351 CARNEGIE AVENUE 
f ; ; * f' 

PRospect 1773 

C H R I S T M A S  G R E E T I N G S  

ITALIAN & AMERICAN FOODS 
BEER AND WINE TO TAKE OUT 

!j£ * 
jį Spaghetti and Chicken Dinners our Specialty 
i 

We Service Banquets for All Occasions 

BEST WISHES FOR A VERY 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

PORTAGE MARKETS 

BALTIMORE. MD. 

M 

BEST WISHES FOR A 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

0 

The Lorain Banking 

Company 
Member Federal Deposit Insurance Corp. 

All deposits insured up to $5,000.00 

PHONE: 602 

600 BROADWĄ1f LORAIN, OHIO 

ŠIS IR TAS 
Gruodžio 6, Lietu v ų salėje 

atsibuvo Lietuvių Moterų Pi
lietiško Klubo lošimo vakarė
lis ; mylinčių palošti susirinko 

- i apie 1?)0 dūšių, daugiausia mo-
sjjįterėlių. Mat, vyrai į tą lo.šį n?-

labai kimba, jie geriau mėgsta 
kortomis lošti, ir jie turėjo sau 
atskirus stalus. 

Klubietės tą vakarą pelno 
pasidarė virš $60; kam jos tą 
pelną sunaudos kol kas neteko 
patirti. Butų labai kilnu kad 
moterėlės, kaipo jautresnės šir
dies negu vyrai, tuos pinigu.3 

sunaudotų labdarybai ir pas
kirtų BALF'ui. Tą padaryda
mos atliktų šventą šalpos dar
bą ir nušluostytų ne vienai 
tremtyje esančiai motinai, be
sirūpinančiai savo kudikiu, aša
ras. 

Gruodžio 14 d. jusų korės 
pondentas atšventė 69-tą save 
gimtadienį; ta proga gavo nuo 
artimesnių savo bičiulių daug 
sveikinimų, taigi šiuomi jiems 
viešai taria didelį Lietuvišką 

Open 7 dąys a week 

12309 M AY FIELD ROAD 

Carmen J. Paterniti 

CEdar 9699 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

C R I B  
D I A P E R  S E R V I C E  

A Complete Infant Laundry under Medical | 
Direction 

PLANT — 9009 DICKERS AVENUE 
Phone SW. 8686 

MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

HARWILL ICE CREAM CO. 

7040 WADE PARK AVE. 

7018 SUPERIOR AVE. 

8207 HOUGH AVENUE 

1407 HAYDEN AVE. 

Ėndicott 0144 g 
SNdicott 2075 g 

RAndolph 2777 | 
MUlberry 8550 | 

C M f U S T l f  A S  G R E E T I N G S  

THE CANNON TAILORING CO. 

SUITS AND TOPCOATS MADE TO ORD 

1200 W. 9th ST. SUperior 6688 124 ST. CLAIR AV&. — Cor. East 2nd. S. 

P. P. Jaras. 
i : wl .1. a. 

I vji'i 



MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 

Geo. V. Woodling 

STATE REPRESENTATIVE 

3 
3 
S 
8 
3 
i 

BEST WISHES FOR A 

MERRY CHRISTMAS 

Riester & Thesmacher 
Company 

1526 WEST 25th ST. CHerry 0154 

3 

CHRISTMAS GREETINGS AND BEST, 
WISHES TO ALL 

I" • • • • • 

ROY F. McMAHON 

* • t 

STATE REPRESENTATIVE 

M E R R Y  C i l B I S T M A S  

f r o m  

THE F. C. RUSSEL CO. 

•jr** 

Išdirbėjai 

IUSCO ALL METAL SELF STORING 

Combination Screen ir Storm Sashes 
r 

6400 HERMAN AVENUE MElrose 0180 

- c 

į VISO PASAULIO 
LIETUVIUS 

(DID. BRITANIJOS LIETU
VIŲ SĄJUNGOS ATSI

ŠAUKIMAS) 
Didžiosios , Britanijos Lietu

vių Sąjungos skyrių delegatai 
savo visuotiname suvažiavime, 
įvykusiame 1947 metų Lapkri
čio 22—23 d. Londone, priėmė 
šio turinio rezoliuciją, kurią 
nutarė paskelbti viso pasaulio 
Lietuviams: . -

Akyvaizdoje skaudžių Įvy
kių, negirdėtų Lietuvių tautos 
istorijoje aštrumu ištikusių 
musų tėvynę Lietuvą, dėl ku
rių musų tautiečiai kenčia, ar 
tai Lietuvoje, nešdami žiaurią 
bolševikų vergiją, ar tai Sibire 
eidami baisią katorgą, ar tai 
tremtyje, netekę savo gimto
sios žemės, — Pirmasis Di
džiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimas pareiš
kia visos Didžiosios Britanijos 
Lietuvių vieningą ir nepalau
žiamą pasiryžimą su Lietuviš
ku ryžtingumu ir ištverme pa
kelti visus tremtinio daliai ati
tekusius sunkumus, nugalėti 
kasdieninio, dėl duonos kąsnio 
gyvenimo kliūtis ir vieningai, 
petis | petį, visiems kaip vie
nas, iš visų jėgų dirbti Nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mui. 

Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos delegatai kviečia 
visus laisvo pasaulio Lietuvius 
sudaryti bendrą vieningą viso 
pasaulio Lietuvių sąjūdį, ku
rio svarbiausi tikslai butų ko
voti prieš Sovitų Rusijos oku
paciją ir siekti nepriklausomos 
ir laisvos Lietuvos atstatymo 
bei rūpintis tremtyje atsidūru
sių musų brolių ir seserų kas
dieninės būklės pagerinimu. 

Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos delegatų visuoti
nas suvažiavimas konstatuoja 
kad šiandienine Vakarų Euro
pos ir visų laisvųjų pasaulio 
kraštų viešoji opinija jau rea
liai vertina padėtį, kurion yra 
patekus Lietuva ir daugelis 
Europos kraštų, ir išvysto 
tarptautinę akciją bei sudaro 
sąlygas kurios teikia vilties ne 
tik Lietuvai, bet ir kitoms So
vietų Rusijos pavergtoms tau
toms vėl atgauti išplėštą lais
vę ir nepriklausomybę. Ryšyje 
su tuo, Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos delegatų vi
suotinas suvažiavimas kviečia 
visus laisvojo pasaulio Lietu-
kreiptis į viešą opiniją ir žy
miuosius tos opinijos atstovus, 
prašant nelygioje kovoje pa
remti Lietuvių tautos pastan
gas už žmogaus teises ir Lie
tuvos laisvę: i 

1. Kad visos okupacinės So
vietų Rusijos pajėgos iš Lietu
vos butų atitrauktos. 

2. Kad tuo budu tūkstan
čiams Lietuvos gyventojų, iš
tremtų bei išvietintų, butų su
darytos sąlygos be baimės su
grįžti į savo kraštą prie tai
kaus atstatymo darbo, ir 

3. Kad Lietuvos bei kitų 
kraštų gyventojams butų už
tikrinta teisė pasirinkti demo
kratišką santvarką, kurios di
džiuma gyventojų pageidautų. 

(pas.) Pr. Matulionys 
Prezidiumo Pirmininkas 

(pas.) V. Izbickas 
Sekretorius 

e 

BEST WISHES FOR 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

t • t 

Brown's Service Station 
SUNOCO PRODUCTS 

Gas - Oil - Greases - Accessories 

7318 SUPERIOR AVE. 

ENdicott 9127 

Union Oil Company 
and 

Fleet Wing Dealers 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

TO ALL 

The Geometric 
Stamping Co. 

1111 EAST 200th STREET 

BEST WISHES FOR 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

• pi • 

CRANE CO. 
6215 CARNEGIE AVENUE 

HEnderson 0425 

CHRISTMAS GREETINGS 

and 

BEST WISHES 

r« 

1021 EUCLID AVENUE 

s 

i 
I CHRISTMAS GREETINGS AND 

Į BEST WISHES 

•« if* 

8 

S 

FENWAY HALL 

WM. T. PELLOW, Mgr. 

EUCLID AT EAST 107TH ST. GArfield 5760 

BEST WISHES FOR A 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

F r o m  

Westside 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 

WEST 25TH A T  LORAIN PRospect 0121 

BEST WISHES FOR A 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

Lakeside Biscuit Co. 
3830 EAST 91st STREET Diamond 1811 
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g MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES 
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I Cleveland Ambulance Service 
8 
8 
i Remember the Maroon and Cream Colored 
g Cars with the Men in White 
8 
3 Called and recommended by Cleveland's Physicians' 
a Servce 

ENdicott 0770 
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L. J .  COZZENS, Mgr. 
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D I R V A 

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo DŽIM-BIM. 

JAMES V. FORRESTAL 
KARTĄ velionis F. D. Roosevelt, paklaus

tas kokie bendradarbiai jam geriausia patinka, 
pažvelgęs į Forrestal ir atsakęs: "Labiausia aš 
mėgstu tuos kurie vengia viešumos ir kurie ne
nori kad apie juos butų kalbama." Tokio ben
dradarbio pavyzdys buvo pirštu nurodytas į Ja
mes V. Forrestal, į bokseriaus išvaizdos, į suža
lotos nosies ir trumpų kojų pasekretorių karo 
laivyno ministerijoje, dabar jau patapusį visų 
Amerikos karinių jėgų viršininku — krašto gy
nybos sekretorium. 

Maždaug pries dešimt metų James, trum
pai vadinamas JIM, Forrestal buvo Roosevelto 
pakviestas į Karo Laivyno kabinetą pasekreto-
rium. Tada jis nieko arba beveik nieko nesu
prato apie juros karą ir, apskritai, apie juros 
laivyno reikalus. Admirolai tam naujokui nė
rini© pradžioje pagarbos. 

Bet praėjo keli metai, ir James Forrestal 
per savo darbą, kantrumą ir uolumą įsigijo ne
ginčijamą autoritetą. Po W. Knox mirties nie
kas labiau netiko U. S. Karo Laivyno Sekreto
rium kaip Forrestal. O kai šymet reikėjo su
jungti visas karo ministerijas ir surasti vieną, 
krašto gynybos ministeriją, Prezidentas Tru
man jį rado Forrestal asmenyje. 

Surado ne dėl to kad jis buvo geras Roose
velto draugas ir kuone kaimynas: mat, Forres
tal gimtinė yra New York valstija ir tesiskiria 
tik per porą mylių nuo Roosevelto gimtinės. 

Savo amžium Forrestal dabar priklauso 
prie tų kurie jau nebetinka jaunųjų draugystei, 
bet kurie dar nevaikšto ir kapinių pakraščiais. 
Jam dabar 55 metai amžiaus. 

Forrestal pradėjo karjerą kaip jaunas ad
vokatas, kurią reikėjo palaikyti Roosevelto kan
didatūrą 1 New Yorko gubernatorius. Matyt, 
advokato profesija jo perdaug neviliojo: greit 
jis pasimasino spaudos darbu, ir čia pilnai savęs 
nesuradęs, perėjo į biznį ir pasidarS puikiu 
biznierium. . , 

Tačiau Harry Hopkinso raginamas ir Roo
sevelto kviečiamas Forrestal nuėjo į adminis
traciją, per kuria jis pasiekė tai kuo šiądien 
yra. 'Karo metu Forrestal pasižymėjo didele 
drąsos aistra ir rizikingu pasiryžimu pravesti 
gyvenime tai kas popieriuje suplanuota. Pasa
koja kad Forrestal, norėdamas įsitikinti kaip 
veikia naujų patrankų šūviai, labai dažnai sto
vėdavo su tolimačiu ant laivo tilto tuo metu kai 
Japonu juros artilerija aplinkui skleisdavo smar
kią ugnį. Sako, dažnai jis vienmarškinis, me
keno nepažintas, staiga atsirasdavo kareivinė
se, karo laive ar uoste. . Ir kiekvieną kartą vis 
parsinešdavo naujų minčių kaip kur ką pataisy
ti, kur ką naujo nesti, ką pakeisti ar panaikinti. 

Ir jei Forrestal mėgsta ir net myli karo lai
vyną, admirolus ir kareivius tai jis vieno daly
ko labiausia nemėgsta: nemėgsta rodytis nei pa
raduose, nei iškilminguose priėmimuose, nei šau
niuose baliuose. Nemėgsta fotografų ir žurna
listu, nors pats jaunystėje yra mėginęs plunks
nos duoną.... valgyti. Dirba tyliai, užsidaręs, 

KALĖDOS 

(Balys Gaidžiunas) 
Bernelių šventos mišios šiądien mengs, 
Suklaupę moterys šilkų skarelėm. 
Balti tėvų laukai sapnuos vaidenas, 
Tėvų laukai iš nuliudimo mane kelia. 

Išeič dabar užmiršęs vargą kietą, 
Išeič iš šitų geležinių grotų.^ 
Ar atpažinčiau pažinotas vietas, 
Kurios audrų ir vėjų nuteriotos. 

Ar beskambės šiądien linksmi varpeliai. 
Ar atsišauks jų aidai mus pušynuos ? 
Kur topoliai aukšti prie gimtinio kelio, 
Perdaug palužusių beržų beržynuos. 

(Landsbergo kalėjime 1944. 12. 24) 

PASKUTINĖ DAINA * 
Aš palinkus, pasvirus linguoju 
Per gyvenimo pilkas lankas. 
Tenai ūkanų rumų Dievaitis 
Manęs laukia išt iesęs rankas... .  

Prieš akis stebuklingas miražas, 
Neprieisiu, man kojos suklups! 
Ir aušrinė jau dangų nudažius 
Ir veidai jo šešėliu nubluks.... 

Ką nunešiu aš laukiančiom rankom—< 
Kibirkštėlę jaunystės ugnies! 
O čia pilkosios ūkanos slenka 
Ir siaubai  nerimauja nakties.. . .  

Nepalvtesiu šaltos krutinės 
Tų Dievaičių svajotų puikių.... 
Nenunešiu nei meilės ugninės, 
Nei liudnumo svajingų akių 

Tik palinkus, pasvirus linguosiu 
Per gyvenimo pilkas lankas ^— 
Paskutinę jau dainą dainuosiu 
Ir bučiuosiu vėjelio bangas 

Mariją Sims. 
Detroit, Mich. 5-XII-47. 

Arizonos tyruose, padarytos šios paprastos kapinės Navajo 
Indijonams kariams žuvusiems šiame kare. Vienas Indijonas 
stovi atiduodamas savo gentainiams pagarbą. 

' A MERRY CHRISTMAS AND 
BEST WISHES 

HENDERSON H. CARSON 

be reklamos, ir be akių aš šalies. 
Rodos, toks žmogus neturėtų niekam už

kliūti O vis dėl to nesenai Henry Wallace 
užpuolė ir š| šviesos nemėgstantį ministrą. Už
puolė su priekaištais kad Forrestal daro kaž ką 
Įtartino su Amerikos apsiginklavimu. *Ką jis 
daro ta parodys tik ateitis. Tuo tarpu paskelb
ta tik'tiek kad nesenai paleistas jūron naujas 
45 tūkstančių tonų lėktuvnešis. 

James Forrestal, tiek metų išdirbęs . Karo 
Laivyno ministerijoje, pasisavino jūreivišką at
kaklumą, jumoro ir net truputi storžieviškumo. 
Privačiuose pasikalbėjimuose jis nevengia pa
vartoti ir grubių žodžių ir "riebių" anekdotų. 
Kaip tikras jūreivis, jis prie savo pastabumo 
prijunga "young blood", ir gaunasi judrus, iš
oriškai atviras, bet gelmėjfc paslaptingas, ir at
kaklus organizatorius. 

CHRISTMAS GREETINGS 

* t * 

The Superior Grill 

For Good Food - Fine Liquors 
and Friendly Service 

COCKTAIL LOUNGE 

For Party Reservations Call 
PRospect 8615 

1201 SUPERIOR AVE. 

BEST WISHES AND A 

MERRY CHRISTMAS 

n 

LIGHT BROS. 

11506 SUPERIOR AVE. 

CEd&r 6650 

A Very Merry Christmas 

• • 

Wethered's Bakery 

7020 SUPERIOR AVE. 

HEnderson 5310 

CHRISTMAS GREETINGS 
SPEC IA LIZ U O J A ME T1K R<) MIS 

Holland Aguonų Sėklomis, 
turim Paprika, Pipirų, Krapų sėklų 

GEO. B. GEHRING 
Geriausi Bulk Spices. Kava 
Abata žemiausiomis kainomis. 

91-92 CENTRAL MARKET 
CHerry 0651. 

Pirk pas nepriklausomą pardavėją. 
Mes sutaupysim jums pinigų. 

Švieži* kaitintu Kava. 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

• g • 

K e l l y ' s  C  f t  f  e  

WINES - LIQUOR - BEER 

3908 DENISON AVE. 

SHadyside 9827 

CHRISTMAS GREETINGS 

Leona Lee's Beauty 
Salon 

Specializing in all lines of 
Beauty Culture 

5808 SUPERIOR AVE. 

ENdicott 0109 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

MERRY CHRISTMAS 

O i3L 

Libman Jewelry Co. 

tlO SUPERIOR AVE W. 

CHerry 6487 

J O E ' S  C A F E  

CHOICE WINES - LIQUORS 

AND BEER 

5379 ST. CLAIR AVE. 

RAndolph 5414 

MERRY CHRISTMAS # 

Kritzers Bakery 
Finest Baked Goods and 

Dairy Products ^ 

14100 Kinsman Rd. - LO. 9725 

Isser Kritzer, Prop. , 

CHRISTMAS GREETINGS 

* • t 

KRAMER'S GRILL 

'WINE — LIQUOR 

BEER 

T47 EAST 185th STREET 
IV. 9619 

BEST WISHES AND A 

MERRY CHRISTMAS 

* £ • 

CORNER CAFE 

Beer—Wine—Liquor 

18507 ST. CLAIR AVE. 

KEnmore 9770 

We now j^ve TELEVISION 

BEST WISHES AND A 

MERRY CHRISTMAS 

t • * 

The U. S. Wallpaper 
& Paint Co. 

6001 EUCLID AVE. 

Phon#; HEnderson 6944 

CHRISTMAS GREETINGS 

• J • 

Wolf's Fatwic Center 

Big Selection įn Woolens 
Silks, Rayons, Cottons 

and Draperies 

6908 SUPERIOR AVE. 

ENdicott 8764 

CHRISTMAS GREETINGS 

n 

Premier Delicatessen 
and Fine Grocers 
6920 SUPERIOR AVE. 

CHRISTMAS GREETINGS 

Front 
/ 

JUDGE 
STANLEY L. ORR 
COMMON PjLĘAS COURT 

Hyman Sacks, Bailiff joins , 
in the Grating 

A Very Merry Christmas 1 

* • it 

M O R R I S  V O L  K  

Furnaces - Furnace Parts 
& Tinning Supplies 

3441 EAST 128th ST. 

LO. 2066 

C H R I S T M A S  
G R E E T I N G S  

M .  D W O R K I N  

Wholesale Fruits ft Produce 

3667 BAST 40*>TBECT 

HEnderson 595S 

BEST WISHES AND A 

MERRY CHRISTMAS 

J. & I. Weiss Furs, Inc. 

Prospect & East 4th Bldg* 
2077 East 4th St. 

PRospect 1866 

CHRISTMAS GREETINGS 

Mayflower Cafe 

Wines - Liquors - Beer 

4323 Payne Ave, - EN. 9667 

Mickey Kraus - Mgr. 

MERRY CHRISTMAS 

* * * 

Carioca Cafe 
Beer - Wine - Liquors 

» 

3233 CENTRAL AVE. 

CHerry 9473 

MERRY CHRISTMAS 

Newman Studio 

|f06 EUCLID AVE. 
(2nd Floor) 

MAin 2333 

C O N G R E S S M A N  

16TH DISTRICT 

Merry Christmas and Best Wishes 

SHAW-BALTIC - FLORISTS 

Personal Attention given to every order — 

Large or Small 

THE FINEST IN FLOWERS FOR EVERY OCCASION 

9650 CARNEGIE AVE. 

12810 SUPERIOR AVENUE 
RAndolph TWO 
GLenville 0636 

Flowers Tetagrophed Evafywkew 

BEST WISHES FOR A VERY 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

STATE - COUNTY MUNICIPAL 

i FOREMAN & LABORERS UNION 

LOCAL NO. 1099 

1651 EAST 24th ST. CHerry 8138 

Fhil Masterson, Secretary 

m0 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

SI 

Carpenters District 

, , CAWu J. ScifrARZEB, President 

fiEOKGE SHEWRING, Secretary 

KM up 
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H a i o 
Dr. 1. Audrūnas 

VIENINTELIS "ŠVENTASIS" -
SOVIETŲ SĄJUNGA 

NUO LAPKRIČIO 25 dienos 
pasaulinės politikos dėmesio 
centras persikėlė į Londoną, į 
Lancaster House, kur kantriai 
posėdžiavo keturi užsienių 
reikalų ministrai (Marshall, 
Bevin, Molotov ir Bidault). 
Iki šiol jau daug patirta kaip 
kiekvienas tų ministrų žiuri į 
Vokietiją, ką nori iš jos pada
ryti ir kaip vertina įvaijius ki
tus taikos klausimus. 

Molotovas, kaip visada, pir
masis užpuolė ir Marshall'ą ir 
Beviną, narsiai pakaltindamas 
juos už jų "imperialistinę po
litiką" Vokietijoje. Gi užpul
tieji besigindami pasiaiškino 
ir kartu paaiškno kokių tikslų 
siekia Vokietijoje Sovietų Są
junga. 

Po Molotovo pareiškimo, Be-
vinas užbaigė savo pasiaiškini
mą tokiais žodžiais: Išeina kad 
mes visi esame karo kurstyto
jai ir kad vienintelis šventasis 
pasaulyje tėra Sovietų Sąjun
ga". 

Tikrai Sovietų Sąjungos at
stovai kiekvienoje konferenci
joje prisistato "skaisčiausioje 
nekaltybėje", vaizduoja save 
angelų rubuoae o visus kitus 
kipšo ragais.i*. Vokiečių a-
kyse sovietai taipgi skuba pa
sirodyti jų reikalų gynėjais. 
Ir Londono konferencijoje Mo
lotovas pasirodė, šventesnis už 
Popiežių ir vokiškesnis už pa
čius Vokiečius. 

Jei mes galėtume išskaityti 
tų keturių ministrų galvojimų 
ir siekimų slaptybes, lengvai 
atrastume kad kiekvienas jų 
vis kitaip vaizduojasi ateities 
Vokietiją. Galima sakyti, lyg 
keturi atskiri pasauliai mėgi
na vienas kitam primesti savo 
pažiūrą ir palenkti savaip su
prastam taikos reikalui. Jie 
stovi lyg ketui kareiviai ant 
kryžkelio ir negali susitarti 
kurį kelią pasirinkti. Nors Mo
lotovui "visi keliai veda į ko
munizmą", tačiau jis būtinai 
nori eiti tik savo pasirinktu 
keliu. Marshallo, Bevino ar Bi
dault siūlomi keliai jam neat
rodo galį nuvesti į bolševikų 
siekiamą tikslą. 

Kad ir galima išsiskirstyti į 
keturias grupes tų keturių mi
nistrų pažiūras Vokietijos at
žvilgiu, vis dėlto esminių prieš
taravimų tegalima rasti tik 
tarp dviejų nuomonių: vieną 
jų atstovauja Marshall, Bevin 
ir Bidault (Amerikiečiai, Ang
lai, Prancūzai), o antrą Molo
tov (sovietai). Ir pats Moloto
vas nedaro didelo skirtumo 
tarp Amerikiečių, Anglų ir 
Prancūzų politikos Vokietijoje 
ją pavadindamas vienu bendru 
vardu "imperialistinė politika" 
Sovietų politikai Molotovas 
duoda labai kilnų vardą: De
mokratinė politika.". Vokiečiai 
tų dviejų politikų skirtumą ge
rai supranta ir jei jiems butų 
leidžiama pasirinkti tai jie ne
abejotinai pasisakytų prieš 
Molotovo demokratiją, kurios 
"gražiausius"' pavyzdžius rodo 
Rumunija, Bulgarija, Lenkija, 
Jugoslavija ir kitos sovietų 
įtakoje esančios valstybės^ Kuo 
tat skiriasi "imperialistiniai" 
Prancūzų, Anglų ir Amerikie
čių reikalavimai nuo "dei 
kratinių" Sovietų Sąjungos rei
kalavimų Vokietijoje? 

metų. Vienos kartos amžiuje 
Prancūzija išgyveno tris Vo
kiečių užpuolimus. Per 69 me
tus Prancūzija tris kart buvo 
Vokiečių mindžiojama, naikina
ma ir plėšiama. Ir kai Pran
cūzas atsiskleidžia istorijos 
knygą, jis mato kad iki Bis-
marcko laikų Prancūzija, paly
ginti, labai ilgai gyveno su Vo
kiečiais taikoje.... Ir iš tos 
pačios istorijos knygos jisai 
mato kad kol Vokietija valdėsi 
atskiromis mažomis valstybė
mis tol ji niekam negrąsino. Gi 
nuo to laiko kai Bismarckas vi
sas tas valstybėles sujungė į 
didelį ir vieningą valstybę, pra
sidėjo Vokiečių veržimasis į 
visas puses, ir pirmutinės Vo
kiečių puolimų aukds buvo 
Prancūzai. 

Baimė Vokiečių jau yra in-
augus j Prancūzo kraują: jis 
laiko kiekvieną Vokietį Erb-
feind (paveldėtu priešu) ir ti
ki kad jokie kiti pavojai Pran
cūzijai negrąso kaip tik iš Vo
kiečių. 

Po Antro Pasaulinio Karo 
Prancūzai norėjo sutvarkyti 
Vokietiją taip kad ji negalėtų 
pradėti naujo karo. Bet Ang
lai turėjo savo atskirų tikslų 
ir neleido Prancūzams pasielg
ti su nugalėta Vokietija taip 
kaip jie norėjo. Praėjo 20 me-
jtų, ir Vokietija vėl sukėlė nau
jo karo gaisrą. 

"Matot, ar mes nesakėme 
kad taip hus?" tokiu priekaiš
tu kreipiasi visi Prancūzai į 
Anglus. "Bet šį kartą mes jū
sų, mieli Anglai, jau neklausy
sime .... šį kartą mes elgsi
mės taip su Vokietija kad po 
20 ar 30 metų ji negalėtų vėl 
mus užpulti". Toks yra dabar
tinis Prancūzo nusistatymas, 
kurį Bidault visomis jėgomis 
gina. 
"Esmėje jis yra teisingas, bet 

tokio nusistatymo pavojus glu
di baimėje kad, neleidžiant vai
kui pergreit augti jis gali visą 
amžių pasidaryti našta tė
vams ....: neleidžiant Vokieti
jai stiprėti ir savo jėgomis lai
kytis ji gali pasidaryti Euro
poje šaltiniu dideliems nera
mumams. 

Nesiginčydami kas pasida
rys iš Vokietijos jeigu ji bus 

sutvarkyta pagal Prancūzų no
rus, mes norime tik perduoti 
skaitytojui Prancūzų pažiūrą į 
taikos sutartį su Vokietija. Ta 
pažiūra yra paremta didele bai
me kad, praėjus vienam-kitam 
dešimtmečiui, galės Vokietija 
užpulti Prancuzus ketvirtą kar
tą, jeigu bus paliktos sąlygos 
jai greitai atsistatyti ir susti
prėti. 

O tos sąlygos Prancūzo iš
manymu esančios dvi: politi
nes ir ūkinės. Už tai Prancū
zai siūlo: suskaldyti Vokietiją 
į daugelį mažų valstybėlių su 
labai silpna centrine valdžia ir 
padaryti ją tokią kokia ji bu
vo iki 1870 metų. Antra, atim
ti iš Vokiečių Reino pakraščių 
sritis su neišmatuojamais sun
kiosios pramonės šal t i n i a i s 
(ypatingai anglimi), pavedant 
tas sritis valdyti tarptautinei 
kontrolei. 

Štai du pagrindiniai Prancū
zų reikalavimai: pirmuoju jie 
mano apsisaugosią nuo naujų 
Vokietijos užpuolimų; antruo
ju — tiki galėsią gauti daugiau 
jiems taip reikalingos anglies 
ir sumažinti Vokiečių konku
renciją Europoje. Tiesa, Pran
cūzai turi dar ir tretį reikala
vimą: pripažinti jiems Saaro 
kraštą, kurį jie jau savavališ
kai prisijungė ir kurį Ameri
kiečiai su Anglais laiko užbaig
tu reikalu. Bet sovietai ir pa
tys Vokiečiai nenori pripažinti 
Saaro prijungimo. 

ANGLŲ reikalavimai Vokie
tijos adresu šiek-tiek skiriasi 
nuo Prancūzų. Anglams ne
labai rupi ar Vokietija bus vie
ninga valstybė ar atskiromis 
valstybėlėmis išdalyta. Jie nie
kad nebuvo Vokiečių mindžio
jami; Vokiečiai jų niekad nėra 
tiesioginiai užpuolę ir jų vesti 
karai prieš Vokiečius buvo pa
grįsti ūkiniais ir politiniais tik
slais. Bismarckas jiems nebu
vo joks priešas, o Wilhelmas 
II buvo pavojingas tik tiek 
kiek jis karo ir prekybos laivy
nu norėjo nukonkuruoti Angli
ją. 

Ir šiądien Anglams pirmon 
vieton rupi kad Vokietija nei 
savo laivynu nei savo eksportu 
nesudarytų pavojingos konku
rencijos Anglijai. Tuo tikslu 
Bevinas nori tokios taikos su
tarties kuri sunkintų Vokieti
jos pramonės atsikūrimą. Bet 
jis nori kad Vokietija pati ga
lėtų savo jėgomis gyventi ir 
kad nereikėtų Anglui maitinti 
Vokiečio. 

Savaime aišku kad šalia ūki
nių tikslų Anglija turi ir poli
tinių pageidavimų. Ji bijo kad 
Vokietija nepatektų so v i e t ų 
įtakon ir kad komunizmo pa
vojus neateitų prie Anglijos 
krantų. Tam išvengti tėra tik 
kelios priemonės: skatinti anti
komunistinį Vokiečių nusista
tymą; palaikyti Vokiečių viltį 
kad bendradarbiavimas su An
glais bus jų kraštui daug nau
dingesnis negu su sovietais; 
paremti Vokiečių tautinius sie
kimus, keliant jų sienų peržiū
rėjimo klausimą, statant jiems 
mažesnius karo reparacijų rei
kalavimus, ir, apskritai, tei
kiant jiems daugiau ūkinės ir 
kulturinės laisvės. 

AMERIKIEČIŲ nusistatymas 
Vokietijos atžvilgiu yra pagrį

stas jų bendru pasaulines tai
kos planu, kuriuo numatyta ne
leisti Sovietams įsigalėti Euro-
ropoje ir neleisti komunizmui 
išsiplėsti pasaulyje. Pagal tą 
planą Vokietija užima labai 
svarbią poziciją, nuo kurios 
išlaikymo pareina visos Euro
pos ateitis. Amerikos vadovau
jantieji asmenys laiko Vokieti
ją Europos širdimi ir centru, 
iš kurio turi eiti pagrindinės 
prieškomunistinės jėgos. Stip
ri, greitai atsistačiusi ir gerai 
susiorganizavusi Vokietija su
daro Amerikai butinaą sąlygą 
visai jos (Amerikos) antiso-
vietiškai politikai Europoje. 
Tuo tikslu ji remia Vokietijos 
pramonės atsikūrimą, numaty
dama suteikti jai 2,200 milijo
nų dolarių pagailą keturių 
metų ~ bėgyje. 

Per dvejus metus Vokietijos 
okupacijos Amerikiečiai įsiti
kino kad Amerikos antisovie-
tinis planas negalės buti rim
tai įvykdytas jei jame nedaly
vaus- Vokiečiai. Taigi, nuo ku
rio laiko Amerikiečiai persio
rientavo ir peržiurėjo savo po
litiką Vokietijoje. 

Jau šiądien girdėtis balsų 
kad reikia sustabdyti Vokieti
joje tuos vadinamus karo nusi
kaltėlių teismus, kad reikia at
sisakyti nuo "denacifikacijos" 
(išvalymas nuo nacių) ir kad 
reikia vis daugiau Vokiečių 
pritraukti prie valdymo. Leng
va suprasti kad vieninga, A-
merikos kontrolėje dirbanti 
Vokietija butų ne tik puikus 
sąjungininkas prieš bolševikus 
bet ir nepakeičiamas klientas 
prekyboje. Nereikia nuslėpti ir 
tos aplinkybės, kad Amerikos 
kariniuose sluoksniuose randa
ma nemaža Vokiečių kilmės 
asmenų, kurių tėvai ar sene
liai kadaise atkeliavo iš Vokie
tijos. Tatai, aišku, veikia į A-
merikos politiką Vokietijos at
žvilgiu ir padaro ją švelnesne. 

SOVIETŲ SĄJUNGOS pa
žiūra į Vokietiją ir jos ateitį 
išplaukia iš jos bendro nusi
statymo sukomunistinti, pir
miausia Europą, o paskui ir 
visą pasaulį. Stalinas žino ge
rai kad, norint pasiekti Marse
lį ir pagelbėti Prancūzijos ko
munistams, reikia pereiti Vo
kietiją. Vadinasi, reikia kad 
Vokietija butų įtraukta į so 
vietų politinius sumanymus ir 
mažiau ar daugiau tarnautų 
Rusijos tikslams. Sovietai nori 
pasiekti tokios sutarties kuri 
jiems duotų galimybių Vokieti
joje plačiai reikštis ir paleng
va siekti to ką jią yra pasiekę 
Lenkijoej, Rumunijoje ir ki
tuose kraštuose. 

Taigi, sovietu tikslai Vokie
tijoje yra pagrindinai priešin
gi Amerikiečių ir Anglų sieki
mams. Vieni ir antri, galima 
sakyti, konkuruoja dėl Vokie
čių "meilės", ir keturių minis
trų konferencija Londone la
bai primena varžytynių salę, 
kur Anglai — Amerikiečiai 
varžėsi su sovietais katrie pa
siūlys daugiau ui Vokiečius ir 
Vokietiją. 

Jeigu Vokietija butų laisva, 
gal tuokart ir turėtų kokios 
prasmės tos varžytynės. Gi da
bar kiekvienas iš tų keturių 
ministrų laiko savo žinioje Vo
kietijos tam tikrą dalį, ir sun
ku surasti kainą, už kurią su
tiktų ją atiduoti. Jei iš Anglų 
ir Prancūzų dar butų galima 
tam tikra kaina išpirkti jų o-
kupuotas zonas Vokietijoje tai 

| iš Amerikiečių ir sovietų nie-
! kas jokiais pasiūlymais nepas 
!jėgs jų zonų išpirkti. Sovietai 
; sutiks iš Vokietijos pasitrauk-
; ti tik tada kai bus tikri jog ir 
• be jų ten bus vedama sovieti
nė politika. O kol sovietai nesi-

j trauks, negali pasitraukti nei 
Anglija nei Amerika. 

Kai pro šitokius "lookouts" 
įžiūrima į Vokietiją, nieko kito 
; nelieka kaip ir tuoliau vaidinti 
"vienintelio šventojo rolę". Gi 
šioje srityje Sovietų Sąjunga 
tikrai savo propaganda gali ki
tus nukonkuruoti. 

LIETUVIAI TARP-
TAUTINIAME 

BAZARE 

MANVILLE, N. J. — Mies-
to šviesuomenė High School 
akto salėje Gruodžio 11 d. su
ruošė tarptautinę parodą ir 
muzikalinį vakarą. Teko ste
bėtis kaip puikiai komitetas, 
vadovaujant J. M. Connell, su
organizavo tą vakarą ir pri
traukė jame dalyvauti net 25 
tautas. 

Prancuza! fferodėflei demon
struoti atsiuntė konsulo dukte
rį iš Philadelphijos. 

Pati įdomiausia buvo Lietu
vos parodėlė, kurią suruošė, 
demonstravo ir aiškino Regina 
Budrienė, Angelė ir Aleksan
dra Kašubos tautiniuose kos
tiumuose, kurie - sukėlė sensa
ciją. 

Ukrainiečių choras iš Phila
delphijos, vadovaujant Dr. St. 
Sawchuk, turėjo didelį pasise
kimą. Programos vedėjo pra
nešimas kad numatyta progra
moje Lietuvių šokėjų grupė iš 
Philadelphijos neatvyko, buvo 
publikos sutiktas su dideliu ap
gailestavimu. 

APIE 85 nuoš. šios šalies 
kornų (kukuruzų) derliaus pa
tenka į rinką mėsos pavidale. 
Kornais penima kiaulės |r kiti 
mėsiniai gyvuliai. 

BEST WISHES FOE A 
VERY MERRY CHRISTMAS 

GEIGER - SIRL, Inc. 

P O N T I A C  

6201 EUCLID AVENUE 

Phone: HEnderson 2440 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

M E R R Y  C H J t J S T M A S  

Jack & Porky'* Lounge 
I 

m 
HARRY E. ABRAM 

CHOICE WINES 

LIQUOR 

BEER 

7102 SUPERIOR AVE. 

CHRISTMAS GREETINGS 

* * * 

Superior Beauty Shoppe 

Frances Plavan, Prop. 

7013 SUPERIOR AVE. 

HEnderson 4825 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

TO YOU ALU 

m = • •  

' * >.<4^4 

i* t J 
torn 

JUDGE EDWARD J. FEIGHAN 
OF MUNICIPAL COURT 

"• 'V  • ; !  SNO 

CONGRESSMAN 
MICHAEL A. FEIGHAN 

BEST WISHES FOR A VERY 

M E R R Y  C H R I S T M A S  

k 

. Margaret 
C O U N C I L M A N  

22n4 WARD 

8 CHRISTMAS GREETINGS BEST WISHES AND A 

MERRY CHRISTMAS 

AL MAHARAS 
STEAK HOUSE 

Finest Steaks in Cleveland 

8817 WADE PARK AVE. 

CEdar 9645 

* t * 

JOSEPH'S CAFE 
FINEST CHOICE WINES 

LIQUORS & BEER 

15615 MADISON AVE. 

LA. 9714 

CHRISTMAS GREETINGS 

F r o m  

T.  J .  COOK 

Certified Public Accountant 

1840 STANDARD BLDG. 

MAin 1662 

BEST WISHES AND A 

MERRY CHRISTMAS 

If * * 

FISHMAN & MATT 
Furriers for 23 years 

C.A.C. BLDG. - Room 212 
(Opposite Hotel Statler) 

CHRISTMAS GREETINGS 

East Sixty-First St. 
Garage 

A Very Merry Christmas 

i • t 

WHITTIER HOTEL 
H. Wheeler - JVfjgr. 

2 and 3 Room Apartments 

Weekly and Transient Rooms 

1087 EAST 55th STREET 

ENdicott 9211 

BEST WISHES AND A 

MERRY CHRISTMAS 

,.r/ 

'""f* , 

PRANCŪZIJOS atstovus 
Londono konferencijoje perse
kiojo trijų iš eilės karų atsimi
nimai: karas 1870 metų, ka-

1914 metų ir karas 1989 

. Kew Yorkiečius, visko matančius ir su viskuo apsipratusius, 
nustebino šis vyras, Peter Burt, nešantis virš savęs savo val
telę, kuria jis atsiirė į Hudson upę iš Victoria, Britų Kolum
bijos (Paciflko pakraštyje), atlikdamas 6,000 mylių kelionę, 
per du metu laiko. Ji», iš Pacifiko atsiiręs į Atlantą, parodo^ 
ma nešasi savo valtelę j Pennsylvania Viešbutį, eidamas 33-čia 
gatve, kur jis laikinai apsistojo. 

> v  ^  

tev 

v  . s * •* , r ?» 

COMMUNITY 
DRY CLEANERS 

SUPERIOR AVE. 

C H R I S T M A S  C H R I S T M A S  M E R R Y  M E R R Y  

Body and Fender Work 
General Repairing Bill s Shoe Service 

Authorized Invisible Shoe Re 
^pairing - Shoes Cleaned, Shinet 

Guaranteed Ser\ 

The State Bottle Co. Frank Rich - Prop. 

1109 EAST 61st STREET 
1078 EAST 64th STREET 

HEnderson 9231 

EAST 
SUPERIOR 

Liquor - Mixed Drinks and 
Sandwiches 

10653 ST. CLAIR AVE. 

Liberty 9585 
•  .  , 7  

• v  • '  -
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