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TREMTINIŲ GYVE
NIMO ŽINIOS 

KOMPARTIJOS SEKRETO
RIAUS SNIEČKAUS MOTINA 
GYVENA DP STOVYKLOJE 

Kai kurie komunistuojanti 
Amerikos Lietuvių laikraščiai 
dažnai pataria tremt i n i a m s 
gryžti į bolševikų okupuotą 
Lietuvą. Tačiau įdomu ar pats 
draugas Bimba galėtų atsaky
ti j klausimą kodėl paties Lie
tuvos bolševikų partijos sekre
toriaus, t. y. jos pirmininko, 
Sniečkaus, motina gyvena kaip 
pabėgėlė Lietuvių stovykloje 
Vokietijoje? Matyti, geri tie 
bolševikai kad net jų motinos 
turėjo išbėgti iš gimtojo kraš
to ir dabar nei nemano ten va
žiuoti. 

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
BELGIJOJE 

Nesenai Lietuviai tremtiniai 
kurie kaip anglies kasėjai išva
žiavo i Belgiją, išleido savo lai
kraštį vardu "Gimtoji šalis". 
Laikraštį leidžia Sėjos draugi
ja. Atsakomu redaktorium pa
sirašo J. Danauskas. Laikraš
tis patiekia eilę žinių iš Belgi
jos Lietuvių gyvenimo. 

TREMTIES KELIAIS 
Kas buvo vagonuose kurių 

langeliai spygliuotom vielom 
užraizgyti?.... Vienas Vokie
tis nesenai gryžęs iš Rusų ne
laisvės papasakojo kad jam 
vykstant iš Sverdlovsko, trau
kinys vienoje stotyje apsilenkė 
su kitu, kurio priekinių vagonų 
langeliai buvo spygliuotom vie
lom apraizgyti. Kas kelintas 
vagonas buvo prožektorium ap
šviestas su stipria enkavedistų 
sargyba. Tuo metu vagonuose 
esantiems suimtiesiems dalinę 
maistą. Elektros šviesoje Vo
kietis sako matė viduje gerai 
apsirengusius vyrus, kalban
čius Lietuviškai, šalia šito 
ešelono buvo antras toks pat. 
Viso buvę apie 70 vagonų. 

BELGIJOJ ATRASTA SENŲ 
LIETUVIŲ EMIGRANTŲ 

Kaip praneša "Gimtoji ša
lis", Lietuviai tremtiniai Belgi
joje daug kur suranda senųjų 
Lietuvių emigrantų. Tačiau 
dažnai buna taip kad Lietuviai 
tik keletą mėnesių išgyvenę 
sužino kad tame pačiame kai
me gyvena senieji Lietuviai. 

IR BELGIJ6JE NUSKAMBA 
LIETUVIŠKA DAINELĖ 

Lietuviai Belgijoje gyvena 
mažomis kolonijomis, išblašky
tomis po visą kraštą. Koloni
jose gyvenančių Lietuvių skai
čius siekia po 50-100 žmonių. 

Tuo tarpu Lietuviškas veiki
mas daugiausia reiškiasi orga
nizuojant Lietuviškas parapi
jas. Eilė musų dvasininkų jau 
įsitraukė į kulturinį darbą. Da
žną sekmadienį Belgų katalikų 
bažnyčiose pirmą kartą su
skamba Lietuviška giesmė. Pa
lengva Lietuviai suranda vieni 
kitus; susisiekia ir su senai
siais emigrantais, kurie iki šiol 
visiškai nedalyvavo musų ko
vose už Lietuvos Nepriklauso
mybę. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
Vienas Lietuvis tremtinys 

gavo iš Žemaitijos tokio turi
nio laišką: 

"Mano mielieji: Aš tebesu 
gyvas, nors ir nevisada svei
kas. Mes gyvename labai, la
bai gerai. Naudojamės viso
mis laisvėmis. Nesenai Tary
bų valdžia labai apdovanojo 
mano tėvelį: davė 5 hektarus 
žemte ir dar karvę pridėjo. 
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SUSEKTA JŲ SĄMOKSLAS IŠŽUDYTI 
DAUG ŽYMIŲ ŠALIES ŽMONIŲ 

PIPIRŲ JAU TURĖ-
SIM PAKANKA

MAI 

DU KOMUNISTAI IŠ
DAVĖ ŽUDYMŲ 

PLANĄ 

TĄSYNE "TOEES-
N| EUROPOS 

RCMIMA 
Atėnai, Graikija, Gruo-|_ Pre*. Truman atsišaukė 

dzio 25. — Per Kalėdas po- j Kongresą užtvirtinti $17, , M 

bilijonų gelbėjimui 16-kai 1^-' 
n e - k o m u n i s t i n i ų  E u r o p o s ' ?  
šalių atsigaivinti ir atsilai
kyti prieš sovietų "totali-

licija sugaudė apie 500 as-
meni£ s3ryšyje sū komunis-

yt i tų ruošiamu sąmokslu iš-
I 71irl vti riancr ^rmii fli-n iVi žudyti daug žymų Graiki- ^ 

Alexis C. Ladas, Graikų kalba! Jos valstybės vyrų, tarp jų j tarinę agresiją ir tuomi už-
radio programos vedėjas U. S. ir buvusį premjerą S. Go- i tikrinti apsauga pačiai A-
ranin nmcramnap "Vnir>o <->+' notno ! »i • 1 ~ 4 radio programose "Voice of 
America". čia jis parodoma 
praneša apie Rusijoje ištikusį 
bankų užpuolimą ir visko pir
kimą, kai pasklido gandai kad 
Stalinas nuvertins rublį. Rub
lis buvo "sūriai" nuvertintas: 
visi Stalino ištikimieji turėjo 
imti naujų rublių vieną už 10 
tenųjų. 

MINISTRAS ŽADEI-
KIS SVEIKINA 

(Telegrama Dirvai; iš 
Washingtono) 

Visiems Nepriklausomos 
Lietuvos nuoširdiems bi
čiuliams ir jos tremtinių 
r ū p i n t o j a m s  s u l a u k u s  
Linksmų Kalėdų velija 
Laimingų Naujų 1948 me
tų dėkingas 

P. Žadeikis, 
Lietuvos Įg. Ministras. 

PANAMOS Respublika,, 
per kurios teritoriją eina 
Amerikos išstatytas Pana
mos kanalas tarp Atlanti-
ko ir Pacifiko, nutarė at
šaukti Amerikai teisę lai
kyti 14 militariškų bazių 
toje teritorijoje. Ten be 
abejo paveikė Maskvos įta
ka. 

Amerika savo pinigais 
Panamos respubliką pra
turtino, bet Panamiečiai už 
tai pradeda atsilyginti. 

Sako, Amerikai gal pri
reiks kasti kitą kanalą. 

natas. merikai. 
Policija išgavo žinias a- Pradžiai, prezidentas nu-

Pie žudymų sąmokslą su- mato reikalinga $6,800,000-
gavus du komunistu Gruo-jOOO. Kitos sumos turės bu-
dzio 9 d., kurie buvo gink- ti užtęstos -keturių metų 
luoti ir pasirengę nužudyti ' * 
pirmiausia Gonatą, 71 me
tų amžiaus žymų valstybi
ninką. Tame suėmime tie
du komunistai nušovė vie
ną policininką Atenuose. 

Po ilgų klausinėjimų su
imtieji komunistai išdavė 
paruoštą sąmokslą žymių 
Graikijos vadų išžudymui. 

Nuo to prasidėjp staigus 
komunistų gaudymas. Ate
nuose ir Piraeus miestuose 
sulaikyta 350 asmenų, ki
tur apielinkese virš šimto 
daugiau. 

Diena pirm to, Gen. Mar
kas Vifiades, .prieš Graiki
jos valdžią kovojančių ko
munistų vadas šiaurinėje 
Graikijoje paskelbė per ra
dio įsteigimą nepriklauso
mos "laisvos" komunistinės 
valstybės Graikijoje, tusmi 
suskaldant Graikiją. 

Kur yra raudonųjų Grai
kų sostinė, nepaskelbta. Ti
kima jie sikurė kur nors 
Albanijoje, kaimyninėje so
vietų įtakoje esančioje val
stybėje. Kiti tiki komuni
stai turi savo lizdą Jugo
slavijoje. 

Premjeras Sophoulis ti
ki kad tą komunistų 'Vy
riausybę" tuoj pripažins 
Albanija, Bulgarija i* Ju
goslavija. 

Stalinui jau suėjo 68 me
tai amžiaus. Jis laikosi pa
sislėpęs kur tai šiltoje da
lyje prie Juodųjų jurų. Se
nis kasdien artėjo į grabą. 

Vokietijoje, traukinio ne
laimėje prie Frankfurto 
Gruodžio 23 d. užmušta 40 
pasažierių, 99 kiti sužeista. 

Taigi j te galės vii ūkininkau
ti." 

Reikia pažymėti kad laiško 
rašytojo tėvas turėjo 30 ha že
mės ir 10 karvių. Kad "gero
ji" tarybų valdžia jam visa tai 
atėmė ir jį su šeima išvarė iš 
namų kitur,. laiške nutylima. 

LIETUVIAI SKAUTAI 
BELGIJOJE 

Lietuviai tremtiniai fielfijo-
je jau spėjo suorganizuoti ir 
porą skautiškų vienetų. Tuo 
tarpu vyksta skautų registra
cija. Geriau "susiorganizavę mu
sų skautai stengsis palaikyti 
glaudesnius ryšius su Belgijos 
skautais. 

v* PeKkis. 
1 " 4 

VENGRIJOJE tebelaiko
ma apie 25,000 raudonar
miečių, nors taikos sutar
timi sovietų kariuomenės 
turėjo buti iš tos šalies iš
trauktos. Sovietai laiko sa
vo ginkluotas jėgas, sako, 
sulyg Vengrijos vyriausy
bes prašymo. . .•> 

laikotarpiui. 
Republikonų vadas Sen. 

Taft tam pasipriešino, sa
kydamas kad skyrimas da
bar $6,800,000,000 sudary
tų vienų metų bėgyje net 
$8 bilijonų sumą, kadangi 
su Liepos 1, 1948 metais 
reikalinga bus $1.200,,000,-
000 Amerikos reikaftg ve
dimui Europoje. 

Iš tos $15 ar $17 bilijonų 
sumos bus palaikomos 16 
vakarų Europos valstybių 
iki jos pačios galės pilnai 
tvirtai ekonomiškai gyvuo
ti. 

Pirmoji suma, $6,8000,-
000,000 norima patiekti se
kančių 15 mėnesių laiko
tarpiui, kada labiausia fa-
rama reikalinga. 

Sen. Taft prikišo prezi
dentui ir tą kad preziden
tas turi pakankamai gali
mybių kovoti su infliacija, 
jeigu jis tikrenybėje to no
ri. Taft nepritaria grąži
nimui kainų kontrolių, 

"KINIJOJE, Šanghai^ mie
sto ribose, užklupus šaltai 
žiemai, nuo šalčių mirė su
virs 300 žmonų, daugiausia 
jaunamečių. 

Į <*>&>* 

m 

Paminklas buvusiam garsiam Tom Mix filmų artistui, kuris 
buvo užmuštas automobilio nelaimėje septyni metai atgal, šis 
paminklas išstatytas prie Florence-Tucson kelio, kur ta nelai
mė ištiko. Viršuje uždėtas atvaizdas jo garsaus arklio, kuris 
filmų lankytojams buvo žinomas vardu Tofty. 

EUROPOS GELBĖ
JIMAS PRADE

DAMAS 

PARYŽIUJE pasirengę 
streikuoti daktarai ir advo
katai, jeigu valdžia nesu
švelnins naujai įvesto įsta 
tymo "taksuoti turtinguo
sius", stengiantis nukovoti 
infliaciją. 

Tuo įstatymu paliesta ir 
krautuvės, kurių savinin
kai taipgi rengiasi protes
to streikui. 

Prancūzija įvedė priver
stiną paskolą sumoje $422,-
500,000, kurią paims iš in-
ei'gų visų tų kurie turi. 

Premjero Schumano vy
riausybė iki šiol pasekmin
gai perlaužė komunistų su
keltus streikus. Bet nauji 
neramumai rengiami; 

ITALIJA deda pastangas 
atsilaikyti prieš komuniz
mą. Premjero Gasperi ka
binetas gavo pasitikėjimo 
pareiškimą, prieš komuni
stų pastangas jo* vyriausy
bę išversti. 

Šios savaitės pradžioje 
Italijoje buvo sustreikavę 
apie 300,000 maisto parduo
tuvių tarnautojų. Streikus 
visomis pusėmis organizuo
ja komunistai. 

PREZ. TRUMAN Gruo
džio 23 dovanojo bausmes 
1523 kariuomenės tarnavi
mo įstatymų laužytojams, 
kurie įvairiais budais išsi
suko nuo tarnybos. Bet dar 
kalėjimuose sėdi daug ki
tų kurie atsisakė stoti ka
riuomenėn. Per Kalėdas 
prie Baltųjų Namų suren
gta demonstracija raginant 
prezidentą paliuosuoti nuo 
bausmės visus kitus karo 
tarnybos įstatymo laužyto
jus. 

AIRIJOJE apie 95 nuoš. gy
ventojų yra Romos-Katalikų ti
kybos. 

Bet Prez. Truman Nesu
gebėjo Ištraukti iš Sovie

tų Vergijos kitų šalių 
Washington.— Gruod. 22 

Prez. Truman pasirašė įs
tatymą skiriantį $522 mili
jonus šios žiemos pagalbai 
Italijai, Austrijai ir Pran
cūzijai, ir State Depart-
mentas tuoj ėmėsi skubėti 
tos programos vykdymą. 

Tuo pačiu tarimu Kong
resas padarė paskyrimų iš
viso $914,286,500 sumoje, 
kurioje ineina $18 milijo
nų pagalbai Kinijai, $340 
milijonų militarinės okupa
cijos kaštams užsieniuose. 
Kalėdų kalba 

Prez. Truman sakė savo 
Kalėdinę kalbą per radio 
Gruodžio 24 vakare, parei
kšdamas jog Amerikos gy
ventojai apimti Kalėdine 
dvasia teikti pagalbą karo 
nubiednintoms ^ šalims, ir 
darys dar daugiau pastan
gų pagelbėti nelaimingiems 
žmonėms visur. 

Bet ką Trumanas žada 
toms šalims kurios, pusė 
Europos, tapo pavestos so
vietu vergijon jo paties su
tikimu? Jis, kaip ir Prez. 
Roosevelt pasimatymu o s e 
su Stalinu užleido vieną po 
kitos kelioliką valstybių so
vietų globon, ir tų šalių 
žmonės nemato jokios pro
švaistės laisvės, prie to jie 
yra žudomi, tremiami į Si
birą ir kitaip naikinami. 

Viena dalis Europos da
bar globojama,^ kada kita 
nustumta į pražūtį. 

LINKIME VISIEMS DIRVOS 
SKAITYTOJAMS , 

BENDRADARBIAI 
IR RĖMĖJAMS 

LAIMINGU NAUJU 
1948 METŲ 

DIRVOS REDAKCIJA IR 
ADMINISTRACIJA. 

PRANCŪZIJOJE, iš ko
munistų kontrolėje esančių 
darbo unijų pradėjo atsi
mesti darbininkai, padėda
mi tuomi nukovoti šalyje 
komunizmą. Pereitą savai
tę išsimetė pusantro mili
jono darbininkų ir sudarė 
savo federaciją. 

ANGLIJOJE ruošiamasi 
užkirsti komunistams ke
lius pat#U į unijų virsi 
ninkus. 

Western Union 'telegrafo 
tarnautojų streikas atidė
tas. Tas apima 50,000 tar
nautojų. 

SOYBEANS pupelės suteiki? 
beveik pusę viso šios šalies 
aliejų derliaus. 

PALESTINOJE, Jeruza-
lio ir Betlejaus apielinkese 
Kalėdų švenčių laikotarpiu 
įvyko Žydų su Arabais su-
sikovimai, abiejose pusėse 
krito po kelioliką žmonių. 

Palestinoje, nuo paskel-
Dimo jos padalinimo tarp 
Žydų ir Arabų, užmušta 
arti trys šimtai žmonių. 

James A. Stillwell Prezidento 
paskirtas nauju šalies maisto 
taupymo komiteto pirmininku 
į vietą Charles Luckman, ku
ris nesenai atsistatydino. 1948 
metais Amerika pasiryžus pla
čiau vykdyti maisto taupymo 
programą, pagelbėjimui kitam 
visam paęauliui pramisti ir pa-
sekmingiau laikytis prieš ko-

Jmunizmo bangą. 

Amerikos žmonės mėgsta pi* 
pirus su maistu, ką liudija kad 
jie sunaudoja po 15,000 tonų pi
pirų metuose. 

Pastarų poros metų bėgyje pi
pirų kaina surupino daugelį Jų 
mėgėjų, nes kai 1939 metais pi
pirų svarui buvo 4 centai, karo 
metu kaina pašoko iki 52 centų, 
ir tai mažai jų buvo galima gau
ti. 

Dabar jau pipiru bus pakan
kamai, nes šiomis dienomis at
plaukia keli laivai iš Tolimų Ry
tų su pipirais — atveža jie su-
virš 2000 tonų pipirų. Bet tai 
tik dalis — pipirai bus atveža
mi jau dažnai. 

• 

KONGRESE eina planavimai 
sumažinti mokėjimą taksų nuo 
ineigų mažesnes ineigas turin
tiems darbo ir biznio žmonėms. 

Kongr. Knutson siūlo numa
žinti $5,600,000,000 sumą nuo 
ineigų taksų, kas paliuosuotų 
apie 7,400,000 mažas ineigas 
turinčius gyventojus nuo mo
kėjimo t£ksų visai. 

FEDERALĖ valdžia imasi 
plačios kovos su žiurkėmis, H 
naikinimui, tikslu išgelbėti mi
lijonus tonų maisto kurį žiur-
kės sunaikina kas metą. 

Sulyg to plano, šią žiemą mi
lijonai žiurkių bus išnuodinlau 
Tas darbas pavedamas specia
liai paruoštiems žmonėms. 

žiurkių naikinimo vajus bus 
pradėtas nuo miestelių turin
čių po 10,000 gyventojų ar ma-. 
žiau. Tose srityse žiurkės ir 
atlieka didžiausi naikinimo dar
bą. 

Apskaičiuojama kad žiurkės 
kas met sunaikina vien grudų 
iki 200,000,000 bušelių, neskai
tant kitoki visokį maistą ir ki
tus nuostolius.. 

• 
TIKISI DIDELIO DERLIAUS 

Nors šį rudenį dėl sausros 
bėdavota kad nukenčia žiem
kenčiai javai, dabar jau val
džios agrikultūros biuras skel
bia kad 1948 metų grudų der
lius bus žymiai geresnis negu 
vidutinis. . ~ 

Apskaičiavimais iš Gruodžio 
1 dienos, Agrikultūros Depart-
mentas spėja kad žiemkenčių 
kviečių kitą vasarą turės buti 
oauta 838.705,000 bušelių. Pa-

' vasarinių kviečių sako bus gau
ta 275,000,000 buešlių, arba iš-

Iviso 1,113,705,000 bušelių. 
! Tik keturis paskirus metus 
i šios šalies istorijoje kviečių 
j derlius viršijo 1,000,000,000 bu-
I šelių, ir tie buvo pastarieji ke-
i turi metai. 
I Pastaro dešimtmečio bėgyje 
I vidutiniai kviečių kas metą iš-
| puolė po 890,306,000 bušelių. 
I • 
| BRITANIJA praneša nepirk-

sianti daugiau kviečių iš Ame
rikos kitą metą, pasibaigus šio 
derliaus sezonui. Britanija to
liau pirk kviečius iš Australi
jos, savo teritorijos. Australi
jai už kviečius mokės po $2.75 
bušeliui ir susitari pirkti 
milijonų bušelių. . i 

Amerikoje gal atpigs duona 
kitą metą, kai kviečių į sveti
mas šalis mažiau išveš* 

• įu 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Detroit, Mich., Naujienos 

NORI PRAŠALINT UNIJOS 
PIRMININKĄ 

Pittsburghe pradėta judėji
mas kuogreičiau pašalinti iš 
jėgos darbininkų unijos pirmi
ninko vietos George L. Mueller 
dėl jo atsisakymo pasirašyti 
anti-komunistinius affidavitus, 
kaip to reikalauja naujas dar
bo įstatymas. 

Tą klausimą iškėlė 10 unijos 
narių, kurie per savo advokatą 
kreipėsi į teismą reikalaudami 
prašalinti Muellerį iš pirminin
ko vietos be jokio atidėliojimo. 

NAUJI BANDYMAI 
SU ORO PASAŽIERIAIS 

Pittsburghe pradėta daryti 
naujos rūšies bandymai, kurie 
padarys žymų pagreitinimą or-
laivininkystėje pasažierių ve
žiojime. Tie bandymai yra 
paimti pasažierj nuo žemės į 
lėktuvą be lėktuvo nusileidi-

.mo ir sustojimo. 
Dabar jau yra naudojama 

paėmimas į lėktuvą pašto mai
šų tam tikrai^ prietaisais, be 
lėktuvo nusileidimo. 

Karo metu tą Amerikos lėk
tuvai jau praktikavo su kariš
kiais, tik tas buvo laikoma pa
slaptimi. Dabar norima tą iš
bandyti ir su civiliniais žmo
nėmis. 

šiais bandymais Pittsburghe 
pats pirmutinis gyvas daiktas 
kuris bandyta skrendančio lėk
tuvo pagauti nuo žemės ir įsi
kelti į lėktuvą, buvo didelis avi
nas. Taip tuoj darys ir su tik
ru žmogus, kuris norės auko
tis tam pirmam bandymui. 

AMERIKOS plieno dirbtu
vėms labai reikalinga sena ge
ležis ir plienas, ir tam tikslui 
dabar jau rūpinamasi siųsti 
komisiją į Europos karo laukus 
ir susprogdintas dirbtuves Vo
kietijoje j ieškoti senų geležų ir 
plieno atliekanų. 

Aštuonių žmonių komisija 
išplaukia Europon Gruodžio 30 
ton j ieškojimo misi j on. Apžiu
rėjus ir patyrus galimybes, iš 
Europos bus gabenama sena 
geležis į plieno dirbtuves A-
merikoje. 

Pačioje Amerikoje senos ge
ležies ištekliai yra visai men
ki ir todėl plieno dirbtuvės sa
ko turės, sumažinti plieno ga
minimą. 

< ttfWTftKI MAęę STUDENTAI PASIUNTĖ d. ŪVJ i vn, IVIA». LIETUVIAMS MAISTO 

DIDELIS PITTSBURGHO 
MIESTO BIUDŽETAS 

Pittsburgho miesto gyven
tojams 1948 metais prisidės 
našta padidintų taksų, kadangi 
miesto valdybos finansinė ko
misija nustatė miesto reikalų 
vedimui biudžetą $31,320,940 
sumoje, kas yra rekordinė su
ma. Politikieriai vis randa sau 
reikalingų pinigų. 

VALSTIJOS iždas pasiruo
šęs nupirkti visą žemę Pitts
burgho tarpupių smailgalyje 
ir tą vietą perdirbti į istorinį 
parką. Ten yra numatyta 36 
akrų plotas, kurio nupirkimas 
ir pavertimas Valstijiniu par
ku atsieis apie septyni inilijo
nai dojarių. 

Ta vieta yra istoriška, ten 
buvo pirmutinė medinė tvirto
vė kur baltieji žmonės įsteigė 
Fort Pitt kaimelį, nuo ko iš
augo milžiniškas Pittsburghas. 
Ten yra lankęsis ir Jurgis Wa-

KELEIVIO REDAKTORIUS 
ŠMEIŽIA LIETUVIUS PA
BĖGĖLIUS VOKIETI JQJE 
Praeitame S. Bostono BALF 

17 skyriaus susirinkime buvo 
išduotas raportas iš BALF sei
mo. Raportą išdavė St. Moc
kus, ir dalyviai raportu buvo 
patenkinti. 

Po Mockaus raporto pasipra
šė balso Keleivio red. Michelso-
nas, ir pradėjo kalbėti, esą St. 
Mockaus raportas netikras, ne
teisingas. Dėl to kilo diskusi
jos. Mockus vėl pasiprašė bal
so ir pasakė kad jo raporte pa
tiektos apyskaitos tikros, jos 
yra ištrauktos iš BALF'o kny
gų, padalintos visiems seimo 
delegatams. Ir taigi raportas 
buvo priimtas taip kaip Moc
kus išdavė, o ne kaip Michelso-
nas aiškino. Dalyviai Mockui 
karštai plojo už jo raportą. 
ŠMEIŽIA LIETUVIUS 

Keleivio redaktorius išskai
tęs iš kaž kur ištrauktą BALF 
raportą, ėmė rėžti kalbą, betgi 
dalyviai pradėjo jam daryti 
pastabas, sėskis, sėskis, ką čia 
plepi kaip kokia boba... . Bet 
Michelsonas vis tęsė, kaltino 
BALF'o valdybą kad ji mėtan
ti bereikalingai pinigus, neturi 
tinkamos tvarkos centre, ir tt. 

Pabaigoje savo kalbos nepa
miršo jis ir pabėgėlių Vokieti
joje, sako tie žmonės ten yra 
apsileidę, nemoka kaip tvarky 

shingtonas, kuomet jis buvo tis, neima pavyzdžio iš žydų, 
Britų valdžios atsiųstas į tą sri- perdaug valgo ir baliavoja, ne-
tį išmatuoti žemes. Tas buvo!s^=j^ teisingai, kai gauna iš 
J . A j ^JBAIFo drapanas neisdalina ly-
dar pirm Amerikos 1776 me ų j vįsįems dalina tik savo 
revoliucijos. i partijos draugams arba tiems 

m m m ! kurie eina išpažinties, o kiti vi
sai negauna nieko. 

Iškalbėjęs savo ką turėjo, jis 
atsisėdo. Su Michelsonu tvar
kos nerasi. Iš jo yra tik dola-
rinis patriotas, daugiau nieko. 

I DAYTON, OHIO j 

LAIŠKAS 1S LIETUVOS 
Daytonietė Dirvos skaitytoja 

gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo brolio. Šio laiško ištrau
ka sekanti: 

"šiaip pas mus nieko ypa-

KASMAUSKAS KALBA 
Jonas Kasmauskas pasiprašė 

balso ir davė Michelsonui atsa
kymą į jo primetimus tremti
niams. Kasmauskas sako: Aš 
tik ką sugryžau iš Europos, 

GAUDO BEDARBĖS ATLY
GINIMŲ ĖMĖJUS 

Valstijos viršininkai pradėjo 
sekti visus darbininkus kurie 
suktu budu ima bedarbės ap
lyginimą. Valstijos knygose 
yra sužymėta $680,157 permo
kėjimai tų atlyginimų, iš tos 
sumos $111,874 Allegheny ap
skrityje. 

Atlyginimus ima daugelis 
tokių gudruolių kurie vienoje 
vietoje netekę darbo, užsirašo 
bedarbės atlyginimui, o paskui 
gavę darbą, slepia tą faktą ir 
vis tęsia atlyginimų ėmimą iki 
pat kiek įstatymas leidžia. To
kie vadinami "sužiniais klas-
tuotojais" ir bus baudžiami. 

tingo. Darbai menki tai ir už-1 kur atlankiau aštuonias valsty-
darbiai sprendžiant pagal dar-!^es *r su^au daug Lietuvių, 
u i • v , , . : mos suselpiau ir kalbėjau su 
bą menk., symet metai mums,1  

pabėffeliais. Sa-
prastesni palyginus su anksty-;ko> man atrodo kad p. Michel-
vesniais metais." j šonas papildė didelę nuodėmę 

Ten gyvenantis Lietuvis dar-j šmeiždamas tuos žmones, varg-
bininkas visai nemato to bolše-! stančius už gyvybę. Aš P^ty-
vikiško rojaus, ir net pasigen-1 r*au' sa^°». ^ad BALF o pašal-
A , , . , , . pa vra dalinama lygiai visiems, 
da ankstyvesni., metų, tai yra Atsižvelgiant į žmogaus pa-
nepriklausomos Lietuvos lai- žiuras arba partijas. Taip pat 
kotarpio. O bolševikiški šiam- j patyriau, sako, kad Lietuviai 
štai čia bubnija kad Lietuvos: labai tvarkingai gyvena ir dali

nasi vieną bulvę į kelias dalis, 
kad tik išlaikyti savo gyvybę. 

Toliau, sako Kasmauskas, aš 

liaudis jau jaučia ir gyvena 
rojišką gyvenimą dabar tikrai. 

Tai yrą didžiausias bolševi
kiškas melas ir pasityčiojimas nepaisau kokios partijos jųs 

čia esate, aš kviečiu jus visus 
iš Lietuvos žmonių kančių ir j darbuotis BALF'ui ir gelbėti 
vargų, kuriems ten tenka per- tuos vargšus už Atlantiko. Aš 
gyventi nuo Stalino kraugerių prašau jusų vardan Lietuviu 
budelių ir saviškių išgamų. 

J. A. Urbonas. 

AKRON, OHIO 

PASIDARBUOKIME! 
Su pradžia naujų fnetų pra

šome visų Akrono gerų Lietu
vių, tų kurie jau daug kartų 
prisidėjo su darbu ir pinigu, ir 

RŪPINASI NUOMŲ KĖLIMU tolįau dirbti ir aukoti. 
Namų savininkai šimtais no

ri gauti savo nuomininkų su
tikimą pakelti nuomą 15 nuoš. 
daugiau, kaip tą įstatymas lei
džia, iki Gruodžio 31. .Kurie 
nuomininkai nori pasilikti ta
me bute ar name gyventi, gali 
pasirašyti sutartį su savinin
ku ilgesniam laikui, sutinkant 
mokėti 15 nuoš. nuomos dau
giau. Jeigu nuomininkas ne
pasirašo jo priversti negali, bet 
jis gali buti iškraustytas iš to 
buto, arba jam vėliau nuoma 
gali buti pakelta ne sulyg su
tarties bet sulyg namų savi
ninko norų. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tima kurie užsirašys 32-jų ' jgĮ§I. 
Lietuvių Naujienas ant 2-ju me-

' tli) už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
8S2 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

žinote kad musų brolių, se
sučių vargai nebaigti, jie sve
timose šalyse vargdami laukia 
musų pagalbos. 

Sausio 4 d., nuo 3 v. po pie
tų, šv. Petro parapijos salėje 
įvyks BALF'o skyriaus susi
rinkimas. Atsilankykite kiek
vienas kas prijaučiate šalpos 
darbui. Visų musų pareiga 
pasidarbuoti šiame dideliame 
reikale. 

Pirm. N. Trumpickas, 
Sekr. J. V. Ramoška. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas , 
Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

pabėgėlių, ištieskite jiems ran
ką, neklausykite tokių dolari-
nių savo narių kurie jus mėgi
na klaidinti čia kalbėdami. 

Kasmauskas ragino kad mes 
visi čia Amerikoje gyvenantys 
turėtume užsidėti mokesties po 
$10 metuose, tada BALF'as 
galėtų daug daugiau duoti pa
šalpos 'tremtiniams. Taip pat, 
sako, jeigu nors po vieną affi
davits kiekviena musų šeima 
Amerikoje išduotų tai visi pa
bėgėliai Lietuviai galėtų iš Ėu-. 
ropos atvažiuoti į Ameriką. 

Baigdamas,' Kasmauskas at
sišaukė vardan Lietuvybės ir 
vienybės, kviesdamas visus į 

Artinantis Kalėdų atosto
goms, University School moki
niai, kur mokytojauja Dr. Bro
nius Kazlauskas, sudėjo ir pa
siuntė septynis pakietus mais
to savo mokytojo tautiečiams, 
Lietuviams tremtiniams. Mo
kiniams Dr. Kazlauskas patei
kė 10 antrašų Lietuvių trem
tinių ir įleido mokiniams pasi
rinkti is dešimt septynis, dėl 
kurių jie jau buvo sudėję pa
kietus. Mokiniai, savo nuožiu-
ra pasirinko tas šeimas ir as
menis kurių jiems buvo la
biausia gaila. Nors jauni stu
dentai bet jau supranta sunkią 
dalią žmonių patekusių į nelai
mę. Jie pasirinko t šeimas su 
vaikučiais ir vieną karo belai
svį. 

Toks išsiuntimas maisto Lie
tuviams tremtiniams ne tik su
daro materialinę naudą, bet gal 
dar didesnę moralinę naudą, 
įrodo musų broliams kad mu
sų tautietis Dr. Kazlauskas yra 
mokinių mylimas ir respektuo
jamas. Dr. Kazlauskas suge
bėjo tą supratimą ir užjautimą 
jo tautiečiams mokinių sielose 
išugdyti. Be to, galima iš to 
pasimokyti ir kitiems kad pa
šalpos reikalais galima ir rei
kia kreiptis į kitataučius. 

Dabar kada visur organizuo
jama siuntimas maisto per CA 
RE ir Amerikiečiai aukoja ir 
siunčia, Lietuviams vertėtų at
sikreipti į Amerikoniškas baž
nyčias, draugijas ir pavienius 
žmones prašant pasiųsti ir Lie
tuviams tremtiniams maisto. 

Mes turime iš tremtinių su
darytą Lietuvių Ra u d o n ą j į 
Kryžių ir Lietuvių komitetus, 
tat per šias įstaigas Amerikie
čiai gali drąsiai siųsti. Šis dar
bas tiktų labiausia šalpos or
ganizacijoms, ,-kaip BALF'ui. 
BALF'as turi pilną autoritetą 
ir žymiai yra žinomas kitatau
čių tarpe, todėl jam Amerikie
čiai pasitikėtų geriau negu ki
tiems kam. -• 

KARO HISTERUA DAR 
NESIBAIGĖ 

Amerikos žmonės jau tikrai 
turėtų džiaugtis karo pabaiga. 
Uždarbiai neblogi, o geriausia 
kad darbo niekam netrūksta. 
Vyrai gryžo iš karo, kurie dar 
pasiliko Europoje, tie laikomi 
tik okupacijai ir tvarkos palai
kymui. Jie ten gerai gyvena, 
užtektinai pavalgo, gerai apsi
rėdę ir dar neblogas algas gau
na. Bet tie kurie neteko kojų, 
rankų.... kas su tais? Jiems 
dar karas nesibaigė. Jie karo 
mintimis dar gyvena ir ilgai 
gyvens. 

štai viena karo epizodą kuri 
man, tik prieš šių žodžių ra
šymą, teko patirti. 

Sako, prieš darbymetį ir ak
muo kruta. Didžiausias darby-

D£L PRASTŲ ŠVIE
SU ŠYMET ŽUVO 
10,000 GYVASČIŲ 

Yew Yorko turtuolė John Ja
cob Astor jaunoji, nešasi sa
vo užantyje savo šuniuką šaltą 
dieną išėjus pasivaikščioti, — 
kaip šiame vaizde matosi. 

Suvirs 10,000 žmonių sutiko 
nelaimingą ir nereikalingą mir
tį gatvėse ir vieškeliuose šio
je šalyje 1947 betais vien tik 
dėl nepakankamo ir nasaugau& 
gatvių ir kelių apšvietimo. • 

Tie žuvusieji yra apie pttsč 
aukų žuvusių trafiko nelaimėse 
po sutemos. Kita pusė žūstan
čių trafike nakties metu yra 
iš priežasties mechaniškų ir 
pačių žmonių kaltės. Tačiau 
gatvėse ir skerskeliuose švie
sos yra tokios menkos kad dau
gelyje atvejų nelaimingieji ir 
nežino kas juos užgavo. 

1946 metų trafiko statisti
kos parodo kad žuvo 33,700 as

menų įvairiose nelaimėse. IŠ 
jų, 9850 žuvo po sutemos, kas 
buvo priežastimi prasto gatvių 
ir *kelių apšvietimo. 

šymet skaičiuojama trafiko 
mirčių buvo 35,000, taigi iš jų 
virš 10,000 bus žuvusieji del 
prasto apšvietimo gatvių. 

JIEŠKAU savo brolius An
taną ir Juozą Daniunus. Kas 
apie juos žinote rašykite: 

Barbora Daniunas 
351 Locust Street 
Amsterdam, N. Y. 

Vytautas Markuzat 
Dirvos Atstovas ' 

Prenumeratoms, Skelbimam® 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

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

darbą pašalpai, nepaisant par
tijų, ir tuos kurie tremtinius 
šmeižia kad nešmeižtų, o pri
sidėtų dolariais prie BALF'o 
išlaikymo. Už jo kalbą daly
viai Kasmauskui gausiai plojo. 

Reporteris. 

metis dabar tai paštuose. Kad 
nepasilikus nekrutamu akme
nėliu, nubėgau ir aš į paštą 
padirbėti, per Kalėdų darby
metį. Darbas kaip darbas — 
skirstyk laiškus ir dėstyk į dė
žutes. Ir beskirstydama laiš
kus, kaž kaip pažiurėjus į šalį 
pamačiau labai keistą ranką, 
kuri buvo kuno spalvos su juo
dais plėtmais. Pirštai suries
ti, tarpe pirštų pundas laiškų. 

Iškart lyg koks siaubas pa
purtė mane ir nedrysau gerai 
pažiūrėti į sale manęs stovintį 
žmogų ir jo ranką. Tik trupu
tį palukėj us, po valiai pasi
kreipdama žvilgterėjau į tą 
ypatingą ranką. Pagaliau pa
mačiau kad tai buvo plastikos, 
ranka, kuri buvo apsilupus, nu
dėvėta ir tiesiog bauginančiai 
atrodė. Vyras jaunas, gražus. 
Kadangi jo plastikinė ranka 
buvo kairioji tai jis su dešine 
į ją prideda laiškų, tai yra įs
praudžia į tiksliai suriestus 
pirštus ir paskui f)o vieną de
šine ranka traukia ir dėsto, 
kaip ir mes visi, į atskiras dė
želes. To negana. Nuėjus į 
įstaigos valgyklą atsisėdau prie 
dviejų jaunų vyrukų su kariš
komis uniformomis. Ir štai 
vieno jų pasirodė pro atsegtus 
marškinius stiprus lankas apie 
kaklą užriestas, kaip krutinės 
kaulas prie kaklo, ir jis negali 
žemyn galvą palenkti. Veidas 
šio vyruko nepaprastas. Gali
ma matyti jo iškentė jimus, nes 
jo krūtinė buvo sutriuškinta, 
kaip vėliau sužinojau, priešui 
atakavus jų laivą, ir dabar tik 
dirbtini lankai laiko jo krutinę. 

Veteranai tarp savęs kalbė
josi. Vieno, to su lanku apie 
kaklą, teko nugirsti kalbą. Ir 
štai jie kalbasi dar apie karą. 
Girdi, "Mes gavome, bet ir 
jiems davėme!" 

Taip jie kalbės ir kalbės apie 
karą, nes jiems tai primins įų 
plastikinės rankos, kojos, lan
kai apie kaklus ir kiti palikti 
amžini raišumai. Šie vetera
nai buvo atvykę, Kalėdų dar
bymečiu, iš Percy Ligoninės. 
Jie buvo reikalingi kovoti su 
priešu, dabar jie reikalingi pa
greitinti darbams, o kas jiems 
reikalinga, ar kas gali suteikti: 
ar kas gali jiems grąžinti ran
ką, koją, akį ar krutinę? Ne! 

Karo histerija dar ilgai kva-
tosis ir šioje laimes šalyje. 

M. Sims. 

Vincent B. Archit 
Dirvos Atstovas 

prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIF. 

331 So. Rampart BlvįĮ, 

ĘW'W 

Pirmutinis Washingtono Arkivyskupas. Kairėjo, Arkivysku
pas Patrick A. O'Boyle, kur| Popiežius Pijus XII paskyrė pir
mutiniu Washington, D. C., Arkivyskupu. Jį sveikina Kar
dinolas Spellman, iš New Yorko. Arkiv. O'Boyle, gimęs Scran-
ton, Pa. Iki šiol Washington, D. C., priklausė prie Baltinąojės 
iirkidiocezijos. '* *' < •* 

Amerikoje Slampinėja 
3707 Sovietų Agentai 
Sen. Tydings Washington# 

paskelbė kad sulyg turimų ži
nių šioje šalyje iki Gruodžio 2$ 
radosi net 3707 visokie Sovie
tų Sąjungos atstovai, atsiųsU 
čia neva įvairiomis specialėmig 
misijomis. 

Tikrai, jie atsiųsti įvairiai* 
specialiais vardais misijomi& 
tačiau atlieka jiems Maskvoje 
paskirtus slaptus propagandoj 
melavimo, kurstymo, šmeiži* 
mo ir klaidinimo darbus, kam 
viskam silpnadvasiai Amerikie
čiai linksta. 

ŠIOJE šalyje apie keturios 
penktos dalys visų namų yrę 
pastatyta vien iš medžio. 

SEASON^ GREETINGS 

GU ARI NO'S RESTAURANT 
BEER AND WINE TO TAKE OUT 

Spaghetti and Chicken Dinners our Specialty 
We Service Banquets for All Occasions 

ITALIAN & AMERICAN FOODS 
Open 7 clays a week Carmen J. Paterniti 

12309 MAYFIELD RD. CEdar 9699 

GAS Refrigerator 
$toreS * 
$u$bel « 

LOCKER-

jjry. cold; 

;^.L^S LONGER 

Come see* The famous silent Servel Gas Refrig
erator now brings you a bushel-size Frozen Food Locker 
— big enough to hold up to 60 standard-size packages 
... plus moist-cold and dry-cold storage for fresh meats, 
fruits and vopntables . . . plus Servel's different, simpler 
freezing system that more than 2,000,000 owners know 
can't wear or get noisy. Stop in and see the new 1947 
Servel Gas Refrigerators now on display! 

tor 

RICH FURNITURE & APPLIANCE CO. 
Complete Home Furnishing! 

•  T E R M S  A V A I L A B L E  0  

12200 Mayfield Roa* GArfield 2403 
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Tegul meilfe Lietuvos 
t)ega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 
?yĘ 

<1 

Kaip prie Caru Lietuviai 
Verčiami Tapti Rusais 

p 
* 
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Rašo Dr. Kęst. Kernu vis 
(Dirvos Korespondentas Europoje) 

KLASTOJA ISTORIJĄ, ME-
LAGYSTES SKLEIDŽIA 

Rusai, 1795 metais ginklu 
okupavę Lietuvą ir išgriovę jos 
valstybinį gyvenimą, iki pirmo 
Pasaulinio karo yra labai daug 
visokiariopai pakenkę Lietuviu 
tautai. 

Išgrčfeftrfias ir Iftffįijon išveži
mas istorijos mokslui svarbios 
valstybės kanceliarijos — Lie
tuvos Metrikos, uždarymas ir 
apiplėšimas Lietuvos universi
teto Vilniuje, keturiasdešimt 
metų trukęs Lietuviškos spau
dos draudimas, net Lietuvos 
vardo oficialus panaikinimas ir 
rusinant jos pavertimas Rusiš
ku ir "šiaurės vakarų kraštu" 
yra labai ryškiai parodę ko no
rėjo panslavistal Imperialistai 
cariniai Rusai. 

Grobuoniškomis jų pėdomis 
stengėsi eiti 1917 metais ir 
"demokratas" Kerenskis, orga
nizuodamas Lietuvos, Latvijos, 
Estijos pavergimą ginklu. De
ja, pats Kerenskis komunistų 
Rusų buvo prašalintas, o nuo 
šių apdriskusių plėšikų 1918-
1920 metais Lietuvą ginklu ap
gynė jos savanoriai-kurėjai ir 
1920 metų Liepos 12 Maskvoje 
bolševikiški Rusai patys , vi
siems amžiams atsisakė visų 
pretenzijų į Lietuvą ir pasiža
dėjo gerbti jos nepriklausomy-

Toje "pat sutartyje jie. buvo 
"pasižadėję grąžinti kitados x iš
grobtą iš Lietuvos moksliniai 
istorinę medžiagą — Lietuvos 
Metriką. Tačiau nieko negrą
žino, o šiądien apie tą iškil
mingą sutartį niekur jie nekal
ba ir nenori nei girdėti. 1939 
metų rudenį Stalinas ir Hitle
ris slapta pasidalino Lietuva. 

Šiuo metu pagrindinis Rusų 
rupestis kuoskubiau išnaikinti 
Lietuvių tautą. Dėl to nuolat 
žudomi Lietuviai vietoje, o ki
ti vežami sunaikinimui Sibi
ran. Lietuvoje norima suda
ryti ir krauju, kaip svajojo na
ciai Vokiečiai, Rusišką kraštą, 
šiam reikalui privežtos masės 
Rusų ir sparčiai rusinami dar 
nesunaikinti Lietuviai. Kaip 
Hitlerio plėšikai Lietuvą darė 
Vokiška Vokietijos kolonija — 
"Ostland" (Rytų kraštą), taip 
dabar Stalinas daro Busiškai 
tarybinį kraštą. 

Šį rudenį mokslo metams 
prasidedant Rusiškas Vilniaus 
Valstybinio Pedagoginio Insti
tuto Rusų kalbos is literatūros 
dekanas visoje Lietuvoje pla
čiai paskelbė sensacinį Lietu
vos surusinimo planą, kuris 
pidarė šaltai klaikų įspūdį ir 
ttpikėlė didelį pasišlykštėjimą. 

Tas Lietuvos rusintojas, Mu
ravjovo koriko ainis, savo "mo
ksliniame" atsišaukime su di
dele neapykanta verkia kodėl 
Nepriklausoma Lietuva buvo 
atsikračius primityvios Rųsų 

,įtakos ir orientavosi į pažangią 
ir demokratinę Vakarų Euro
pos kulturą, kodėl buvo susta
bdytas carinis rusinimas: "Ru
sių kalbos ir literatūros moky
tojams nebuvo tada aiškių dar
bo perspektyvų. Retai kur vi
durinėse mokyklose buvo dės
toma Rusų kalba", "švietimo 
vadai, besiorientuodami į 'va
karus', sąmoningai trukdė jau
nimui Rusų kalbos mokytis"... 
"Tokia politika per eilę metų 
paliko liūdnų padarinių: Lie
tuvos jaunoji karta, baigus mo 
kyklas, pasilikdavo be reikia
mo supratimo apie didžiąją (?) 
gusų kulturą" \ 

Bolševikiniai klastodamas is
toriją, šlykščiai meluoja kad 
Lietuvos "kulturą, istorija, lite-
ratura iš esmės daug daugiau 

susijus su broliškomis Slavų 
tautomis ne kaip su tariamais 
'vakarais'." 

T  •  ' •  *  ^  Lietufiai juk nieko broliško 
ir bendro su Slavais neturi, ly
giai kaip ir su Vokiečiais. Kati 
Gudai ir Lenkai yra Lietuvių 
kaimynai tai dar nereiškia jo
kio broliškumo. Gal Stalino 
"išminčiai" tą broliškumą su
pranta cariškoje priespaudoje, 
ginkluota bolševikų inv a z i j a 
1918-1920 m., 1940 metų Lie
tuvos okupacija, 1941 m. Lie
tuvių partizanų sukilimu, da
bartinėmis Lietuvių žudynėmis 
Lietuvoje ir Sibire ir Lietuvių 
partizanišku gynimusi. 

Nei kraujo ir nei kaimynys
tės sugyvenimo broliškumo nie
kur nėra. 

Nėra prasmės sadistiškai ty
čiotis iš pavergtos ir žudomos 
Lietuvių tautos jai įkalbinėjant 
kad ji paskutinio karo metu 
"Rusų tautai vadovaujant ap
gynė savo tautinę ir valstybi
nę egzistenciją.....". 

Kad Lietuvių tauta istorijos 
bėgyje taip visuotinai fiziškai 
butų buvus naikinama dar nė
ra buvę jokių atsitikimų. Tat 
negali buti nei kalbos apie ko
kią "valstybinę egzistenciją" 
kada Lietuvos žemese taip iš
žudyti Lietuviai. 

Nesąmones kalbama kada 
svaičiojamasi kad "visi musų 
žymesnieji senosios kartos ra
šytojai, pradedant Strazdeliu, 
Daukantu, baigiant Kudirka, 
Maironiu, Vaičaičiu, žemaite, 
Vaižgantu" buvę rusofilai, kad 
iš Rusų šie "musų tautos ža
dintojai mokėsi kovoti su cariz
mo priespauda, tautų persekio
jimu, sėmėsi laisvės, pažangos, 
tėvynės meilės idėjų".... 

Per akis patiems Lietuviams 
meluoja okupantai apie Lietu
vių tautinį atgimimą. Reikėjo 
buti bolševikams tikslesniems 
ir nusakyti kad "iš didelio bro
liškumo didžiajai imperialisti
nei Rusų tautai 1940 metais 
Lietuvoj Prezidentas A. Sme
tona pasitraukė į USA, kelias
dešimt tūkstančių Lietuvių DP, 
viską palikę, vargsta tremtyje 
išsiblaškę po visą pasaulį, o 
Lietuvos partizanai mokosi lai
svę ginti iš nudriskusių ir 
kanų Rusiškų kolho&nikų gau
jų ir visa Lietuvių tauta su di
džiausiu ilgesiu laukia visuoti
no Rusų ir apskritai Slavų ag
resinio imperializmo sutriuški
nimo .... Tai butų teisingai 
pavaizduota Lietuvių "brolia
vimasis" su Rusais.... . 

Malonu tam Lietuvos rusin
tojui kad dabar visos Lietuvos 
mokyklos yra įkinkytos krašto 
rusinimui, kad visi vadovėliai 
yra tik Rusų autorių, kad ofi
ciali kalba yra Rusų. Tat jis 
ir džiaugiasi kad "jaunoji kar
ta dabar turi geras sąlygas 
nuodugniai ir objektyviai susi
pažinti su didžiu Rusų kulturos 
lobiu (?)".... 

Šitap dvidešimtame amžiuje 
pažangos, laisvės, mokslo ir 
kilnios demokratijos laikais, 
lyg kokiems laukiniams, Lietu
viams akiplėšiškai grūdama ru
sifikacija ir paaiškinama: "Ru
sų kalba yra labai turtinga ir 
graži". 

BIZNIAI Amerikoje eis ge
rai dar ir 1948 metais, bent 

•per kelis mėnesius, kaip žino
vai tikrina. Vėliau sako pra
dės pasireikšti darbų apslugi-
mas. 

Prezidente patarėjai tikrina 
kad į pabaigą 1948 metų gali 
užeiti ir "pražūtingas kainų 
persilaužimas", jeigu bus re
miamasi vien tik ant padidė
jimo produkcijos • infliacijos su
laikymui 

* r * * 

%£• 

Julius Smetona. 

DEMOKRATIŠKAI? 

Modelis miesto United Nations organizacijos miesto, kuris 
bus išstatytas New Yorke. Tai yra pirmutiniai UN patalpų 
planai, kurie galės buti pakeisti iki bus prieita statybos. 

APIE BOLŠEVIKŲ 'PREZIDENTĄ' KU
RIS NIEKAD NETURĖJO DAUG 

PROTO 
Tremtiniai atsako Paleckiui. Bolševikinės Lietuvos va

das, pirmtinis pabėgo iš Lietuvos. Girtuoklis kuris 
vietoje alkoholio geria Lietuvių Kraują 

K. PfiLĖKIS, Musų Korespondentas Bavarijoje* 

Vakarų Vokietijoje leidžia
mas laikraštis "Laisvoji Lietu
va" Spalių 31 d. atspausdino 
straipsnį "Paleckio svaičioji
mai", kurį, kaip gražų atsaky
mą Paleckiui, ištisai patiekia
me Dirvos skaitytojams: 

"Per pirmą sovietų okupaci-| 
ją buvo paleisti gandai kad Pa
leckis iš proto išsikraustė. Jis 
niekad jo daug neturėjo tai ne
buvo iš ko ir kraustytis, o Ru
sai kruglodurovai Lietuvoje vi
suomet buvo naudingiausi. Pa
leckis, tas senas bolševikų a-
gentas ir pastumdėlis ištikimai 
los tol kol jis bus Rusams rei
kalingas, o pagal Rusų papro
tį pasenusį šunį pats šeiminin
kas visada nušauna. 

"Neturėdamas jokios • galios 
Lietuvoje, Paleckis atlikinėja 
propagandisto pareigas. Jis va
dinamas 'prezidentas', rašo pro
pagandines brošiūras, propa
gandinius straipsnius į Ameri
kos Lietuvių bolševikiškus lai
kraščius, tarytum Lietuvoje 
neliko nei vieno raštingo žur
nalisto. Ak tiesa, ne kas ir 
beliko, nes visus arba išvežė į 
Rusiją arba sunaikino. 

"štai prieš musų akis guli 
dvi Paleckio brošiūros: 'Ką da
vė Tarybų valdžia Lietuvos 
darbo žmonėms' ir 'Kelias į 
Lietuvą atviras'. Mes puikiai 
žinom ką davė ir duoda bolše
vikų okupacija Lietuvai. Ji 
duoda Lietuvos žmonėms skur
dą, vargą, ašaras, priverstino 
darbo stovyklas Rusijos gilu
moje. 

"Tas politinis avantiūristas, 
'ištikimas Stalino karys', kuris 
pirmutinis iš Lietuvos pabėgo 
partizanams sukilus ir kuris 
pirmutinis bėgs nuo naujų par
tizanų žygių, drysta tvirtinti 
kad 1918 m. savanorių kraujas 
užkoręs Lietuvai diktatūrą. Tai 
gali svaičioti tikrai aklas Lie
tuvos v Judas. Toliau vėl jisai 
per akis meluoja kad Tarybų 
valdžia išgelbėjo iš Smetonos 
plano įstumti Lietuvą į Hitle
rinės Vokietijos glėbį. Juk 
Molotovo ir Ribbentropo 1939 
metų susitarimas pasidalinti 
Lietuvą kaip tik ir yra Lietu
vos licitavimo pradžia ir di
džiausias nusikaltimas prieš 
Lietuvių tautą. Paleckis, Sta
lino marijonetė, įstūmė Lietu
vą į karo ir okupacijų, į vergi
jos ir nelaisvės laikotarpi, ku
ris tebetrunka ir šiądien. 

"Už Lietuvos išdavimą atsa
komybė krinta Paleckiams, Ge
dvilams, Sniečkams ir visiems 
bolševikams niekšams, kurie 
Lietuvą atidavė Rusiškam an
ka vedistui naikinti, žudyti ir 
rusinti. 

tas' kliedą apie dabartinę Lie
tuvos nepriklausomybę ir iš
juokia tikruosius Nepriklauso
mybės laikus. Tai gali daryti 
tik tokie šunes kurie pririšti 
geriausia loja. Tačiau ir loti 
reikia mokėti. Gera Lietuvos 
'nepriklausomybė' jei Stalino ir 
Molotovo balsas yra Lietuvos 
balsas.... 

"Mes kovojam# m dėl bur
žuazinės, bet dėl Lietuvių tau
tos laisvės ir valstybinės Ne
priklausomybės. 

"Paleckis didžiuojasi kad da
bartinė Lietuva yra didelė ir 
galinga, kuone Vytauto laikų 
Lietuva, o Paleckis tarytum 
yra Vytautas Didysis, sutriuš
kinęs kryžiuočius . Tačiau 
šiai didelei Lietuvai apibudinti 
labai tinka anekdotas apie da
bartinę Lenkiją, kuri pasidarė 
didžiausia valstybėj Europoje, 
nes jos sienos siekia Oderį, sos
tinė Maskvoje, o gyventojai — 
Sibire. Tokia didele šiądien ir 
Lietuva. 

"Ką Paleckis pritauškia apie 
dabartinės Lietuvos pažanga 
tai tėra pasaka mažiems vai
kams. Mes aną kartą Snieč
kaus žodžiais įrodėme kad da
bar Lietuvoje yra vykdomas 
planingas ekonominis naikini
mas, nes skurdas yra vergų 
prirakinimo priemonė. Kokia 
Lietuvoje kulturinė * pažanga 
taip pat matyti iš 'Tiesos' pus
lapių, kur nuolat puolami ra
šytojai, dailininkai jog jie nie
ko nekuria. 

"Vienintelė kulturą tai ko
munistų propagandos mokykla, 
kurioje dėsto Supikovai, Koro-
liovai ir kiti burliokai, o vieną 
iš jų,-Borisą Antonovičių, ma
tyt partizanai nudžiovė 

"Aplamai, visas dabartinės 
Lietuvos kulturinis gyvenimas 
yra apsėstas Rusų bolševikų, 
o Lietuviški bolševikai tegauna 
tik enkavedistinio agenturinin-
ko pareigas.... . 

"Paleckis giriasi dideliais 
knygos tiražais Lietuvoje. Ir 
jo šios dvi brošiūros išleistos 
tiražu nuo 10-20 tūkstančių. 
Rusija propagandiniam šlamš
tui nesigaili pinigo ir tokias 
brošiūras platina dykai, tik, 

ačiu Dievui, jų niekas neverti
na ir neskaito.... 

"Paleckis už lojiaui gauna 
gerą honorarą, atrodo tuktelS-
jęs ir šauniai apsirengęs bur
žujus, kuris vietoje alkoholio 
ėmė gerti tikrą Lietuvių, savo 
brolių kraują. Bet gyvenimo 
logika žiauri: už kraują atmo
kama krauju. Mes jam tega
lini patarti kas rytą ir kas va
karą skaityti Biliūno 'Brisiaus 
galą*; Brisiaus (šunies) mes 
dar gailimės, bet Paleckio nie-

BESIKARščIUOJĄ 
JAUNIKLIAI 

Yra žinoma tiesa kad jauni 
žmonės dažniau negu vyresni, 
nenusveria savo žodžių reikš
mės, pasikarščiuoja, pasako ko 
nederėtų sakyti, ir kitką ne
rimta padaro. Atsimenu — tai 
buvo jau senokai — Lietuvos 
Universitete buvo viešos disku
sijos kaž kokiu literatūriniu 
klausimu. Vienas studentas, 
besiginčydamas, ir žut-but no
rėdamas savo oponentą paklup-
dyti, tiek išėjo iš ribų kad ėmė 
vartoti žodžius visiškai netin
kančius akademinei aplinkumai. 
Jo oponentas betgi, karštuoliui 
pabaigus kalbėti, šitaip prabi
lo : "Ne paslaptis kad ir ge
riausioje draugijoje ima kas ir 
orą pagadina...." 

NAUJIENŲ JFEBDAKTOFTLAUS 
DRAUGIJA 

Ar Naujienų redaktorius pri
klauso tai "geriausiai draugi
jai" nesiimu spręsti. Bet kad 
jis laiks nuo laiko padaro tai 
kas "kai kad ir geriausioje 
draugijoje atsitinka", yra fak
tas. Jei ne dažniau tai bent 
sykį į metus — Gruodžio 17 
dienos proga. Kam įdomu, mes
kite žvilgsnį į jo tos dienos N-
nų vedamąjį: "Praeities klai
dos — dabarties vargai". 

GRUODŽIO 17 DIENOS 
ĮVYKIO REIKŠMĖ 

Gruodžio 17 d., 1926 metais, 
Lietuvių tauta ryžosi padaryti 
galą tai netvarkai kurią Lietu
vai buvo atnešus tautinėmis 
mažumomis besiremianti kai
riųjų valdžia, šiądien galima 
apgailestauti kad kairioji Lie
tuvos vyriausybė buvo tokia 

negabi krašto tvarkytoja ir kad 
ji buvo taip nejautri Lietuvių 
tautos siekimams, kad pati tau
ta, nelaukdama naujų rinkimų, 
ją turėjo jėga nuo valstybės 
vairo pašalinti. 

Tenka betgi konstatuoti kad 
tas pašalinimas įvyko labai 
švelniu budu, be jokių ekscesu, 
be išsišokimų, be kraujo la£o 
ir net be šūvio. Kraštą prive
dę prie suirutės žmonės buvo 
taikingai atstatyti, o į jų vietą 
pastatyti tie kuriuos tauta lai
kė tinkamesniais valstybės va
dovavimui. Tokie yra faktai. 

Kas butų buvę jei Gruodžio 
17 d. įvykio nebūtų buvę, ga
lima palikti p. Grigaičiui sam
protauti bei spėlioti. Jis tani, 
berods, turi ir užtenkamai lai
ko ir noro. Mes čia pasiten
kinsime konstatavę kad Gruo
džio 17 posūkis atskleidė Lie
tuvių tautai naujas kulturinio, 
ekonominio ir tautinio vysty
mosi galimybes, kurių dėka 
Lietuva pasiekė visokiariopos 
gerovės. 

DABARTIES PAVOJAI 
šiądien betgi Lietuvių tauta 

stovi prieš mirties pavojų. Ir 
tik visos Lietuvių tautos, varg
stančios ir išblaškytos, vienin
gos pastangos gali tą pavojų 
nugalėti. Ir vargu ar buvusių 
politinių priešų plūdimų ir ko
neveikimų, galima priskaityti 
prie tų pastangų. P. Grigaitis 
kalba apie demokratiją, bet jo 
veikimo būdas maža ką bendra 
su demokratija turi. 

ATEITIES LIETUVOS LABUI 
žmonės yra skirtingi ir' jų 

pažiūros skirtingos. Ir kiek
vieno žmogaus yra šventa tei

sė skirtingai galvoti ir savo 
skirtingą pažiūrą pareikšti. Ta
čiau, kiek tai liečia Lietuvą# 
visų musų, išskyrus komunis
tus, yra vienodas galvojimas ir 
vienas siekimas. 

Mes visi norime nepriklauso
mos Lietuvos. Vardan šio auk
što troškimo užmirškime pra
eities aistras, nesutikimus ir 
pyktį. Lietuva laukia musų vi
sų musų vieningų pastangų! 
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Chaim Weizmann, žymus žydų 
mokslininkas ir Pasaulio Zio-
nistų vadas, sakoma gali butt 
išrinktas pirmutiniu preziden
tu žydų valstybės, Naujos Ju
dėjos, kuri įsteigiama Palesti
noje. 

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO 
•Teifru jus kenčiate nuo Nugaros 

skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia-
tikos, Strėnų skaysmy, Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
gros ir t.t., pabandykit KAI)E TAB
LETS del gerų pasekmių. Mes no
rime kad jus pamėgintumėt R ADE 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių jums kaštų. Nesiųskit pinigų, * 
tiktai savo vardų ir adresą, tat mts 
jums tuoj prisisųsim tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nekaštuos jei neaptiks. (52) 

NORTHWAY PH ARM AC A L CO. 
43S North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK. 
Dept. 41. 

"JP^ieckis kaJiiara *p«eziden-ijęas nesigailės, 

SKAITYKIT IR PLATI N KIT ŠIAS KNYGAS 

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE 
r t 

(Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940) 
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00 
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam 
reikalui. Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.) 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
, Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne

priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Amerikos Mausti as Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

AMERIKOS LIETUVIU MISIJA 
IR JOS DARBAI 
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai re|» 
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, sup^ 
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 

Visų šių knygų pelnas eina tęsiniui kovų ui Lietuvos Nepriklausomybę. 

Užsakymus siųskit laišku, 
įdėdami pinigais arba če

kiais ar money orderiais. 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

6820 Superior Ave. ' Cleveland 3, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. -Editor 

Į 1948 METUS 

JAU BUS aštuntas kartas kai mes kiekvienų naujų Me
tų prieangyje klausiame ką atneš Naujieji Metai Lie

tuvos bylai, Lietuvos žmonėms ir pasauliui. 
Nuo 1940 metų, nuo tos dienos kai Sovietai pavergė 

musų kraštą, mes įžengdavome į kiekvienus Naujus Me
tus su eile įvairių susirūpinimų, su mėginimais atspėti 
ką duos pasauliui" ir Lietuvai artimiausi ateitis ir kiek 
priartėsime prie pastovesnės taikos ir laimės visai žmo
nijai. 

Ir šymet, užbaigdami setra metų dienas, tokiu pat 
klausimu stovime mes ir visi Lietuvos vaikai. Taip, mu
sų klausimai kartojasi, musų rūpesčiai tuo tarpu vis pa
našus, bet atsakymai kiekvienais metais įvairėja. Kaip 
daug ir toli pasikeitė pasaulio padėtis nuo anų pirmųjų 
metų, kada mes pradėjome organizuotai reikalauti Ne
priklausomybės sugrąžinimo Lietuvai! Per septynis 
metus pasikeitė beveik pagrindinai visas politinis pasau
lio veidas; pasikeitė ir budai ir priemonės kurios buvo 
naudojamos valstybių santikiuose. 

Prisiminkime tiktai kas.dėjosi pasaulyje tuo metu 
kai mes Čia taikoje šventėme 1941 metų pirmąją dieną. 
Vokietija laikė stipriai apglėbus beveik visą Europą; 
smarkiausia jėga skaldė Anglijos žemę, miestus ir lai
vyną; Vokiečių viešpatavimas Europoje rodėsi užtikrin
tas ilgiems metams. Vokiečių-Sovietų bičiulyste buvo 
užbaigus ir Lietuvos klausimą: sovietų viešpatavimas 
Lietuvoje, atrodė, bus ilgas.... 

Kaip ir kokiais keliais išsilaisvins Baltijos kraštai? 
Iš kur.ateis jiems pagalba? Kas ir kada sugrąžins teisę 
gyventi ir tvarkytis taip kaip jie nori? Vis tai buvo 
klausimai, kuriems atsakymo vieningo ir aiškaus tada 
neturėjome ir negalėjome turėti. 

Sutikdami 1942 metus, jau matėme bendrą pasaulio 
padėtį pasikeitus: Sovietai jau buvo kare su Vokiečiais, 
o Amerika jau žygiavo kartu su Sovietais ir Anglais 
prieš Vokiečius. Lietuvoje raudonoji vergija buvo pa
keista rudaja. 

Tada galvojome: Lietuvos Nepriklausomybės sugrą
žinimas bus įvykdytas kai Vokiečiai sumuš sovietus, o 
Vokiečius sumuš Anglai-Amerikiečiai. Kitokios išeities 
kuri butų buvus Lietuvai laimtnga niekas nematėme ir 
nenorėjome matyti. Viskas rodė kad tos baisios grum
tynės negali kitaip baigtis, nes sovietų laimė:''mas reikš
tų naujos ir dar didesnės pasaulinės vergijos pvadžią, o 
Vokiečių pergalė išviso neįmanoma dėl tos milžiniškos 
koalicijos, prieš kurią reikėjo Vokietijai kautis. 

ATĖJO 1943 metų pirma diena, ir mes vėl ją sutikome 
su tokiais pat samprotavimais ir tokiomis pat prie

laidomis kaip ir 1942-aiS. Pačioje Lietuvoje irgi ne ki
taip buvo galvojama. Buvo ruošiamasi sutikti Lietuvos 
Nepriklausomybės prisikėlimą ant sovietų ir Vokiečių 
griuvėsių. Susiorganizavus Lietuvoje politinė vadovy
bė visą savo slaptą veiklą kreipė tokia linkme lyg jau 
butų čia pat Sovietų žlugimas ir lyg tik po to turėtų 
sekti Vokiečių pasidavimas. 

Bet sulaukėme 1944 metus, ir juos pradėjome jau 
kitokiais galvojimais. Ir mes čia Amerikoje ir ten jie 
Lietuvoje pradėjome didžiai nerimastauti. Tai buvo me
tai kai beveik visas pasaulis turėjo prisipažinti jog su
klydo visuose savo apskaičiavimuose ir nepramate kuo 
baigsis karas Europoje. 

Jei tie paklydimai brangiai kaštuos visiems, tai Lie-
tuvos žmonės už juos pradėjo apmokėti dideles kainas 
jau 1944 metų vasarą. Taip kaip 1940 metais Lietuvos 
vyriausybė buvo apgauta, suvedžiota ir negalėjo paruo
šti kraštą sovietų okupacijai, taip ir 1944 metų slaptoji 
Lietuvoje veikus politinė vadovybė buvo apgauta netikė
tinumais. 

Ji, kaip ir 1940 metais, išvyko iš krašto nepermačius 
ir nepasiruošus tiems uždaviniams kuriuos dabar gyve
nimas jai stato. Sunku jai buvo pramatyti ir dar sun
kiau buvo patikėti kad Churchillis su Rooseveltu galė
tų padaryti tokias nedovanotinas klaidas ir tokius bai
sius politinius nusikaltimus. 

1945 metai buvo sutikti aiškioje baimėje: sovietai 
vėl teriojo Lietuvą, vėl joje viešpatavo, ir jau buvo visiš
kai aišku kad Lietuvos laisvei kitokio kelio nėra kaip tik 
komunizmo sunaikinimas. Tokio dalyko buvo laukta mė
nesiais, dienomis ir net valandomis. Bet metai pra
ėjo ir musų viltys pasiliko ten pat kur jos buvo pra
džioje. 

1946 metai buvo pradėti be perspektyvų. Nusiste
bėjimas buvo vienintelis liudininkas kaip pavojingai ru-
tuliuojasi pasaulinė taika. Nebuvo aišku nei neaišku 
iki kurio laiko tęsis "vedžiojimas už nosies", kai]) ilgai 
vieni antrus apgaudinės. Per metus išgyventa eilę vi
sokių bangų: ir pakilimų ir nusileidimų. Bet bendroji 
rodyklė laikėsi be didelių pakrypimų. 

|R 1947 metai buvo musų sutikti su pasiryžimu, kas be
būtų ir kas beatsitiktų, nei valandos nesusvyruoti ir 

nei vienos akimirkos nepaliauti tikėjus į Lietuvos bylos 
laimingą išeitį. Taip ir išgyvenome viii Lietuviai ir vi
sur tuos ką tik pasibaigusius metus. 

Musų pasiryžimas, pasirodė, atlygino mums visiems 
gausiai: šiądien vėl mes matome Lietuvos laisvės prieš
aušrį, vėl stovime naujų galimybių akivaizdoje ir vėl 
esame pilni tikėjimo kad musų ginama teisė yra neįvei
kiama. 

Per septynis su puse metų įvykiai mus atneši į to
kį uostą kuriame mes galime tikėti daugiau negu bent 
įsada, kad anksčiau ar vėliau pasieksime s ivo tikslą. 

• v Spėlioti ką duos 1948 metai neverta: mes žinome ge-j 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Sovietai Auksu Suar-
dysią Pasaulio Ekono

minę Sistemą -
Vl&nas Amerikietis specialis

tas Sovietų ekonominių klausi
mų tikrina kad Amerikiečius 
ir visą pasaulį patrauks Rusi
jos auksas, kuris Europoje ir 
kitose šalyse bus panaudotas 
kaip Maskvos slaptas ginklas 
prieš Maršallo planą. 

Sovietai turi sukrovę aukso 
rezervo didelį kiekį, kurio dy
džio niekas nežino, vieni spė
ja kad jo turi virš $3 bilijonų, 
daugiau negu visos Prancūzi
jos aukso rezervas, kiti sako, 
sovietų aukso rezervai siekia 
net per $17 bilijonų, taigi dau
giau negu tris ketvirtdalius vi
so U. S. piniginio aukso. 

Sovietai patys kasa savo au
ksą, vergus pastatę tam dar
bui, ir auksas ten nėra toks 
brangus. Jis reikalingas bol
ševikams tik panaudoti nusvė-
rimui tarptautinės apyvartos 
kainų ir gavimui reikmenų So
vietų Sąjungai iš tų šalių kur 
negali kitaip gauti kaip tik už 
auksą perkant. 

To žinovo tikrinimu į 20 me
tų Rusijos aukso rezervai gali 
susilyginti su Amerikos aukso 
rezervais. 

Papilant savo auksą tarptau
tinėse rinkose sovietai gali ne 
tik Įsigyti sau reikmenų kokių 
tik nori, bet ir priversti iškel
ti tų reikmenų ir žaliavų kai
nas dolarių ir svarų atžvilgiu. 
Papilant auksą vienu atveju ir 
sulaikant jį kitais atvejais, so

vietai gali suardyti visas rin
kas ir reikmenų kainas ir tuo 
budu palaikyti visose šalyse 
suirutę, ten kur neturės savo 
įtakos kitaip, nes daugelis ša
lių neturės galimybių prisitai
kyti prie kylančių ic griūvan
čių kainų. 

Amerika privalo tam pada
ryti galą nelaukiant kada bol
ševikai pradės tokius šposus 
krėsti. Turėtų apsidirbti su 
visokias niekšystes planuojan
čiu Kremliaus žalčių lizdu ir 
atnešti pasauliui tikrą taiką ir 
pastovų ramumą. 

# I # 

Televizija Jau Atėjo 

Televizija — arba matymas 
to kas kitur dedasi, savo na
muose sėdint, galima tik su ra
dio pagalba. Tas dalykas jau 
tiek ištobulintas kad National 
Broadcasting Company tikrina 
kad 1948 metais televizijos ra
dio aparatus turės bent 22 mi
lijonai šios šalies namų. 

Su televizijos radio aparatu 
matysim ir kalbėtojus ir daini
ninkus ir viską kas tik tuo me
tu pildys radio programą. 

Televizija dabar jau sudarė 
šešių bilijonų dolarių industri
ją, kuri tuoj patieks darhų dėl 
250,000 žmonių. 

Radio ir dabar televizija iš
sivystė musų pačių akyse pas
tarų 25 metų bėgyje, ir pasi
darė milžiniška industrija, ap
imanti šimtus tūkstančių dar
bininkų. 

Orlaivininkystė taip pat iš
sivystė musų dienomis: iš pa
prastų bandymų, iš netikrų 
žygių I Pasaulinio karo dieno
mis, dabar orlaivininkystė liko 
viena svarbiausių susisiekimo 
priemonių. Lėktuvai dabar pa-
sikia visas pasaulip dalis ir ke
liauti gali kas tik turi iš ko 
užsimokėti už pervežimu. 

rai kad įvykiai pareikalaus iš musų visų dar daug kan
trybės, daug ir didelės valios, daug aukų ir atsidėjimo. 
Bet taip kaip ištvėrėme iki šiolei, nežiūrint smūgių ir 
naštų, turime ištverti ir toliau. Turime ištverti visi vie
ningai susikibę, vienu galingu šauksmu ir viena valia. 

1948 metai tegul tat bus musų politinės vienybės ir 
musu geriausios valios metai! Tegul jie priartins musų 
vilčių, musų ilgesio ir musų siekimų paskutinę valandą! 

KELIONE TAMSON 
Melsvarubis vakaras tamsėja, 

sunkios žvaigždės kalasi aukštai, 
toliai blanksta, žolės minga vėjoj 
ir tamsa patvinsta — štai — tirštai. 

Priešakyj nei ženklo žiburėlio, 
pailsėt gal leis tiktai mirtis, 
švino kojas vos atplėšt nuo smėlio 
ir širdyj beviltiška viltis: 

Kad ateisiu į svetingą namą 
kur šviesu, kur ilgisi manęs, 
kur ištarsiu šventą žodį — Mamą, 
kur mane mylės ir glamonės.... 

Priešakyj nei ženklo žiburėlio, 
tamsoj pasimeta keliai 
ir tik švento Jono vabalėlis 
šviečia man širdingai ir meiliai. 

Kastytis Gliauda. 
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PRISIKELS 
Vieni Rusais vadina mus, Lenkais, 
kiti laiko begaio mažais — 

.Atsiminimuose rūtos man lenkias 
jr tos dienos — pradėjusios žaist. 

Mes nežinomi knygose, miestuos, 
pakeliui mes po kojų didžių. 
Anos dienos į dulkes nusviestos, 
rūtos paliktos laužyt ir džiūt. 

O širdis musų nupsava, aiški, 
o daina Nemunėlio tyra — 
pankai musų širdžių nesutraiškys, 
tremtiniai savo žemę atris. 

Jųs laikykit mus Rusais ir Lenkais, 
jųs vadinkite mus ir mažais — 
Musų rūtos ir vėtrose lenkias, 
ir prisikelia dienos vėl žaist. 

Ale Rūta. 

S K A I T Y M A I  

T  i  V I  S  K  i  S  V A I Z D A I  
Raš# WTAUTAS K. 6VIEDRYS. 

. (Tęsinys iš pirmiau) 
PAJŪRIAIS, PAMARIAIS... 

III. 
Rašydami apie musų pajūrio vaizdus, trum

pais bruožais prisiminkime ką apie Lietuvių 
tautą sako ir rašo šymųs etnologai, šiuo kartu 
Vokiečiai, kurie, ir nacių laikais, kartais pasiro
dydavo su tikrai objektyviai, moksliškai pagry-
stais veikalais. Prie tokių retų savo objektyvu
mu Vokiečių veikalų apie Lietuvių tautą tenka 
priskirti ir Dr. George Buschano "Die Voelkef 
Europas", iliustruotą Europos tautų etnologiją. 

Tai gana didelis, 1154 puslapių mokslo darbas 
su 43 tabelėmis, 708 paveikslais ir 6 tautų, kal
bų ir namų formų žemėlapiais. Veikalas išleis
tas Berlyne 1937 metais. 

Pats veikalo leidėjas Dr. G. Buschanas yra 
pirmo rango Vokiečių etnologas. Tokie pat žy
mus etnologai yra ir kiti šio mokslo bendradar
biai: Vokietis Dr. A. Byhanas ir Austrai profe
soriai Dr. ar Haberlandt ir Dr. M. Haberlandt. 
Dėl to apie minėto veikalo mokslinę reikšmę ne
gali buti jokio abejojimo ne tik Lietuvoje bet ir 
apskritai Europos etnologų ir etnografų tarpe. 

Pasiskaitykime ką apie tą veikalą rašė mu
sų etnologai. "Nors veikalas 'Die Voelker Eu
ropas' nėra visai naujas, bet turint galvoje jo 
objektyvų musų tautos etnologijos traktavimą 
ir menką musų visuomenės jo težinojimą, verta 
su juo susipažinti kiekvienam Lietuviui kuris 
domisi musų tautos kulturos ir etnologijos klau
simais. ** 

Austrų etnologas ir antropologas Prof. M. 
Haberlandt straipsnyje "Die indogermanischen 
Voelker des Erdteils" pateikia visų Europos tau
tų kilmę ir gimininę klasifikaciją, kurioje ne
maža vietos paskirta ir Baltų tautoms. Tiesa, 
jis Baltų tautas gretina su Slavų tautomis, ta
čiau tai tedaro tik vietos ir kulturinių santikių 
artimumo sumetimais, o ne kilminio bendrumo 
atžvilgiu. Jis greitai atskiria Baltų tautas nuo 
Slavų tautų pažymėdamas kad "Lietuvai ir Lat
viai sudaro atskirą tautų grupę, prie kurių yra 
priskirtini ir išnykusieji senieji Prusai". Apra
šydamas Baltų tautas jis pažymi kad iš Letto-
slavų indogermaninės tautų grupės pirmiausia 
išsiskyrė Baltų tautų šaka, kuriai priklauso vė-
Įyvesnieji Lietuviai, Latviai ir senieji Prusai. 
Baltų tautų grupės apgyvenimo plotą straips
nio autorius apriboja Rytprūsių, Kauno, Suval
kų, Vilniaus, Gardino ir rytuose Pripetės upės 
apylinkėmis. Lietuvių kalbą šis profesorius lai
ko ypačiai senovinę, senesnę net už Homero kal
bą. 

Toliau šis mokslininkas sako kad nėra jo
kio abejojimo jog Baltų tautos labai daug savo 
kraujo yra atidavusios Vokiečiams, Lenkams, 
Rusams, nes tų tautų istorinio išsivystymo li
kimas buvo labai nepalankus. Kalbėdamas apie 
Lietuvius jis pažymi kad jie, būdami Vokiečių 
ir Rusų valdomi, ilgus amžius buvo vokietinami 
ir rusinami, o su Lenkais iš seno gyveno nesan
taikoje. Tokiomis aplinkybėmis Lietuva savo 
nepriklausomoje valstybėje nepajėgė sujungti 
visos savo tautos masės, nes ginčijamoje Rytų 
Lietuvoje pasiliko 1,300,000 Lietuvių galvų, o 
Rytprūsiuose 120-150 tūkstančių Lietuvių, ku
rie Neringoje ir šioje Nemuno upės pusėje yra 
išlaikę savo tautines ypatybes. 

Autorius pabrėžia kad buvusios kongresi
nės Lenkijos Suvalkų gubernijoje 345,000 Lie
tuvių savo kalba yra giminingi žemaičiams, 
kaip ir tie Lietuviai kurie gyvena vakarinėje 
nuo Kauno dalyje buvusios Vokietijos srities 
Nemuno upės abiejose pusėse. 

Rytprūsiuose Lietuviai 17-tame šimtmetyje 
buvo suvokietinti ir rasės ir kulturos atžvilgiais 
gryniausi išliko buvusiose Kauno ir Vilniaus 
gubernijose. 

Antropologiškai profesorius Lietuvius laiko 
vidutinio ugio, šviesiaplaukiais, trumpagalviais, 
iru dideliais kiaušo matais, mėlynakiais. Lietu
vių būdas (pagal Schultzą) yra nepasitikįs, at
sargus ir susilaikąs, bet sąmoningas, patvarus ir 
kantrus, susidaręs dėl sunkių politinio gyveni-
fio sąlygų. 

Autorius teikia lietuvius mėgstant gyven-
ii pamiškėse, paupiuose ir turint visą eilę trobe
sių, kurių tarpe ypačiai tipiškas klėtis ir nu-
mas. Apskritai Lietuvių gyvenimas piešiamas 
patogus, su įvairiais papročiais, tautiniais dra-
bužias, įvairiomis talkomis ir vestuvių ir laido
tuvių iškilmėmis. Teigiama kad senovės Lietu
viai yra garbinę savo dievus, ypačiai Perkūną, 
gyvates ir turėję savo dvasinio gyvenimo kultu-
K|. Ypačiai Lietuviai turi dauj lyrinių dainų, 

kuriomis yra nupieštas visas jų vidaus ir I&flfcd 
gyvenimas. 

Veikale yra ir daugiau Lietuvių tautos et
nografinių dalykų aiškinimų bei lyginimų, bet 
apie juos nekalbėsime, neS straipsnio rėmai ne
leidžia. 

Apsišarvavę Mažosios Lietuvos istorinėmis 
žiniomis, pradėsime piešti pajūrio krašto vaiz
dus. Pirmiausia susipažinsime su Klaipėda. 

(Bus daugiau) 

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo D2IM-BIM. 

HECTOR MacNEIL 
. * 

Hector MacNeil, Britų delegacijos pirminin
kas pastaroje United Na'tions sesijoje, buvo Be-
vino parinktas toms pareigoms ne pripuolamai. 
Foreign Office šefas gerai žinojo kad Lake Suc
cess suvažiavime reikia Anglijai turėti tvirtą 
vyrą kurs atlaikytų Molotovo ar Višinskio klas
tingus puolimus. Tokiam uždaviniui Bevin sa
vo užrašų knygelėje terado tik du vardu: Sir 
Philip Noel Baker ir Hector MacNeil. Jis pasi
rinko paskutinįjį ir jį pasirinko tik dėl to kad 
sužinojo jog sovietai siunčia į Lake Sucess ne 
Molotovą, o Višinskį. Prieš Višinskį geriau ti
ko MacNeil. Tiko geriau todėl kad jis yra tiek 
pat karingas ir tiek pat kandus kaip ir prokuro
ras Višinskis. 

MacNeil gimtin# yra Škotija, kur jo tiVas, 
sumanus laivų statybininkas, turėjo gerą uždar
bį ir nemažą vaikų burį. Pagal tradicijas rei
kėjo kad vienas vaikas butų paskirtas Dievo ir 
Bažnyčios tarnybai. Ir buvo numatyta kad teks 
Hectoriui tapti kunigu, kadangi jis pasirodė mo- N 

kykloje labai veiklus, iškalbus ir darbštus. Bet 
tėvo ankstyva mirtis sugriovė šeimos planus: 
Hectorius nuėjo kitais keliais — jis nuėjo į po
litiką ir žurnalistiką. 

Jo pastabus protas, jo iškalba, jo jumoras 
ir pamėgimas dalyvauti diskusijose sudarė jam 
puikią dirvą politikos darbui. Vos 31 metų jis 
jau atstovavo Anglijos parliamente Darbiečių 
partiją. Per kelis metus savo parliamentarinio 
patyrimo MacNeil įsigijo platų vardą, o kai Dar
bo partija atėjo į valdžią, MacNeil pasidarė pir
moji Bevino ranka. Anglų diplomatijoje yra re
tas daiktas kad toks jaunas žmogus — MacNeil 
dabar turi tik 37 metus amžiaus — užimtų to
kius reikšmingus postois ir vadovautų tokiems 
svarbierris darbams. 

Tuoj po 1945 metų rinkimų MacNeil buvo 
pasiųstas į Graikiją vietoje susipažinti su poli
tine padėtimi. Ir jei Anglija apsisprendė taip 
energingai ginti Graikijos nepriklausomybę tai 
prie to prisidėjo MacNeil pažiūra į Balkanus ir 
į Graikiją. Reikia prisiminti kad tą pažiūrą jis 
labai energingai ir įtikinančiai gynė parliamen
te, neslėpdamas kad Graikija sudaro būtiną prie
tiltį visai Anglų politikai Artimuose Rytuose ir 
Balkanuose. Vėliau — Kovo mėnesį — MacNeil 
atstovavo Angliją pabėgėlių ir išvietintųjų ko
mitete ir parodė aukštą supratimą žmogaus lai
svės ir tikrosios demokratijos. ' 

Taikos konferencijoje Paryžiuje MacNeil 
turėjo dažnus ir sunkius susikirtimus su Molo
tovu. Ir Molotovui tepasisekė MacNeil įveikti 
tik vieną sykį. ... O tai buvo po vieno ir labai 
audringo posėdžio dėl Triesto: Molotovas pakvie
tė MacNeil išbandyti jėgas prie "vodkos". Nak
čiai įpusėjus, MacNeil neišlaikė "vodkos" spau
dimo ir.... turėjo kapituliuoti prieš Molotovą. 
Bet atsisveikindamas MacNeil pareiškė kad jis 
duosiąs Molotovui ar kuriam kitam jo patikini
mui pasilaikyti prieš jį prie "whisky".' 1 

Belaukdamas tos dienos, MacNeil buvo pri
verstas susitikti su Višinskiu ir duoti atsakymą 
į jo piktą kalbą. Ir atsakymas buvo tikrai ver
tas pasiskaityti: su dideliu ir lanksčiu jumoru, . 
su malonia žodžių elegancija, su puikiais argu- • 
mentais MacNeil džiugino visus Lake Success 
d e l e g a t u s ,  i š s k y r u s  V i š i n s k į  i r  j o  d r a u g u s . . . .  

Pats būdamas darbietis, MacNeil atkakliai 
gynė Churchillį, seną konservatorių ir savo po
litikos priešą. Ir gynė taip kad tikrai pasirodė 
teisingi kadaise Churchillio pasakyti žodžiai: 
"Tą vyrą reikėtų pavadinti ne Hectoriu, o Achi-
liu...." (Achilis yra Graikų pasakos karžygis, 
kuris turėjo geležinį kuną ir tik per kulnį, tefeią^ 
vo galima jį pažeisti.) * 

• MacNeil mėgsta sportą ne mažiau kaip ir 
diplomatiją. Jam ir pati diplomatija yra saVos 
rūšies dvasinis Jportas, kurį jis atlieka tokiu 
pat uolumu, tarsi jis gintų vartus futbolo aikš
tėje. Per sportą MacNeil išugdė ir savo kuną. 
Ir šiądien jis konkuruoja Anglijoje su Eden'u: 
jis mėgiamas moterų draugystėje, kurioje jis 
atvirai vadinamas? "the government's bright 
young man". ' 

Kai MacNeil yra laisvas nuo diplomatijos 
ir kai jis yra pavargęs nuo sporto, jis sėdi prie 
šachmatų lentos.... Ir taip atrodo kad visas 
gyvenimas jam yra tik žaidimas, bet žaidimas 
kur reikia kovoti atkakliai, kantriai, su-vittįįi 
ir  t ikėj imu kad la imėąk— .  ,  ,  ./,» 
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SKAITYTOJŲ. DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

Sfs Dirvos prentiTtfefatoriai 
pridėjo savo dovaną Dirvai prie 
reguliarės $3.00 metinės prenu
meratos kainos. Pažymime jų 
išviso mokėtą sumą: 
A. M. Praškevičius, 

vietinis, $5.00 
Justinas Miščikas, 

vietinis 5.00 
Mrs. M. Rugin, vietinė 4.00 
F. Aksenavičius, vietinis, 

išrašė dvi Dirvas savo 
giminėms ir savo užsimo* 
kėjo 7.50 

Juozas Kunevičius, 
vietinis 5.00 

M. Masilionis, vietinis 4.00 
F. Kulikauskas, vietinis 4.00 
Antanas Zdanis, 

Bedord, Ohio 5.00 
Adomas Norėk, 

Miami, Florida 6.00 
A. Hirschfield, 

Kecoughtan, Va. 4.00 
Domas Janulis, 

Newark, N. J. 4.00 
Petras Vinskas, 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
Ben. Velichka, vietinis, 

dabar Chicago, 111. 5.00 
Mrs. Marie Kvekshas, 

(Burns, Oregon 5.00 
S. Bulota, 

Silver Creek, Pa. 5.00 
Anna Ruth, 

Miami, Florida 5.00 
Mrs. J. Lackus, 

Philadelphia, Pa. 4.00 
Carolyn Wilkitus, 

Olyphant, Pa. 5.00 
Jos. Glinski, 

Chicago, 111. 5.00 
S. Pazukas, 

Baltimore, Md. 4.00 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

MIIIHMMWNHHINIHIIIINI 

SIUNTINĖTI AUKOJO 
Sie prisidėjo prie parėmtmo 

tremtiniams Dirvos siuntinėji
mo: 
Andy Lakas, vietinis, mokėjo 

Už Dirvą 5.00 
Tremtiniams Dirvai 5.00 
LVS Lietuvos reikalams 5.00 

Kostas Valiūnas, 
New Britain, Conn. 1.00 

Paul Kunce 
Meriden, Conn. 1.00 

Ben. Dovidavičius, 
vietinis, 2.00 

Ant. Šimkūnas, vietinis 5.00 
J. A. Urbonas, 

Dayton, Ohio 2.00 
Kasparas Keliat, vietinis 2.00 
Mrs. J. Ashman, 

Baltimore, Md. 2.00 
K. Kasilionis, vietinis 2.00 
U. Miškinis, vietinė 1.00 
Ant. Budas, vietinį 1.00 

" KAS DAUGIAU? 
Kurie galit, pridėkit Dirvos 

paramai dolariuką-kitą, tas pa
gelbės mums siuntinėti Dir
vą šimtams tremtinių, kurie 
jos prašo, ir kurią mes siunti-
nėjame Lietuviams atsidūru
siems ne tik Europos šalyse 
bet net Afrikoje, Azijoje ir 
Australijoje. Tie musų broliai 
skurstų dvasiniai jeigu nebūtų 
jiems siuntinėjama Dirva. 

Bukit jų prieteliais. 
Savo aukas ir dovanas siųs

kit šiuo adresu: 
DIRVA 

6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio 

AMERIKOS VAKARŲ 
IDO.MYltftS 

Rašo K. S. KARPIUS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

HIPODROME 

'My Wild Irish Ros® 
Warner Bros, paruošė į spalvuo-

lą "My Wild Irish Rose", kuris pra-
tą filmą senai žinomą scenos veika-
dedamas rodyti Hippodrdme Theatre 
trečiadienį, Gruodžio 31. 

Dennis Morgan vaidina garsaus 
Chauncey Ol.cott rolę, kuris pragar
sėjo tame veikale, ir Andrea King 
vaidina gražuolės praeito šimtmečio 
artistės Lillian Russell. Kiti prie 
jų žinomi artistai vaidina: Arlene 
Dahl, Alan Hale, George O'Brien, 
George Tobias, Ben Blue ir Sara 
Allgood. 

Šiame veikale atvaizduojama ne 
tik Oleott ir Miss Russell bet ir ki
ti žymus artistai praeito šimtmečio 
pabaigos ir šio šimtmečio pradžios, 
kurių dabar jau nėra gyvų. 

DRAUGIJOMS! 
Klubams, Kuopoms ir Organizavijoms ir jų Ko
mitetams kurie planuoja rengt Piknikus ateinan
čios Vasaros sezone — 
Darykit savo rezervacijas pikniko vietai anksti: 

KURT'S LODGE and PICNIC GROUNDS 
Telefonas .Chesterland 3221 • 

Kitos {domybės kokių 
Nesitikėjom 

Iš LOS ANGELES išvažiuo
jant, mums patarė iš Yellow
stone Parko į Chicagą-Cleve-
landą važiuoti U. S. Route 16, 
ir tikrai nesigailim kad to ke
lio laikėmės, nes be įdomybių 
kurias ankščiau matėm, dabar 
išvažiavę iš Cody miestelio tą 
dieną pervažiavom dar labai 
įdomius, jau visai netikėtus, ir 
sunkiai pervažiuojamus kalnus 
apimančius Big Horn National 
Forest, kur taip pat ant aukš
tumų radom sniego, nors tai 
buvo vidurvasaris. Kai jau ti
kėjomės išvažiuosią /į vakarinių 
valstijų lygumas, vis buvom 
nustebinti naujais kalnų vaiz
dais, ir per veik visą didelę 
Wyoming valstiją tebesitęsė di
deli plotai tuštumų, kurios nei 
gyvenamos, nei dirbamos. 

Valstybinės Girios, paverstos 
į pusiau parkus, užima daugy
bę Wyomingo plotų. Iš 97,548 
ketvirtainių mylių Wyoming 
ploto — (veik dusyk tokia di
dumo kaip Lietuva), — 16,876 
mylių ploto užima valstybiniai 
parkai ir valstybiniai miškai. 

Kitkam tos žemės ir netin
kamos, nors kur tik yra dirba
mos žemės arba kur galima gy
vulius ganyti ir auginti, tie 
plotai randa sau gyventojus. 

Ta didelė valstija turi išvi
so tik 225,600 gyventęjų, arba 
po 2.3 gįjentojus kiekvienoje 
ketvirtaiwjue mylioje. Matot 
kiek ten dar yra vietos gyven
ti ir verstis! 

Didžiausias miestas, sostinė 
Cheyenne, turi vos 22,000 gy
ventojų, apie tiek kiek turėjo 
Marijampolė ar Panevėžys pas
tarais laikais. 

Wyomingo kalnuose randasi 
anglies, įvairių mineralų, ra-
diumo, geležies, aliejaus, va
rio ir daug kitko reikalingo. 

Bulvės ten taip pat gerai de
ra, nes kai visoje šalyje ben
drai bulvių derlius išpuola po 
100 bušelių nuo akro, Wyo-
minge uždera iki 150 bušelių 
nuo akro. Čia auga ir geriausi 
šalyje cukriniai runkeliai, ku
rie turi daugiau saldumo ir to
dėl parsiduoda brangiau negu 
kitų valstijų cukriniai runke
liai. 

MONCRIEF 
DIDŽIAUSIA DOLARIO VERTYBĖ 

AUTOMATINIAME ŠILDYME 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 
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S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

ALWAYS THE f 
NEWEST 
STYLE 

H A I R - D O  
Work Done and 

Supervised by 
JOSEPH and FRANK 

PORTARO 
and Staff consisting of 

20 Outstanding 
HAIR STYLISTS 

S E A S O N ' S  
G R E E T I N G S  

From 

J E R R Y  M I L L  
HABERDASHERS 

743 EUCLID AVE. 
% 

815 PifcOSF&CT AVE. 

S E A S O N ' S  

G R E E T I N G S  

bai paranku j prezidentų galvų 
vaizdą prisižiūrėti. Diena bu
vo puiki, šilta, ir lankytojų ra
dome daugybes. 

Tos prezidentų galvos iškal
tos artisto Gutzon Borglum, 
tik keliolika metų atgal; galvų 
proporcijos taikytos vyrams jei 
jie butų net 465 pėdų aukščio. 

Patys tie paminklai iškalti 
akmens kalne kuris turi apie 
6,000 pėdų aukščio. 

Po Black Hills dar sekė kita 
gamtiška įdomybė — vadina
ma Bad Lands (Prastų žemių) 
sritis, kur taip pat yra Nacio-
nalis Parkas. Ta Bad Lands 
sritis, užimanti šimtus ketvir
tainių mylių ploto, sakoma ki
tados buvus druskos juros sri
tis. Čia likę įvairių formacijų 
ir vaizdų, tokių fantastiškų ir 
netikėtų, ko niekur kitur ne
galima matyti. Visi kalnai ir 
kriaušai, lyg pilys, lyg bokš
tai, numarginti įvairiomis spal
vomis ir jokiu budu nesudaro 
įspūdį kad čia butų "prasta že
mė", čia yra kas tokio nepa
prasto, žavėjančio ir įdomaus. 

Čia buvus jurų dugnui nu
statyta iš to kad randama tuo
se kalnuose ir slėniuose jūrinių 
gyvūnų liekanų, kaulų ir tt, 
tokių kurie gyveno prieS mili
jonus metų vandenuose. 

šią visą dieną pervažiavom 
dar tik pusę ilgos South Dako
ta valstijos. Čia jau matyti 
daugiau ūkių, galvijų, dirbamų 
plotų, nors dar ir kalnų pakan
kamai. 

Tik kitą visą dieną važiavę, 
baigėm pervažiuoti South Da
kota, ir jau palyginamai mažą 
Iowa valstiją, pasiekėm čia te
kančią Mississippi upę, ir įva
žiavom nakvynei į La Crosse, 
Wisconsin valstijoje. 

La Crosse apsinakvojom, o 
sekančią dieną dar pervažiavę 
pirmą kartą gražia Wisconsin 
valstija, kiek jos buvo matyti 
per 270 mylių iki Chicagos, pa
vakare atsiradom Margučio re
dakcijoje Chicagoje. Pataikėm 
ant pat Oninių, ir Dariaus ir 
Girėno paminėjimo iškilmių, 
kurias surengė Darius-Girėnas 
Postas American Legion, Chi
cagoje. 

Su Vanagaičiais, su Oliais, 
su Kazanauskais, su Biežiais, 
su šatunais ir kitais žinomais 
Chicagiečiais praleidę porą die
nų, po visų iškilmių sekančią 
dieną pasiekėm savo namus 
Clevelande — ir taip baigėsi 
musų kelionė iš Los Angeles, 
be mažiausios nelaimės, net nei 
viena automobilio rato padan
ga nebuvo plyšus, kas yra di
delis malonumas kelionėje. 

(Galas) 

a { 
Frank Portaro : Joseph Portaro ' 

Permanent Waves — $8.50 and up 

At FRANK PORTARO Beauty Salon 
18592 EUCLID AVE. LI. 9191 LI. 7174 

I. J. SAMAŠ - JEWELER 
Persikėlė į naują didesnę ir grogesnę krautuvę 

i 

S 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

s • Dabar jau turime didesni rinkfnį Deimantų, Žiedų, Laik« 
I rodėliu ir visekitj graždaik&ę, už nupigintą kainą. 

E. POLACEK 
ELECTRIC CO. 

5288 BROADWAY 

Michigan 7670 

Kalbant valstybinas že
mes, U. S. turi savo žinioje ar
ti 40 nuošimčių visų 48 valsti
jų žemių ploto, arba 753,898,-
240 akrų. Tų 'valdiškų žemių 
plotuose gyvena apie 15 milijo
nų žmonių. 

Visa dauguma, 403,500,000 
akrų, federalių žemių plotų gu
li vakaruose: Arizonoj, Kali
fornijoj, Idahoj, Washingtone. 
Montanoj, Oregone, New Mexi
co ir Wyominge. 

Tos federalės žemės dalina
mos į 14 grupių, jos vadinasi: 
nacionaliai miškai, ganyklinės 
žemės, Indijonų rezervacijos, 
laukinių gyvūnų sritys, nacio
naliniai parkai ir žemės atsta
tymo sritys. 
• Per visą dieną važiavę Išil
gai Woming, vakarop apsinak
vojom New Castle, dar vis Wy
oming valstijoje. 

KITĄ rytą išvažiavę, dar 
prieš pietus, patekom vėl į la
bai nuostabią gamtišką sritį, 
Juoduosius Kalnus, kurie jau 
randasi South Dakota valsti
joje, vos už 35 mylių nuo New 
Castle. 

Juodųjų Kalnų sritis yra ži
nomų garsių kariautojų Sioux 
Indijonų sritis, kurie čia tebe
gyvena daugumoje savo senu 
papročiu, nors kiti jau susici-
vilizavę. Baltiesiems veržian
tis į Dakotas, pereito šimtme
čio antroje pusėje ten įvyko di
deli karai su Indi jonais, ir vie
name mūšyje Siouxai sunaiki
no Gen. Custer'o vadovaujamą 
kariuomenę iki paskutinio vyro 
ir žuvo pats Gen. Custer."1 Jo 
atminčiai toje vietoj yra įstei-
tas Custer State Parkas. 

Juoduose Kalnuose buvo at
rastas ir auksas pereito šimt
mečio bėgyje. 

čia, tuose Juoduose Kalnuo
se, yra ir tas Rushmore kalnas 
kuriame granite aukštai kalno 
viršūnėje iškalta keturių žy
mių šios šalies prezidentų galr 
vos: Jurgio Washingtono, Tho
mas Jeffersono, Theodoro Roo-
sevelto ir Abrahomo Linkolno. 

Tas paminklas kalnas yra 
tik kelios mylios nuo musų va
žiuojamo U. S. 16 kelio, taigi 
ir tą paminklą gavome aplan
kyti, ir esame labai patenkinti 
tą progą gavę. 

Per įdomius Juodus Kalnus, 
kurie taip pat yra valstybinis 
parkas, važiavome tiesiog ste
bėdamiesi tų kalnynų įvairio
mis formacijomis. Ir jei tikė
jom e kad jau visai išvažiavom 
iš kalnų, per kuriuos per savai
tę laiko diena iš dienos važia
vom, patekę į šiuos Juodus 
Kalnus džiaugėmės kad nepra
važiavom jų pro šalį. 

Keliai per šiuos kalnus ištai
syti geroki, ir eina kriaušais, 
tuneliais, ir net vienas kelias 
yra suktas-apvalus kaip ilgi 
aukšti laiptai kad ištaisyti ku 
riame nors aukštame pastate: 
važiuojant žemyn ar aukštyn, 
tuo keliu reikia padaryti ratą 
aplinkui ir pravažiuoti pro tą 
patį kelią, viršų ar apačią. Ki
taip toje vietoje kalnus neper
važiuotum. Mums pasitaikė va
žiuoti tuo apvaliu keliu žemyn 

Privažiavus prie to pamink
lo kalno, radom* ten lankyto
jams įtaisyta daug vietos auto
mobiliams sustoti, radom res 
toraną, kur net užsikandom, ir 
kadangi tas restoranas įreng
tas skersai slėnį kitoje aukštu
moje priešais tą Prezidentų pa 
minklinį kalną, iš ten buvo la-

S E A S O N ' S  G  R  E  E  T I N  G S  

v ^ 
S E A S O N ' S  G R E E T I N G ! !  

p a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e ,  

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e ! 1 1  

Savers always welcome 

S E A S O N ' S  

G R E E T I N G S  

TOM'S GARAGE 
Genial Automękiįe Repairing 

1080 EAST 64th STREET 

HEnderson 4047 

ALPINE RIBBON k CARBON CO. 
DUPLICATOR MACHINES 

v 

^ RtBBO# AND CARBON PAPERS 

, GENERAL OFFICE SUPPLIES 

&710 SUPERIOR AVENUE 

••i -.V »• 

CENTRAL IRON fir METAL CO. 
15725 SARANAC ROAD 

MUlberry 4787 

S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

CLEVELAND FURNACE & SHEET 
METAL 

TINNING ROOFING SPOUTING 
Furnaces Repaired and Installed 

6809 WADE PARK AVE. ENdicott 0335 

S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

m ' 

THOMAS F. M CAFFERY 
C O U N C I L M A N  

S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

m 

L. CORNEZ & KETRON SHEET 
METAL & FURNACE CO. 

7723 DECKER AVENUE HEnderson 9881 

S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

STONEMAN COMPANY 
EVERYTHING 

7110 SUPERIOR AVE. 

IN HARDWARE 

HEnderson 1759 

S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

WILLIAM B. SAUNDERS 
S T A T E  R E P R E S E N T A T I V E  
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S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

THE CLEVELAND OPTICAL CO. 
750 PROSPECT AVENUE MAin 6217 

S E A S O N ' S  G R E E T I N G S  

ABBY'S FLORAL & GIFT SHOPPE 
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS 

630 EAST 140th STREET PO. 0737 

Season's Greetings 

WHITWORTH BROS. STORAGE CO., Inc. 
Local and Long-Distance Moving - Steel Vault Storage 

1317 E. 105th STREET CEdar 1123 

Season's Greetings 

SLOR FURNITURE CO. 

I 

3831 WOODLAND AVE. Express 32ft 

•t&BrM 
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Kur Einat 
Pasaulis...? 

E & š o 
Or. I. Audrūnas 

METAI TARP KARO IR TAIKOS 

tais: propagandos, diplomatijos! ri i laiką kaip į ypatingai bran-
ir revoliucijos. Pirmame fron-jgų daiktą ir skuba jį išnaudo-
te jie išnaudojo United Nations į ti. Londono konferencijos iš-
organizacijos sesiją, kurioje | irimas užbaigė pasaulinės ro
per du mėnesiu Višinskis, M*a-|dyklės svyravimą tarp karo ir 
nuilskis, Gromyko ir kiti kai- i taikos. 
bėjo i pasaulį ir įrodinėjo grę- Į Toks tvirtinimas nėra malo-
siantį pavojų taikai iš Ameri-inus: jis apima daug baisių ir 
kos ir jos sąjungininkų pusės, j sunkiai numatomų dalykų. Su 

Savo kalbomis Sovietai ne-į Naujais Metais pasaulis atsi-
padidino draugų skaičiaus kon- sveikina su taikos dievaite ir 
ferencijos salėje, tačiau butų' pasisuka j naują tretį ir pas
klida manyti kad ta prieš- j kutinį karą tarp komunizmo ir 
Amerikoniška propaganda pali-i kapitalizmo. Prasideda karo 
ko be reikšmės plačiose darbo į metai. 
klasėse. Betgi tegul, šie žodžiai ne-

Diplomatijos fronte Sovietai'gąsdina skaitytojo: jis dar tu-
užbaigė Balkanų prisijungimą j rės laiko priprasti prie pirmų-
savitarpinių pagalbų sutarti-j jų šūvių. Mes manome kad 
mis, tuo pačiu sutvirtindami į 1948 metai pasaulinėje politi-

VISOS PRANAŠYSTES "kad 
1947 metai svyruos tarp karo 
ir taikos išsipildė su kaupu. 
Spėjimai kad 1947 metai išlai
kys visą pasaulį nuolatinėje 
įtampoje, risdami jį per pavo
jingiausias uolas, pasirodė tei
singi. Tiesa, jie turėjo ir "ra
minančių prošvaisčių", bet jų 
buvo tiek nedaug ir tokios 
blankios kad beveik jos neįžiū
rimos tamsiame visų metų po
litikos horizonte. 

Einant į naujus metus, yra 
verta perbėgti mintimis tą sun
kų ir akmenuotą kelą, kuriuo 
ritosi svarbiausieji pasauliniai 
įvykiai. Neturime mes gali
mybės smulkiai priminti kiek
vieną ryškesnį tarptautinės po
litikos veiksmą. Pasitenkinsi
me tik reikšmingesniais posū
kiais, kurie rodė bendros poli
tinės krypties pastiprėjimą ar 
palenkimą į kitą pusę. 

SAKOMA kad ir geriausi 
bažnyčios tarną apima abejonė 
kai jis mato jog žemę apsėdo 
piktos dvasios ir gerų žmonių 
gyvenimas pasidaro tik piktų 
dvasių žaidimu. Ta teisybė, 
perkelta į politikos sritį, pasi
rodė neginčijama, kai pamatė
me jo£ didžiausieji taikos my
lėtojai kasdien ir kas žingsnis 
traukėsi nuo taikos altoriaus. 

Traukėsi vien dėl to kad iš
tisi metai nieko kito nerodė 
kaip tik barnius, koliones, gra
sinimus, šmeižtus ir.... ne
apykantą ramybei ir taikai. 
Galima be klaidos pasakyti kad 
taikė} mylinčių žmonių skaičius 
yra dviem trečdaliais sumažė
jęs per praėjusius metus. Mat, 
tarptautinė spauda, didžiosios 
konferencijos, svarbiosios at
sakingų valstybės vyrų kalbos 
ir visa bendra "pasaulinės tai
kos" nuotaika buvo tokia ka
ringa ir taip perpildyta "pik
tos dvasios" kad tas vadina
mas "šaltojo karo" teroras 
taip sugriovė žmonių nervus 
jog pagaliau jų didžioji dalis 
apsisprendė: "Geriau sveikas 
karas negu supuvus taika. . .." 

Taigi, ta žarijų nuotaika vei
kė 1947 metais visą žmoniją 
tikrai kankinančiai. Gi Euro
pos tautas ji be paliovos dar 
vargino ir "pilvo", ir šalčio ir 
kitais "kūniškais" klausimais. 

Tarptautiniai įvykiai ir at
skiri valstybių siekimai kryžia
vosi, kirtosi ir vieni antrus vi
josi per visus 1947 metus. Pa
čioje pradžioje — pirmas me
tų ketvirtis — paslėptu ramu
mu ir nuduotu pasitikėjimu bu
vo ruoštasi taikos deryboms 
Maskvoje. Prieš tai atsilankė 
ten Maršalas Montgomery ir, 
Stalino apdovanotas geriausiais 
Artrakhanio kailiniais, parve
žė viešą įspūdį kad Sovietų Są
jungos meilė taikai esanti nuo
širdi .... 

Sausio mėnesį įvykę Lenki
joje rinkimai šiek-tiek sudrum
stė gerą Anglų-Amerikiečių nu
siteikimą, bet nenorėjimas ma
žais šešėliais tamsinti besiar
tinančių derybų stalą vertė ir 
Londono ir Washingtono poli
tikus paslėpti skaudžias minas 
po apgaulingų šypsenų. 

Viskas kas pirmame metų 
ketvirtyje buvo nepriimtina, 
skaudu ar peiktina vienai ar 
antrai šaliai, kaupėsi raštinė
se, slaptose bylose ir susidarė 
vaizdas kad sąjungininkai lyg 
mėgina sugryžti į savo anksty
vesnę meilę ir dovanojimais 
ruošia dirvą vėl naujam "šei
myniniam sugyvenimui". • 

Prasidėjus Kovo 10 d. Mas

kvos konferencija atrodė galė
sianti patenkinti bent dalį vil
čių. Tačiau jau pirmutinė tos 
konferencijos savaitė pa k ė 1 ė 
uždangą ir parodė kad prieš-
konferencinis ramumas ir su
silaikymas tebuvo tik manev
ras prieš pradedant didesnius 
žygius. Ir pirmutinis žygis bu
vo Prezidento Trumano pareiš
kimas dėl Graikijos ir Turki
jos, kad Amerika ima savo glo-
bon tas dvi valstybes, kurioms 
gresia pavergimo pavojus. Iš 
kur tas pavojus ateina, Tru
man labai aiškiai davė pasau
liui suprasti. Tuo pačiu Mas
kvos konferencijai buvo uždė
tas antspaudas ir jos nepasise-

' k ima s užtikrintas. 

NEPASISEKUS Maskvos 
konferencija sudarė labai stai
gų posūkį pasaulinėje politiko
je 1947 metais. Ji davė ženklą 
kad priešas suprato manevro 
tikslus, kad jis išaiškino pozi
cijas ir kad dabar nebėra ko 
toliau slapstytis. Tuoj pat tu
rėjo prasidėti veikimas su aiš
kiais pasisakymais vienas prieš 
kitus. Ir Amerika prabilo vi
sais argumentais prieš komu
nizmą ir prieš Sovietų Sąjun
gą. Gi Sovietai sugriežtino sa
vo propagandos antpuolius-ata-
kas prieš kapitalizmą ir Ame
rikos politiką, ją visur ir pik
tai vadindami "imperialistine". 
Ir vieni ir kiti aštriais žodžiais 
perėjo į ataką. ... ir išsijuosę 
dirbo savo įtakos erdvėje. 

Sovietai pirmutiniai iškėlė 
aikštėn savo naujos politikos 
vaisius Balkanų valstybėse — 
Vengrijoje, Rumunijoje ir Bul
garijoje. 

Antrame metų ketvirtyje so
vietai galutinai užbaigė Veng
rijos susovietinimą, išvydami 
ministrą pirmininką Ferency 
Nagv ir pastatydami savo iš
tikimą tarną Gen. Lojos Din-
nyes. Kartu su Vengrija bu
vo pravestas pagrindinis išva
lymas ir Bulgarijoje, nužudant 
ūkininkų partijos vadą Niko
la Petkovą, ir Rumunijoje, pa-

į smerkiant kalėti iki gyvos gal
vos žinomą politiką Julius Ma
niu. šalia tų "darbų" sovietai 
gyviau užkure pilietinį karą 
Graikijoje ir plačiau pajudino 
komunizmo bangas visoje Eu 
ropoję, o pirmon eilėn Italijo 
je ir Prancūzijoje. 

Amerika neliko be atsaky
mo. Birželio 5 d. ji paskelbė 
"Marshallo Planą". Tai buvo 
ne kas kita kaip planas kovai 
su komunizmu ir su Sovietų 
įtakos plitimu. Kartu tai bu
vo antras labai reikšmingas pa
sisukimas tarptautinėje politi
koje 1947 metų bėgyje. Nuo 
čia prasidėjo, galima sakyti, 
paskutinis Sovietų-Amerikiečių 
išsiskyrimas. 

B e t  p a s k e l b t a s  " M a r s h a l l o  
Planas" buvo tik vėliavos pa
kėlimas, skelbiąs žinią kad vi
si kurie nenori Maskvietiškos 
tvarkos gali glaustis prie tos 
vėliavos koto.... ir bus gina
mi. 

Jau visas pusmetis kai ta vė
liava kybo, tačiau nei vienas iš 
prisiglaudusių dar nėra gavęs 
iš Amerikos nieko.... Ir So
vietai, bijodami kad tikrai A-
merika neimtų dalyti Europos 
apsigynimo priemones, visais 
frontais pajudino savo jėgas ir 
pradėjo patį didžiausį 1947 me
tų puolimą prieš tai ką jie va
dina "reakcija", "fašizmu", 
"kapitalizmu" Ir "imperializ
mu". 

TREČIAS ir paskutinis 1947 
metų ketvirtis pasižymėjo So
vietų atkakliu, smarkiu ir pik
tu puolimu prieš Ameriką. Ta 
puolimą jie vykdė trimis fron-

savo įtaką Vidurio Europoje ir 
pasunkindami Anglams ir A-
merikiečiams įvairius priėjimo 
kelius. 

Sudarę prekybos sutartį su 
Anglais sovietai lyg pralaužė 
žiedą kurs juos skyrė nuo ben
dradarbiavimo su kapitalisti
niu pasauliu ir parodė "norą" 
pasikeisti darbo vaisiais. 

žinoma, sovietų laimėjimas 
diplomatinėje srityje 1947 me
tais yra labai "kudas", bet juo 
Sovietai užsitikrino nepajudi
namą padėtį Europoje, ir šią
dien prisistato pasauliui kaip 
vienas neišskiriamas blokas, 
valdomas visagalios komunistų 
partijos ir apimąs du trečdaliu 
visos Europos. 

Revoliucijos bare Sovietai 
yra pasiekę daugiausia per 
1947 m. šioje srityje jiems 
pavyko labai daug sustiprinti 
komunistinį judėjimą Italijoje 
ir Prancūzijoje ir per nauaji 
atkurtą Kominterną (Pasauli
nę Komunistų Organizaciją) 
pavyko suvienodinti beveik vi- ———» 
su šalių komunistinį veikimą. A-

Galima sakyti kad Sovietų Ameilka sulaikė leidimą so-
revoliuciniai tikslai, tampriai vietams plėšti ir vežtis Vokie-
surišti su jų politiniais planais, tijos dirbtuvių mašinas, kurias 
1947 metais padarė didelę pa- Potsdamo sutartimi Preziden-
žangą. . . . Tas didysis bandy- j.įas Truman leido vežti, ir Ru-
mas kurį jie pravedė Italijoje; j t jki šio|ej naudojosi. 
ir Prancūzijoje ir per naujai! A . ^ J _ 
streikais, iškėlė komunistinius į ^*5 Gruodžio 19 Senate 
obalsius kapitalistinėse san- pranešė Sen. Vandenberg, pa-

koje nebeduos jokių naujienų 
galinčių vėl iššaukti rodyklės 
supimąsi tarp "supuvusios tai
kos" ir "sveiko karo". 

Laikrodis sustojo ir sustojo 
ant to ženklo kuriame dugne 
matosi senoviškas karo dievas 
Marsas. Bet mes galvos nede-
dame už tai kad trečias karas 
bus baigtas 1948 metais. Pa
galiau mums visiems svarbu 
ne tiek kada jis baigsis, kiek 
tai kaip jis baigsis. O su tuo 
klausimu turi prasidėti musų 
baimė jau šiais metais. 

Kad ir neramių jausmų ap
sėstas, vis dėl to aš siunčiu vi
siems kurie turėjo kantrybės 
sekti šį skyrių, mano geriau
sius linkėjimus ir sveikinimus 
1948 metams. 

SULAIKĖ SOVIETŲ 
PLĖŠIMĄ VOKIE

TIJOS 

tvarkose ir padėjo sugrupuoti 
sovietines jėgas, kuriomis jie 
toliau galės vykdyti puolimus. 

Amerika prieš „ revoliucinius 
Sovietų siekimus nepasirodė 
pakankamai aktinga. "Mar
shallo Planu", kurį Amerika 
nori paversti į didelį antiko-

reikšdamas apie tokį State De
partment*) nuosprendį. 

Londono konferencijos suiri
mas Amerikiečius šiek-tiek at
veda į rimtesnį protavimą. 

Sovietai iki šiol taip ir mul
kina Ameriką, priversdami ją 

muiustinį pylimą, galintį ne pildyti Roosevelto ir Trumano 
tik atlaikyti komunistines ban-jduotll8 pažadėjimus, o Ameri-
gas bet ir pridengti pasiruosi- • . _. . .. . ., 
mus prieš Sovietų Sąjungą, tuo j ciai. ne^ ^ paza-
tarpu dar nėra daug padaryta, dus pildo, nors iš kitos pusės 

Reikia pripažinti . kad 1947 sulaukia tik apspjaudyta© ir 
metais Sovietai pramušo daug inkriminavimo. 
skylių "komunistinių žiurkių" 
pagalba Europos laive. Ir iš
vada bus teisinga ta kad užsi
baigusieji metai tarptautinėje 
politikoje buvo gerai išnaudo
ti: jie daug patarnavo Sovietų 
sustiprėjimui ir jiems daug 
padėjo pasiruošimui. 

PALYGINĘ 1947 metų Sau
sio 1 dieną su tų pačių metų 
Gruodžio pabaiga randame di-
delj skirtumą pasaulinėje tai
kos ir karo politikoje. Per 
dvyliką mėnesių pasaulis su
spėjo aiškiai pasidalyti į dvi 
dalis: į komunistinę ir kapita
listinę. Per tą laiką įvykiai iš
rodė kad nėra jokių galimybių 
tas dvi pasaulio dalis suvieny
ti, sutaikinti ar suvesti į ben
dradarbiavimą. 

Praėjusieji metai parodė kad 
komunistinė pasaulio dalis žiu-

Tarp daugybės kitų pažadų 
sovietai turi ir leidimą bolše
vikų agentams siausti Ameri
kos ir kitose zonose, net ir ki
tose šalyse kur tik randasi iš 
Rusijos arba nuo Rusų oku
pantų pabėgėlių. 

Tie sovietų šnipai yra įleisti 
neva kaip "repatriacijos komi
sijos", surašymui grąžinti į so
vietus tų pabėgėlių kurie patys 
sutiksią. Tačiau • tie sovietų 
šnipai-agentai atlieka visur sa
vo nuskirtą daug piktesnį dar
bą, bet iki šiol jie tą gali lais
vai daryti dėl to kad Roosevel-
tas ir Trumanas mielu noru su
tiko išpildyti tokį Stalino pa
geidavimą, ir nesirūpina to su
laikymu, nors daug kas įrodo 
to žalą. 

"Naujos 
demokratijos 
vėliavos". 

t 
t£?°iOhtiA 

i i 
»vl 

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. $8.00 
Motina su Dukrele 
Vaikučiai su Gyvuliukais 
Šuo Geras Sargas 
Namas prie Ežero 
Malūnas prie Upelio 

_•—Mergaitė su šunimis' 
Mergina su Šunim Piefojt 
Mergaitė ir šuniukas 

»__.Mylimųjų pora su Gitara 
Linksmi Vaikučiai 
Gražuolė 
Kražių Skerdynė 
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 Kūdikiu (naujas) 

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

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

CLEVELAND, OHIO 

l^STEA! 288 DAINŲ KNYGEtA 

LEISKIT Į TĖVYNĘ 
(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokii| 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie-
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumei 
sio malonumo, nes rasite daugybę savo žl» 
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau* 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje. 

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Paranki knygelė mokytis Angliškai. 
Kaina su prisiuntimu 40c. 

(Galit siųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Qfeveland 3, Ohio. 
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Jųs Esat Tris Kartus 
didesni... 

negu buvote 1939 metais 
ŲS kurie naudojate Naturalį Gasą išaugot taip daug 

kad jusų pareikalavimas Gaso sekančią šalčiausią 

žiemos dieną tikima bus tris kartus tiek kiek jo naudo-

jot 1939 metais. Tuo laikotarpiu, mės ir musų prista

tytojai darėme pastangas imtis visko kad galėtume pa

tiekti jums kiekvieną priedinę kubišką pėdą gaso. Mu

sų sudėtiniai investmentai bėgyje pastarų devynių me

tų viršijtf $102,000,000 tiktai naujiems Įrengimams — 

tiktai stengiantis patenkinti augimą jusų reikalavimų. 

i 
Daug jau tapo padaryta — bet dar nepakankamai. 

Taigi, nors mes gerai pasivejam patarnavimu, bet vis 

turime prašyti jusų kantrybės ir toliau. 

t h  E A S T  O H I O  G A S  c o M P A R  Y 
Walter J. Harpel, 45 m., iš Shannondale, Ind., laimėjo 1947 m. 
Amerikos Kornų Karaliaus titulą, išaugindamas tokius dide
lius kornus-kukuruzus kaip čia parodoma. Jo 'komai buvo 
statyti Chteagos gyvulių parodoje «į mdenį. 

Muzikos Klasika--*'AFTERNOON CONCERTS"—4:30 iki 5:00 Pirmad. iki Fenktad.—WGAR 1320 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykas 

VlšNIAUSKAS Antanas, pus
amžis, mirė Lapkr. 10, Chi
cago j. (Tauragės ap. Bata
kių par. Gižaro k.) 

JAKUB A VIČIENĖ Barbora, 70 
m., mirė Lapk. 3, Muskegon, 
Mich. (Telšių ap. Plungės p.) 

SĖRGELIS Boleslavas, pusam.' 
mirė Lapk. 9, Chicago j. (Vil
niaus ap. Musnikų p. Tofčiu-
Hų k.) Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

TIMINSKAS Stasys, 4& metų, 
mirė Clevelande, Gruod. 14. 

VAIČIUS Elzbieta, 57 m., mi
rė Gruodžio 14, Clevelande. 

DARGAITIS Julius, 61 metų, 
mirė Gruodžio 5, Clevelande. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

KLIŠEVIČIENĖ Frances (Pa-
. rulienė), senyvo amž., mirė 
Gruod. 16, Clevelande. (Pa
ėjo iš Suvalkijoi). Amerikoj 
išgyveno 41 m. 

BALSYS Jurgis, 63 m., mirė 
Clevelande Gruodžio 9. 

KAMZURA Antanas, 68 metų, 
mirė Lapk. 27, Columbus, O. 

POPLAUSKAS Juozas, 63 m., 
mirė Lapkričio 2, Chicago j. 
(Mažeikių ap. Pikelių miest.) 
Amerikoj išgyveno 39 m. 

PRANCKEVIČIUS Antanas, 60 
m., mirė Spalių 22, Worces-

* ter, Mass. 
DOMINAITIS Vincas, 41 me

tų, mirė Spalių 5, Worces
ter, Mass. 

BARISAS Vaclovas, sea© amž. 
mirė Spalių 9, Worcester, 
Mass. Amerikoj išgyveno 77 
metus. 

ŠEPIKAS Jonas, pusamž., mi
rė Spalių 27, Chicago]. (Ra
seinių ap. Šilalės p. Vaitemš-
nų k.) Amerikoj išgyveno 33 
metus. 

BAUPKUS Pranas, 59 m., mi
rė Spalių 1, Chicago j. (Ra
seinių apT) 

SAjBAITIENĖ Regina (Baubly
tė), 84 m., mirė Spalių 26, 

S. Boston, Mass. (Varėnos p.) 
Amerikoj išgyveno 54 m. 

STARINSKAS Antanas, mirė-
Spalų m., Baltimore, Md. 

VALAIZA Jonas, mirė Lapkr. 
2, Georgetown, Pa. 

VAŠKEVIČIUS Jurgis, 49 m., 
mirė Spalių 26, Newark, N.J. 

AKSCINA Vincas, 77 m., mirė 
Spalių 24, Hogg Neck, N. Y. 
(Varėnos par.) , • 

VILčANSKIENĖ f>ran§, 51 m. 
mirė Spalių 28, Newark, N.J. 

VALINčIUS Antanas, mirė Sp. 
23, Kingston, Pa. • 

BALČIŪNAS Julius, pusamžis, 
mirė Lapkričio 2, Chicago j. 
(Šiaulių ap. Kriukų p. Kasi-
lių k.) Amerikoje išgyveno 
39 metus. 

STADOMSKIS S., 26 m., mirė 
Lapkr. 3, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs. 

LYGUTIS Juozas, pusamž., mi
re Lapkr. 4, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Šilalės p.) Ameri
koj išgyveno 49 m. -

GUST Teklė, 41 m., mire Spa
lių 29, Waukegan, 111. 

BEINORAITIENĖ Ona, m i r .ė 
Spalių 25, Racine, Wis.. 

RIVERIS Antanas, 63 m., mi
rė Spalių m., Rockford, 111. 

GERULIS Simas, 81 m., mirė 
Spalių m., Rockford, 111. 

KELLY Mykolas, 46 m., mirė 
Lapk. 7, Chicagoj. (Panevė
žio ap. Vadoklių p. Alaneiu 
k.) Amerikoj išgyveno 33 m. 

TAMAŠAUSKIENĖ Marė, mi-

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi j: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Akambakas, Antanas ir Pranciškus, 
iš Marijampolės ap., Liubavo vai. 

Aksumaitis, Juozas ir Ona, vaikai: 
Aleksas ir Antanina, iš Stakliškių 
vai., Alytaus ap. 

Aleksyniutė, Petronė, iš Jovaravo 
vai., Marijampolės ap. 

Alentikas, Jonas ir Petras, ii Pane
vėžio vai. 

Ališauskienė Stasė, gyv. Chicagoje. 
Ališkevičius Martynas, iš Ūdrijos 

vai., Alytaus ap. 
Alminas, Domininkas ir Jonas, iš 

Alsędžių vai., Telšių ap. 
Andriušaitis, Bonifacas, nuo Radvi-

liškio-šiaulių, turi kepyklą, rodos.. 
Bostone. 

Ardaravičius (Ardar); Jurgis, su
nūs Jurgio, kilęs iš Jezno vai., Ą-
lytaus ap., gyv. New . Yorke, vė
liau Brunswick. 

Atkočaitis, Juozas. 
Bačelis, Petras ir kiti broliai, iš Pa

nevėžio vai. 
Bagdanavičius, Juozas, "iš Kelmės 

vai., gyv. Chicagoje. 
Bagdonavičius, Pranciškus ir vaikai 

Tadas ir Bronė, gyv. Chicagoje. 
Bagdonavičius, Tadas, sunus Prano, 

iš Kražių vai., gyv. Chicagoje. 
Balčiūnienė - Grigelionytė, Agota, 

iš Vaškų vai., Biržų ap., gyv., 
New Yorke. 

Balsys Juozas, iš Švenčionių vai. 
Bartuška, Adelė, iš Kazliškių, gyv. 

Baltimore. ' 
Baubonis, Antanas, 15 Šventežerio 

parap., Lazdijų vai., gyv. Kings
ton. 

Benbnovki, Remigijus, sunus Ipoli
to, iš Ramygalos vai. 

Bendorius, Jonas ir Juozas, ir Mag
dalena Bendoriutė - Pratašienė 
(buvusi Antanaitienė) iš Mari
jampolės. 

Bendoriutė, Konstancija, iš Mari
jampolės ap. 

Beniušis, Jonas, iš Palangos vai., 
• Kretingos ap. 
feernotienė - Nor^ytė, Marijona, iš 

Jurbarko vai. 
Beržinskienė - Tarosaitė, Elžbieta, 

vyras' Kazimieras Beržinskas, 
vaikai Antanas ir Kazimieras, 
gyv., rodos, New Haven. 

_ „ ,. „ i mi t> Blekvs Bonifacas, iš Zarasų ap re Spalių m., Frackville, Pa. goreika. Vladas, sunus Kajetono, Iš 

MARTINAITIS Juozas, 66 m., 
mirė Rugp. 24, Los Angeles, 
Calif. 

GENAITIS Kazys, 76 m., jni-
rė Rugs. 30, New Yorke. 

MATULAITIS Jonas, 58 metų, 
mirė Rugs. Youngstown, 
Ohio. 

MINKELIS Kazys, mirė Spalių 
11, Wilkes-Barre, Pa. 

M A R G U  f  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  
6t55 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

KODIENĖ Katrė, 61 m., mirė 
Spalių m., New Philadelphia, 
Pa. : 

KIVILIŠ Al., 27 metų, mirt" 3 
Lapkr., Chicagoj, kur buvo 
ir gimęs. 

PETRAUSKAŠ Juozas, mirė 5 
Spalių, Gardner, Mass. 

KALINAUSKAS Mamertas, 70 
m., mirė Lapkr, 3y Cambrid
ge, Mass. 

BARIS Kazys, mirė Lapkr. 6, 
W. Medway, Mass. 

AUKŠTIKALNIS Kazys, niirė 
Lapkr. 6, So. Boston, Mass. 

NORINKEVIČIENĖ Teklė, mi
rė Spalių 27, Lowell, Mass. 

LYGUTIS Juozas, pusamž., mi-
. rė Lapkr. 4, Chicagoj. (Tau

ragės ap. Šilalės p.) Ameri
koj išgyveno 49 m. 

BOBINAS Vincas, 71 m., mirė 
Rugs. 14, Montreal, Kanadoj. 
(Kalvarijos p. Būdviečių k.) 

ROZGUS Aleksandras, mirė 
. Spalių m., Chicagoj. 
JARUŠEVIČIENĖ Ona, mirė 

Spalių 11, Nanticoke, Pa. 

Phone EX. 0417 Pilnai Padengta Apdraudė. 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 8 

Delia E. Jakuhs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONI ALIS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Žiežmarių vai., gyv. Philadelphi 
joje ar Chicagoje. 

Brazaitytė (Brazaitis), Ona, gimu
si Amerikoje, gyv. Jurbarko vai. 

Brizgys, Antanas, Juozas ir Kagys, 
iš Kauno. į 

Budgin, T. (Sasnauskas^, iš Telšių, 
gyv. Brooklyne. 

B.udrfcvičiutė, Anelė, iš Lazdijų Vai. 
TJugailis - Kruopytė, Peleksina, iš 
. Vaškų vai., Pasvalio-Biržų ap., ir 

vyras Juozas Bugailis, gyv. Chi
cagoje ar New \orke. 

Bulevičius, Jonas, - gyv. Pittsburgh, 
P a .  . . .  *  

Bulytė, Zelma, iš Šiaulių ap. 
Burdulis, Petras, ir jo vaikai, iš 

Lazdijų vai., gyv. Kingston. 
Butkus Pranas, gyv. Hoosick Falls. 
Chmieliauskas, Jonas, Juozas ir Mo

tiejus, iš Kalvarijos ap. 
Čapkauskas, Antanas ir čapkaus-

kaitė - Lukowska, Stefanija, Če
kiškės vai., Kauno ap. gyv. Chica
goj ar New Yorke. 

Čerkesas, Jonas, iš Panevėžio apsk , 
gyv. Chicagoje ar New Yorke. 

Dailydė. Jonas, sunus Juozo, i£ Ša
kių ap., gyv. Chicagoje. 

Dailydė, Juozas, kilęs iš Ramoniš-
kių kaimo, Kidulių vai., Šakių ap. 
ir Bronius Klemensas ir Violet 
Dailydės, gimę Chicagoje* visi 
gyvena Chicagoje. 

Damušytė, Ona, iš Kidulių vai., Ša
kių ap. 

Dapkus, Juozas ir Stasys. 
Daukšys, Vincas, iš Daiginti J|m, 

Kalvarijos vai., gyv. Philadelphia. 
Davalga, Pranas, sunus Kazio, iš 

Jonavos vai., Kauno ap. 
Debesienš, Ona, gyv. Chicagoje. 
Dienynis, Jonas, iš Salako vai., Za

rasų ap. 
Dovidoniutė, Magdalena ir sesuo 

Ieva Pacevičienė, iš Veiverių vai, 
Marijampolės ap. 

Dromant (Dagilaitytė?) Teklė, gyv. 
Cleveland, Ohio. 

Dvylienė, Magdė, iš Kalvarijos vai., 
Marijampolės ap., gyv. Chicago. 

Eringaitė, Uršulė, iš Naujamiesčio 
vai., Panevėžio ap., gyv. Chicago. 

Frankovskis, Juozas ir Marija, iš 
Kauno ap., gyv. Ctycagoje. 

Gabrilevičienė. * 
Gailiunaitė, iš Joniškio vals., Šiau

lių ap., gyv. Detroit. 

Galinskaitė, Antanina, iš Alvito v., 
Vilkaviškio ap. 

Gasiunas, Romualdas, lš Rokiškio a. 
Gasparas, Feliksas ir Uršulė Rū

kas, brolis ir sesuo Onos Milvy-
dienės. 

Gerulis, Pranas, iš Šiaulių ap., u-
kininkas gyv" P.O. Royalton, Frank

lin County, 111. V 
Giršas, Andrius, iš Seirijų vai., Aly* 

taus ap. 
Glemžaitė, Agota, ii- Vafkų vai. 
Gobtaitis, Juozas, iš Kidulių vai., 

Šakių ap. 
Grigaitis, Jonas, ii Salantų vai., 

Kretingos ap. >' 4 

Grigelionis, Jonas # sesuo Agota 
Balčiūnienė, iš Vaškų vai., Biržų 
ap., gyv. New Yorke. 

Grina, Kazimieras, sunus Juozapo, 
gyv. Kupiškio vai., prašo atsi
liepti Amerikoje esančius gimines 

Gruneckas (Grecay), gyv. Brook
lyne. 

Gudeika, Zigmantas, iš Ukmergės a. 
| Gūdis - Vaičiukynaitė, Teresė, iš 

Panemunės vai., Kauno ap. 
Gurklys, Jonas, jo krikšto motina, 

bei jo tėvo Povilo Gurklio gimi
nės ir pažįstami prašomi atsi
liepti. 

Idzelevičiutė, gyv. Chicagoie ir gi
minės Jackaus - Proto Idzelevi-
čiaus kilusieji iš Telšių, prašomi 
atsiliepti. 

Ignatavičius, Ignas, iš Kaltinėnų v., 
Vilniaus krašto. 

Ivaškienė, Antanina, gyvenusi 627 
Otis ave., Joliet Rockdale, 111. 

Janeliunas, Juozas, iš Rozalimo v., 
Panevėžio ap. 

Jankauskas, Anicetas, iš Jurbarko. 
Jankeliūnas, Pijus, iš Gražiškių v., 

Vilkaviškio ap. 
Jankūnas, Benediktas, > iš šaulėnų 

vai., Šiaulių ap., gyv. Bostone. 
Janu'ka, Antanas, Jonas ir Vincas, 

iš Seirijų parap., Alytaus ap. 
gyv. Clevelande. 

Jaras, Jonas, gimines ir draugai 
prašomi atsiliepti. 

Jasvilaitis, Jonas, bei jo tėvai ir se
serys, iš Rozalimo vai., Panevė
žio ap. 

Jereckas, Mykolas, iš Šiaulių ap., 
gyv. New Yorke. 

Jočys, Kazimieras, Mažeikių aj. 
Jončienė - Baltikauskaitė, Aleksan

dra, ir Jonas Jončius, gyv. Balti
more. 

Jonelys, Antanas, iš Kvėdarnos v., 
Tauragės ap. 

Jurgaitis, Juozas ir Vincentas, gyv. 
Chicagoje, sunus Vincento. 

Jurkšaitientj. Magdalena. 
Jurša, Zigmantas, iš Radviliškio, 

Šiaulių ap. 
Juška, Aleksandras, Smilgių vai., 

Panevėžio ap. 
Juška, Povilas ir Petras, iš Sarti-
* ninku vai., Tauragės ap., gyv. 

Chicagoje. 5 v ' 
Kaladžinskas, Antanas, Ji . Kuršėnų 

vai., Šiaulių ap. ' * ' 
Kalvaitis, Juozas, sunus > Juozo ir 

Onos Neimoniutės, iš Kalvarijos 
val., gyv. Brooklyne, Hart St. 

Kaminskas, Pranas iš Laukuvos v., 
Tauragės ap. <•. 

Karaliūtė - Zaveckienė, , Barbora, 
jos giminės ir pažįstami'': prašomi 
atsiliepti. '• > 

Karinauskienė - Dagnytė, ir jos se
suo Veronika Tubelienė, iš Lygu
mų vai., Šiaulių ap. 

Karutis, Mykolas, iš Panevėžio ap. 
Kasperaitis, Martynas ir Kasperai-

tytė Felė, iš Rozalimo Vai., Pane
vėžio ap. 

Kasperavičius, Vincas, sumį$ Juo
zo ir Pranciškos, iš Alvito vai., 

Kavaliauskas, Tomas, iš Kalnynų 
kauro, Gudelių vai., Marijampo
lės ap. ^ 

Kemeklis, Konstantinas, ir Kenie-
klytė Veronika, iš Jūžintų vai.. 
Rokiškio ap. 

Klečkauskas, Antanas, iš Kruonio 
vai., Kauno ap. 

Klimantkis, Vaclovas, sunus, Juo-
« zo, gyv. Michigan City, Ind. ki

lęs iš Šidlavos parap. 
Klimas, Jonas, iš šakių vai. 
Klimas, Pranas ir Vladas. 
Knyšius, Jurgis, iš Jėzno vai., Aly

taus ap. 
Korsakytė, advyga, iš Salako vai., 

Zarasų ap. 
Krasauskas, Pranas iš Eržvilko v., 

Tauragės ap., siuvėjas. 
Krečmaris, Stasys, sunus Juqpo, iš 

Jonavos. 
Krikščiūnienė - Juškaitė, Juzefą, iš 

Sartininkų vai., Tauragės ap., 
gyv. Chicagoje, Lisen St. 4551 ar 
5451. 

Kubiliutė, Marijona, iš Pilviškių, 
gyv. Chicagoje. 

Kukuraitytės, iš Naujamiesčio vai., 
Panevėžio ap. 

Kunėjus, Vincas, iš Vyšniavos vai., 
Švenčionių ap. 

Kunickis, Pranas, sunu3 Juozo, iš 
Kaišiadorių apvl., gyv.'ŠChicagoje 
ar Philadelphijoje. \ *'• 

Kurmauskas, Juozas. 4*-
Kurmauskis, Kazimieras, iš Bety

galos, ar šidlavos parap. 
Lasauskas, Pranas, gimęs Ameriko

je, gyv. Vilniaus krašte. 

Lakickas, Kazys ir Klemensas, iš 
Kvietiškio vai. Marijampolės ap. 

Lašienė, Teofilija, gyv. prig. New 
Yorko. '•••*. 

Lauraitienė, gyv. Chicagoje. 
Laurinaitis, Antanas ir SlftiiKs, iš 

Viduklės vai., Raseinių ap. 

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

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK ^5, N. J. 

Laurinaitis Elė, duktė Antano, gi
musi Amerikoje. 

Lažauninkienė - Bendoraitytė, Ku
nigunda, iš Sintautų vai., Šakių a. 

Levgaudienė - Žiupsnytė, Morta, iš 
Kėdainių ap., gyv. Philadelphijoj. 

Liutkus, George, ir jo sunus Vytas, 
gyv. Bostone. 

Lukoševičius, Jonas ir sesuo Mag* 
dalena Zamblauskienė, . iš Vilka
viškio ap. 

Liutvinas, Juozas, Ui Bartininkų V., 
Vilkaviškio ap. -

Lukowska - čepkauskaitė, Stefanija 
iš Aikščių km., Čekiškės vai., 
Kauno ap. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

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

nemokamai. 

CARPETING FOR THE 
DISCRIMINATING 

IMMEDIATE DELIVERY 
I Luxurious Textures — Colors — Patter its — Weaves «• 

A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING 

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

20156. SO. MORLAND BLVD. — SK. 6464 
* (At Warrensville and Kinsman) 

f*RMS ARRANGED EASY PARKING 

Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M. 

( Wslkelis Funeral Home Į 
1 PILNAS LAIDOTUVIU I 
1 PATARNAVIMAS 1 
| —HAMMOND YA&QQ&M PER SERlWinflS— | 

1 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 

WWWUVW^^VVWWVWVWWVVVVAV^^WWVVUVAW^WW į 

VISOKIA APDRAUD> 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas mūsų 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 IS 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 5 
fifi06 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 > 

WWWWWWWAWWWAWMWWWMWMW * 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

Pokalčdinis 
VYRAMS IR VAIKINAMS ŽIEMINĖS 

KINGSLEY SKRYBĖLĖS Visokių Pavidalu 
ir BARCLAY JIXIV1 Visokiy Spalvy 

I^ELNES Pasirėdymui ir* Darbui 
Marškiniai — Sweateriai — Apatiniai — Kojinės — Diržai 

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

Al -GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. fiYlf Al 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. m* • IV/^I 

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

£IIHIIIIIlllilllHII3iSIUII]!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllillllllliBllllllllią: 

{Automatinis angsum šildymas ( 
I Lengviau — Pigiau — švelniau | 
I TAISOM IU PARDUODAM VISOKIUS F URN ASUS | 
| Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas S 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
I Automatic Controls Tools j Hardware I 

| TRI-VET APPLIANCE SERVICE Į 
S 7502 St. Clair Avenue Clevela»d _ E 
S PO. 9,548 Frank Orpse (Urbšaitis) Say. LI. 0237 § 
| AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 = 

«iin»titnniinnnnn»nunnnnmtninniin»immiiHnm»ni»nnut»»ui»HM»H«tfim* 

THE MAY CO. 
Krautuvės Valandos Penktadienį ir šeštadienį nuo 10:00 iki 5:30 

Po -  Ka lėd in i s  
Reikmenų Išpardavimas 

VYRAMS RŪBAI 
. $io 
. $10 

t.95 
*.95 

lt.75 

P J KEftSIS 
609-12 Society for Savings Bldg«—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 'l773. • |į ^ 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste argi priemiesčiuose, ki*4p-
kitės į mane, gausią piffia kaina. Taipgi gausit patąrnąvimft 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildyiftas 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniški., 

IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIHIIIIIIlllllUUlIllIlIlUlIUUIlIMIlUlIilIllIlUlUUllIU^'IL 

$15 iki 19.95 Robes, Vilnos ir Rayon 
13.95 Cocktail Coats, Vilnos ir Nylon 
15.9") Shirt Coats, Vilnoniai languoti 
12.95 Shirt Coats, Grynos Vilnos 
$25 Sport Coats, Grynos Vilnos 
29.75 Sport Coats, Suede Apvedžioti 16.95 

THE MAY COMPANY 
MENS' CL.OTH1NG — ANTRAS AUKŠTAS 

SMULKMENOS 
Plastic-Coated Bed Rest, gė.ių marginys mėlynu, 

ivory, orse ar žaliu dugnu; reg. 4.25 2.49 
Visoki Spausdinti Marginiai, vatos ir lino lunche

on staltiesės, bridge setai, rankšluosčiai, prijuo
stės, žaislai ir kūdikių dalykai; reguliariai 65 
iki 9.85 39c iki 5.95 

Visokios Puošnios Pagalvės, visokiam namų reika
lui, dalinai suteptos, reg. $2 iki $10 .... $1 iki $5 

Highland Brand Mezginiui Siūlai, 100% grynos vil
nos mezgimui sweateriu, etc., visokių spalvų; 
reguliariai 35c fcolkutė, nupiginta po 22c 

Bucilla Floraltone Wondersheen, mezgimui stalui 
patiesalų, etc.; reguliariai 35c tolkutė 22c 

Bucilla Blue Label Cotton, mezgimui kedėms už
tiesalų, etc.; ivory spalvos! 600 yardų tolkutė, 
reguliariai 59c, dabar 42c 

Likučiai Candlewick Cotton, mezgimui grindims 
patiesalų; 100 yardų tolkutė, reg. 35c 22c 

Plastic Cord, mezgimui rankinukų ir kt.; pastel ir 
skaidrių spalvų; reguliariai 59c iki $1 29c 

Balestrow Yarn, mezgimui skrybėlių, diržų, mai
šiukų, luncheon setų; 2 oz. špulė, reg. 59c.... 19c 

Visokie Siuvinėjimai, tinkami kedėms, ir kitur už
tiesti; gėlių marginių retais ar tankiais margi
niais; reg. 8.75 iki 62.50 3.99 iki $25 

THE MAY CO. — KETVIRTAS AUKŠTAS 

LSLĖSr ĮVAIRUS ŽAISLAI 

1-4 iki 1-2 Pigiau 
Visokių atliekanų nuo švenčių dalinai suteptų 
ir sugadintų žaislų, lėlių ir kitko. Daugelis 
jų dar gerame stovyje išskyrus ką dalinai su
tepti rankom. Pirkit anksti ir gausit gerus 

^geresnį pasirinkimą. 

£UE MAJT TOXLAND _ 
SEPTINTAS AUKŠTAS 

MENO PADARINIAI 
Plastic Coverall Aprons, ekstra storos rūšies; re

guliariai 1.69 vienas, dabar 59c 
Aluminum Coat Hangers, tvirti; reguliariai 30c 

vienas, 19c 
(6 už $1) 

Plastic Window Curtains, gražios ir neperšlampa-
n j langinės, reguliariai $1 pora, dabar 59c 
Lucite Garment Hangers, įvairių spalvų; regulia

riai $1 vieuas, nupiginta iki 79c 
Marvel Shoe Trees, palaiko avalus ištemptus; re

guliariai 3 poros už 1.39, dabai1 pora 29c 
Tea Towels, geros rūšies, labai tinkami; regulia

riai 2 už 35c, nupiginta vienas po 10c 
Clothes Lines, naudojimui viduje; reguliariai 20c 

iki 25c viena, nupiginta po 5c ir 10c 
Resilk Garment Bag, 42 colių ilgio, talpina 8 ru-

bus; reguliariai 4.50 vienas, dabar 1.9i> 
Resilk Garment Bag, 54 colių ilgio; laiko 8 rubus; 
Velvet Grippers, maišytų dydžių; reg. 4.95 .... 2.95 
Shield Gimps, maišytų dydžių; reg. 1.75 ,1.29 

THE MAY CO. — STREET FLOOR 

VYRAMS REIKMENYS 
Marškiniai iš Aukštesniu Kainų Grupių, vartant 

sučiupinėti 2.95 
Vyrams Nosinukės, visokių dydžių; viena po 29c 
Kojinės, 11 dydžio Žinomų Rūšiui buvo 50c, 65c 

iki 1.00 39c 
Broadcloth Pajamas, visokių geresnių rūšių 3.69 
100'e Vilnoniai Kaklaraišiai, reg. 1.00 ir 1.50 

išpardavime 69c., 4 už 2.50 
Vyrams Brief Shorts, Mėgsti, 59c 
Vyrams Sport Marškiniai, likučių 2.95 

THE MAY COMPANY 
GATVĖS GRINDYS, ONTARIO 

BERNIUKAMS AVALAI 

Retuliai 44S lid M6. 3.69 
SMfŠ oxfords kurie lafkys berniukams ilgai 
per visą sezoną. Visokių pavidalų išdirbimo; 
taipgi moccasin stylių rudi ir rusvi. Proga 
kiekvienam berniukui pasinaudoti po švenčiu 
išpardavimu. 

THE MAY COMPANY 
• BOW BiiOES — ANTRAS AUKtTAS 
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Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Laimingų Naujų 1948 Mett|1 

DIRVOS ADMINISTRACIJA 
bus uždaryta Nauju Metu die
ną. Kurie norit atnaujinti sa
vo prenumeratą ir gauti 1948 
kalendorių, ateikit prieš Nau
jins Metus, arba po. 

IŠTVIRKIMO LIZDAI 
VEIKIA PILNAI 

Viena tikybinių žmonių gru
pė jau atkreipė viso miesto dė
mėsi i tai kas darosi dėl to kad 
Ness nebuvo išrinktas miesto 
mayoru. 

Ta grupė praneša dabarti
niam mayorui Burke kad im
tųsi apvalyti ištvirkimo ir be
tvarkės sritį apie Central ave
nue, kur nusižengimai ir palei
stuvystė siaučia. 

Mieste siaučia daug ir kitų 
niekšysčių, moterų užpuldinėji
mu gatvėse ir'tt., ką viską ža
dėjo apvalyti Ness jeigu bus. 
išrinktas mayoru. 

Prie mavoro Burke Nepado
rumo vietos daugeliu atvejų 
operuoja su policijos žinia, po
licininkai už tylėjimą • gauna 
kyšius. 

Ta religiška grupė paskelbia 
kad laike may oro rinkimų per
eitą rudenį visokiems niekšys
čių palaikytojams buvo pakuž
dom sakoma, "Sulaikykit Ness, 
jeigu jis laimės rinkimus jus 
turėsit užsidaryti". 

Tokią tai tvarką mieste tu
rime ačiu mayoro Burke snau-
dimui ir neprivertimui policijos 
niekšysčių lizdus naikinti. Tie 
niekšai dėjo visas pastangas 
vėl išrinkti Burke mayoru. 

PAKVIETIMAS 
BALF 55 skyrius užkvf^ia 

visus atsilankyti Gruodžio 28 
onijr OO .>l\ v nu? u^n.vrcvici 
us atsilankyti Gruodžio 28 

i N. P. P-lės šv. parapijos sa
lę, rengiaman vakaran. Pelnas 
skiriamas Lietuviams tremti
niams šelpti.. 

Bus pastatyta scenoje sma
gus veikalukas, "Iš Po Pačios 
Pantaplio", ir bus šiaip plati 
programa, o vėliau tęsis šo
kiai. Auka tik 50 centų, pra
džia 5 vai. Komisija. 

SVEČIAI 
Pirmą kartą Clevelandą ap-

landė Alekas Bačiunas, iš Ta-
; bor Farm, Sodus, Mich. Jisai 
yra plačiai žinomo Juozo J. Ba-
čiuno brolis. 

Alekas Bačiunas su žmona 
ir pora savo vaikų važiavo per 
Clevelandą į rytines valstijas, 

! į Washingtona ir kitur. Atsi
lankė Dirvos redakcijoje ir ap
ž i u r ė j o  C l e v e l a n d o  L i e t u v i ų  
Kultūrini Darželi. 

Aleko Bačiuno žmona yra 
kito musų žinomo veikėjo, Adv. 
Antano A. Olio sesuo. 

GRAŽIOS KALĖDOS 
Nors kitur visur šioje šaly-« 

je, neskaitant šiltasias valsti
jas, per Kalėdas siautė sniegai 
ir šaltis, ir pačioje vakarinėje 
ir pietinėje Ohio dikčiai prisni
go, Clevelando plačioje srityje 
Kalėdoms buvo labai gražus, 
saulėtas oras, neperšaltas, ir 
visai be sniego. 

Sniego Clevelande buvo visai 
mažai tik kelios dienos prieš 
Kalėdas. 

Gruodžio 26 atsirado ftiek-
tiek sniego. i , 

PADĖKA 
šiuomi reiškiu savo nuošir

džią padėką tiems kurie kuo 
nors prisidėjo prie mano žmo
nos, Elzbietos Vaičienės laido
tuvių. Dėkoju klebonui Kun. 
Vilkutaičiui, Kun. Bartis, Kun. 
Angelaičiui, Dellai Jakubs už 
j u prielankumą, taipgi karsto 
nešėjams ir tiems kurie daly
vavo šermenyse, pamaldose ir 
palydėjime į kapines. ~ 

Juozas Vaičius, 
1485 E. 71 Street. 

ALEKAS BANYS nori pirk
ti Lietuvių sales šėru, kurie 
norit parduoti, atneškite savo 
šSrus Dirvos administracijom 

B R O K E N  

G L A S S E S  
EYE GLASS LENSES 

All lenses We ground jn 

our own laboratory, thus 
assuiinjr 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. 

Vs-

PASAI PO $1.50 
Pradedant Gruodžio 28, gat-

vekarių ir busų pasai kaštuos 
po $1.50, vietoje $1.25, kaip 
buvo iki šiolei. 

Šj tarimą padarė miesto val
dyba pereitą pirmadienį; už 
važinėjimo pabranginimą bal
savo 24, prieš 9 miesto tarybos 
nariai. 

Kai miestas nupirko gatve-
karius ir busus ir pradėjo ope
ruoti kaip miesto nuosavybę, i 
operavimo darbus prikišta la
bai daug politikierių kuriems 
nustatyta aukštos algos, taigi 
tų susisiekimo priemonių ope-
ravimas pradėjo nešti defici
tą. 

Miesto tarybos nariai balsa
vo už pabranginimą viso važi
nėjimo, nes ir jie rengiasi nu-
sibalsuoti pakėlimą sau atlygi
nimo nuo $3,000 metuose iki 
$4,000 metuose. Miesto tary
bos nariai posėdžiauja tik vie
na vakarą savaitėje, nereikia 
tam pašvęsti savo darbo ar 
biznio dienos, taigi pakėlimas 
algų 33 councilmanams reikš 
taksų mokėtojams $33,000 į 
metus daugiau. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande 1947 metais, įskaitant 
Kalėdų dieną, užmušta 95 as
menys. 

GRIEŽČIAU PRIžIlTRfiS 
MAISTO PARDAVĖJUS 

Miesto taryba nutarė paskir
ti dar 30 daugiau inspektorių, 
kuriu pareiga bus griežčiau pri
žiūrėti maisto parduotuves ir 
budus maisto dalykų, kaip mė
sos ir kitko, čiupinėjimą ir už
laikymą iš pačių pardavėjų pu
sės. 

Pakelta ir maisto pardavėjų 
leidimai. Iki šiolei urmo par
davėjai (wholesalers) už lei
dimą maistą (mėsą, etc.) par
duoti mokėjo tik $1, dabar tu
rės mokėti jau $25 metuose. 

Kadangi tie pinigai reikalin
gi išlaikymui gero būrio in
spektorių, reikia tikėti kad ir 
mėsa turės vėl pabrangti. 

Maisto apyvartos vietų mies
to ribose yra suvirš 13,000. 

DAVIS' LOUNGE BAR 
"A Nice Place to Meet, a Fine Place to Eat" 

CHOICE STEAKS, CHOPS, BARBECUED RIBS 
* After 5:00 PM. 

FINE WINES — LIQUORS and BEERS į 

5330 SUPERIOR AVENUE ENdicott 9695 ! 

PASITIKIT NAUJUS 1948 METUS ČIA! 
Smagi nauja vieta — kur susirinks jusų draugai! 

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

Puikiausia Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kviečia Lietuvius Kastantas ir Ona Lesnikauskai, Sąv. 

WHAT'S NEW? 
^ (In Cleveland) ^ 

YEAR'S END HODGE-PODGE 
Before you bounce your big toe off 
of the back of 1947's lap let's re
minisce a bit and recall some of 
the gratifying events of the dying 
calender. 

Do you remember how St. George 
lost the basketball championship in 
an overtime to St. Stans? — How 
Dunbar's nipped Lasnik's for the 
bowling title, Joe's Bar upsetting 
Lasnik's in a baseball game, how 
Lasnik's went on to grab the lau
rels for the second traight year? 
How DuBois dropped Paul's and Ed's 
nine by a 7—2 count, those parish 
picnics? Willie Meske's hay ride.,, 
the heartaches caused by mal-bene-
volent women, Geneva-on-the-Lake 
(superfluous question) or some oth
er resort? Whether you do or don't, 
we wish all a better, happier New 
Year than you've ever had, in '48. 

BOWLING — 
The Lith. Club thought a little 

too much of Christmas, giving Šu
kys three games and Omarlo's first 
place. Holiday minded Brazis Bros, 
helped matters by donating three to 
the then runners-up. The others 
followed true-to-form while thinking 
of the Christmas spirits coming aft- !  

er the series. , 
Phrase of the week — My New j 

Year's Resolution is 
Basketball will be resumed after 

the holidays, with only practice be
ing scheduled for this week. The 
Senior "B" team is looking for more 
material — let's go, he-men, show 

'em how! 

TALES and inquiries by Joe Shmic 
(Vladislov Ostrotopetch couldn't an
swer the bell — rough week) the 
kibitzing pinboy at the local alleys. 

Columbus went down the drain, 
sorry girls — the boys thank Stan 
Guzy for donating after the last 
game — I guess the latest fad is 
pinochle, with some games carrying 
to the wee hours of the morning. 
Aside to A1 Samas — It's not a 
nickle an hour, it's a nickle a call. 
Two summers ago Canada was va-
cationland for a few of the lads, last 
weekend a couple of the boys went 
to Detroit to finis]': their vacation. 
Last week Joe Z. ar.d wife entertain
ed their respccliva bowling teams, 
quite a party. Rumor — Next year 
Lasnik's may jump the C.W.V. Bas
ketball League (Post 613) and enter 
Muny "A". — Ha, ha! St., George 
basketballers may play DuBois late 
in January. 

We received the following in the 
mail last week. If anyone knows 
what it means please tell us — 

To the ••ictor the spoils > 
To the kser — just hope. 
E has lost N 
G has lost M 
the boys are looking so blue, 
It's easy to sic 'em 
but harder to pick 'em 
Look at B, he still has U. 
By a modem T' akespear, 
Better he should have stayed dead. 

Ed's. No:-- — Nh* only crumby 
poetry and bad spelling, but it just 
doesn't make sense. 

Lietuviškos Vakaruškos 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuviu salėje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare. 

žuvis — Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra

džia nuo 8:00 vai. 
Dalyvaukit Naujų Metų pasi
tikimo vakarienėje Klube tre
čiadienio naktį, Gruodžio 31. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 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. Ą1 Samolis, tee. 

LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASS N 
6712 Superior Ave. 

Cleveland 

Sveikiname Visus Musų Prietelius ir Linkime 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

E R I E  c a f č  

J A C K  G A N S O N  
Lietuvis Imtynių Fromoteris 

CENTRAL ARMORY Cleveland 

Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

A. S. BORT,, Fotografas 

Cctii Seventy , Ninth StuduM, 

1197 EAST 7 9TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

J. P. ir Adelaide Kvedaras, Sav. 

5244 TRACK STREBfi Michigan 9670 

Skersai Erie Depot Cleveland 

Geriausi Linkėjimai Lietuviams musų Prietel 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 
' • 

* * o 

F O R M A L  C L E A N E R S  
Juozas Bin dokas, Sav. ' 

2 Valandų Patarnavimas Musų Speciališkuraas 

Pristatymas East Side ir Heights. %ur Storage 
Mes operuojame nuosavą įstaigą. 

*  t » ,  t  •  *  *  

1194 JE. 7$th Street _ i Cleveland 

Geriausi Linkėjimai Lietuviams musų Prieteliams 

* ^Laimingų Naujų 1948 Metų! 

Eleanof and Tony Budas 
1457 E. 71«t Street . Cleveland 

is 

g 

Sveikiname visus musų draugus ir linkime 

Laimingų Naujų 1948 Metųl 

DR. JOHN J. KAMESIS 
14026 ST. CLAIR AVENtJE 

Sveikiname Visus Mnsų Prietelius ir Linkime 

Laimingų Naujų 1948 Mett|4 

DR. S. T. THOMAS-TAMOSAITIS 
D E N r ! 3 T A S 

6902 Superiof Avenue 

Sveikiname Visus Musų Prietelius ir Linkime 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 
/  •  ,  . . . .  .  .  ,  -  -

DR. J. T. VITKUS 

Geriausi Linkėjimai Lietuviams musų Prieteliams 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
6902 Superior Avenue 

Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

DUGAN'S MARKET 
16135 ST. CLAIR AVENUE GL. 2188 

Mr. & Mrs. Joseph Dugan, Savininkai 
19550 So. Lake Shore Blvd. N Cleveland 

Sveikiname Visus Musų Prietelius ir Linkime 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 
; 1 r -• <. 

P A T  S  T A V E R N  
Petronėle Jonilienė, Savininkė 

1385 EAST 65th STREET 

Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

STANDARD FOOD MARKET 
854 East 185th Street 

Juozas Blaškevičius, Savininkas 

Geriausi Linkėjimai Lietuviams musų Prieteliams 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

B A C C H U S  C A F E -

Sveikiname Visus Blusų Prietelius ir Linkigpe 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

T R E E S  B A R  

Sveikiname .yįsus musų draugus ir linkime 

Laimiftgt} Naujų 1948 

FRANK'S SERVICE STATION 
Gas - Oil and Accessories 

#810 WADE PABJt ' Frank Tutaufcu, ^ 

EMKVMSMSiX 

Ona Baltrukonis, sav. 
2112 St. Clair Avenue MAin 3495 

Su Geriausiais Linkėjimais Jums -

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

VACLOVAS GECEViei US 
IK ŠEIMA 

1202 East 79th Street 

- Sveikiname Visus Musų Prietelius jr Linkime 

Laimingų Naujų 1948 Metų! 

BRAZIS BROS. ČLOTHEf 
'6905 Superior Avenue 

15602 Waterloo Road 
t 

š 
Su Geriausiais linkėjimais Jttrtts 

Laimingų Naujų 1948 Metų f 

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

1 

1 
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