
^— w^5 >• i .^" r • ;-" ? , F? 
t j. 

•S v* \ * /* A?r» *» VJI**'*#** 

s • , ' •• ;?"!"*% 

j-_. 

Mirgu Mat 
Rašo Kūgis Mugis. 

ir 
C > 4  
O. G 

 ̂6. 
Q 

y "% 

wm>m;. 

DIRVA (THE FIELDf .. 
Published every Friday in Cleveland bo fl» 

LITHUANIAN WEEKLY 
Ohio Lithuanian Publishing C*. 

6820 Superior Ave. - Cleveland, Ofefo 

&! 

°o> % ** The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
, „ 80,000 Lithuanians in the Statę and 20,000 in Cleveland 

BENDRO Amerikoą / Lietu* 
įbuvių Fondo ruibų rinkimo va
flis, kaip direktorius Jonas Va
laitis skelbia, eina gerai. Dau
giausia darbštumo parodo tau
tinė ir katalikų visuomenė. 

Rūbai surušiuojami, išvalo
mi, supakuojami ir dedami į 
sandėlį iki rasis patikėtinas 
kelias į Lietuvą pasiųsti. Va
jus, sakoma, bus vykdomas 
porą metų, nes Lietuvoje r ubų 
stoka neapsakoma. Tokiu bu
du, kiekvieno Amerikos Lietu
vio pareiga yra nenumesti jo-
JĮio dar galimo dėvėti rubo. Jis 
labai reikalingas Lietuvos ka
ro nuvargintiems žmonėms! 

- •  

DENKŲ vytfausybės Londo
ne krizę prieš akis turėdamas 
katalikų Draugas rašo: "Kiek
vienas tautos vidujinis susi
skaldymas eina Rusų impe
rializmui į naudą". 

Tas tiesa ne vien Lenkijoj, 
bet Jugoslavijoj, Prancūzijoj, 
Graikijoj, Belgijoj, ir Italijoj. 
Tas tiesa ir Amerikos Lietu
viuose. Kol vadai neras ben
dro darbo kelią Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir Lietuvai Va
duoti Sąjungai tol, kaip Drau
gas sako, viskas eis "Rusų im
perializmui j naudą". Tokio 
susiskaldymo nėra Lietuvoje. 
Nėra to tarp Lietuvos pabėgė
lių Švedijoje. Neturėtų tas 
buti nei Amerikos Lietuviuose. 

• 

VAKARŲ FRONTE ir Ita
lijoje Amerikonai suima Lietu
vių belaisvių, kurie nazių bu
vo prievarta sumobilizuoti ir 
išvaryti i frontą ginti Vokieti
ją. Sovietų atstovai bando 
tuos Lietuvius belaisvius gau
ti sau, tikrindami buk jie "Ta
rybų Lietuvos" piliečiai. 

Katalikų Draugas cituoja 
Amerikos kario Lietuvio laiš
ką iš Prancūzijos, kur apie 
šiuos belaisvius rašoma: "Lie
tuviai griežtai atsisako gryžti 
Rusijoą". 

BET iš Rusų nagų ištrukti, 
sako. sunku, nes "nelengva 
rasti Amerikonuose susivo
kiančių tarptautinėse politinė
se painiavose." Amerikietis 
karys siūlo musų vadams "pa 
sirupinti Washingtone išaiškin 
ti Lietuvių belaisvių padėtį". 

Geriausia čia gal patarnau
tų Lietuvos atstovas, nes tai 
jo pareiga Lietuvos piliečių 
reikalus ginti. 

Daug padėtų ir tinkamas 
Amerikos Lietuvių organas 
bet taip vadinama "Amerikos 
Lietuvių Taryba" randasi Chi
cago j e (kuri svarbiausiu užda 
vinių skaito skaldyti visuome
nę, vietoje vienyti), o Lietu
vių Informacijos Centas ran
dasi New Yorke. Washingto 
ne nėra kam Amerikos Lietu
vių pažiūras reikale dėstyti. 

Tai nusigyveno Amerikos 
Lietuviai! 

• 
KAI KURIE Rtasai Lietuvių 

istorijon ineina 'dideliais' var
dais. Muravjovas inėjo kaip 
"korikas", Stalinas kaip "plė
šikas ir deportuotojas". 

' VILNIUJE leidžiamame Ta
rybų Lietuva laikraštyje esa
ma straipsnio, kuriame V. įži
bintas aprašo kas dedasi "At-
sikurusiame Vilniuje". 

Komunistinės propaga n d o g 
voratinklius nubraukus, pasi
rodo, Vilniuje veikia šiokia-to-
kia aukštomis kainomis rinka 
duona dalinama kortelėmis (po 
pusę kilogramo), padarytu at 
statymo darbu "dar maža ga
lima pasigirti". Plinta gandai 
apie tarybinės tvarkos neilgą 
buvimą. * 

Subscription per Year in Advance 
In the United States $2.00 
In Canada S2.80 
Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffica 

nnder the Act of March 3, 1879. 
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Smakiai Amerikiečius 
SUGRY20 ATGAL 

t BELGIJA % C c 

Vokiečiai Išstatė Mušin 
200,000 Vyrų prieš 
U. S. 1-mą Armiją 

Gruodžio 21 pranešimu, 
Vokiečių milžiniškas ofen-
syvas pradėtas prieš Ame
rikiečius yra tikrai rimtas 
ir didelis dalykas. Jo smar
kumas nuolat darosi at
kaklesnis. Vokiečiai pra
dėjo tą ataką Pirmos Ar
mijos fronte. 

Prieš Amerikiečius iš
statyta penkiolika divizijų, 
ir Vokiečiai atstūmę Ame
rikiečių jiegos 20 mylių ir 
daugiau, Įsiveržė atgal i 
Belgiją ir Luksemburgą. 

Amerikiečiai trauk i a s i 
norėdami išvengti savo vy
rų žudymo. Jeigu traukia
si tai yra rimtas reikalas, 
nes tą jie nedaro tankiai. 

Vokiečiai išstatė savo 
atako eilėse pačius geriau
sius kariautojus, kurie pa
siryžę laimėti ar žuti. 

Spėjama kad tame atake 
Vokiečiai turi 200k000 vy
rų, ir tai tik pirmutinis to-
iis jų pasipriešinimas. 

Vokiečių radio praneša 
^ad iš Aachen ir Saar fron-
;ų Amerikiečiai perkėlė sa
vo. kariuomenių dalis su-
aikymui Vokiečių puolimo. 
Praneša jog tapo sumušta 
keturios U. S. divizijos. 

Šitą ofensyvą vadovauja 
Maršalas Karl Gerd von 
Rundstedt. 

Šis Vokiečių pasipriešini
mas Alijantams, kaip žino
vai sako, nėra tai jų pas
kutinis desperatiškas pasi
nio j imas, bet planingai su
ruoštas ofensyvas. 

Vokiečiai sako vartoja 
prieš Alijantus savo nau
jausius V-ginklus. 

Atakas daromas ilgu 60 
mylių frontu. 

Su suimamais ^ Amerikos 
kariais naziai žiauriai el
giasi, kaip tuli pranešimai 
sako# 

Per 30 dienų ^Lapkričio 
mėnesi Amerikiečių nuos
toliai Europos fronte buvo 
57,775, iš jų 8,259 užmušta. 

Lietuvių Akys Krypsta į Washingtoną 
Gruodžio 15 pranešimas iš Londono ntlfetebino Ame

riką ir ypač mažųjų ir vidutinių Rytų Europos tautų 
žmones gyvenančius šioje šalyje: Britanijos Premjeras 
Church ill'pareiškė Atstovų Rūmams jog Britanija veik 
apleido Lenkų vyriausybę Londone ir kad Churchill, pa
laikydamas Rusijos bolševikų reikalavimus į buvusios 
Lenkijos žemes, sutiko Sovietams atiduoti Lenkiją iki 
Curzono linijos. Vietoje to, pažadėjo pavesti Lenkams 
didelį dalį Rytų Prūsijos su apie 200 mylių Pabaltijo 
juros pakraščio; į tą plotą ineina Danzigas, ir visa Ry
tų Prūsija j pietus ir vakarus nuo Karaliaučiaus. Kad 
nebūtų nesusipratimų su Vokiečiais ateityje, Churchill 
skelbia busią Vokiečiai iš tų Lenkams atiduodamų sri
čių bus iškelti i Vokietija, Lenkams liks laisvos rankos. 

Toliau^ Churchill pareiškė jog apie tokį ChurchilFo-
Stalino sutarimą esąs informuotas ir Prezidentas Roo
sevelt, Tiktai, sako^ Amerikos pažiūra j tą reikalą ne
santi aiškiai pareikšta. 

Amerikos Lenkai smarkiai prie tai užprotestavo. 
¥ ¥ ¥ 

Gruodžio 18 patiekta pareiškimas iš Washingtono 
jog Suv. Valstijų vyriausybė nebūtų priešinga sutari
mui "ateities Lenkijos rubežių klausimu" jeigu tuo lie
čiamos United Nations susitartų geruoju* Reiškia, jei 
Lenkai priimtų Maskvos reikalavimus. 

Stettinius pareiškė jog U. S; vyriausvbg "laikėsi po
litikos rubežių nustatymo klausimą palikti iki karo pa
baigos". Priminė betgi kad buvęs Sekretorius Hull yra 
išsireiškęs jog-tuo tarpu nekurie klausimai galėtų buti 
išspręsti draugingomis konferencijomis ir susitarimu". 

Amerika sutiktų, sako Stettinius, užgirti Lenkijos 
sienas jeigu Lenkų vyriausybė sutiktų priimti Curzono 
Liniją savo rytiniu rubežium. Nors jis tiesioginiai. ne-
užgiria Lenkijos padalinimo, tačiau pažadėjo^ Amerikos 
pagalbą Lenkijai atsitikime jei reiks perkeldinti vienos 
Šalies žmones i kitas sritis. 

* * * 

KOKS LIKIMAS LIETUVOS? # Kiek tai liečia An
gliją ir Churchill';., reikia tikėti Lietuva kartu su jos 
mažomis kaimynėmis, jau parduota ir atiduota Sovie
tams. Kokis atsinešimas į tai yra Washingtone? 

Visn Amerikai'MetovflĮ — ksip ir viso pasaulio, ir 
pačios Lietuvos Lietuvių — akys nukreiptos Į Washmg-
tceią. Visi mes norime žinoti ką pasakys apie Lietiną 
Prezidentas Roosevelt ir jjo padėjėjas Stettinius dabar. 

Atmename, 1940 metų Spalių 15 d. Prezidentas Roo
sevelt. pareiškė Lietuviams jog Rusijos smurtas piies 
Lietuvą yra tik "laikinis Lietuvos nepriklausomybes^ pa
stūmimas Į šalį". Nuo to laiko daug kas pasikeitė 
ir to pasikeitimo žymes matome, ir jų bauginamės. ^ 

Ką turės Stetinius ir Roosevelt pasakyti apie Lie
tuvos likimą? Ar ir Washingtonas jau pardavė mažą
sias tautas despotiškai Sovietų Rusijai, kurią sustipri
no musu prakaitu, musų sunų krauju? ^ 

Gruodžio 17, New Yorke įvykęs Am. Lietuvių bei-
mo išrinkto V\kdomojo Komiteto posėdis, kuris pasiun
tė j Washington^ valdžios įstaigoms pareiškimą Lietu
vos apsaugojimo klausimu. 

ų, iį. H-

IŠ Švedijos atėjo naujas Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pareiškimas, išdėstantis žvėriškus bol
ševikų okupantų apsiėjimus ir žiaurią sovietizaciją Lie
tuvos^ gyventojų. Baimė, teroras, areštai, išvežimai ir 
visoks kitoks kerštavimas iš bolševikų pusės tęsiama. 
Lietuvių inteligentija kiek jos yra likę, gaudoma, gabe
nama i Sibirą. Bolševikų apsiėjimas su Lietuviais yra 
baisesnis nes:u buvo 1940-41 metais. Žmonėms neduoda
ma maisto ir pragyvenimo reikmenų. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas saukia
si į Ameriką ir kitas demokratines tautas prašant užta
rimo naikinamai tautai. 

Ka darvsime mes, Amerikos Lietuviai? Argi jau 
nuleisime rankas, argi nusilenksime žiauriam krauge
riui Stalinui ir sutiksime su jo barbarišku nuosprendžiu 
musų tauta išnaikinti? 4 

Neužsileiskime kovoję iki paskutmos! Karo gala? 
dar neatėjo! Dar mes gyvi, dar mes Amerikoje gyve
name, toje šalyje kurios Prezidentas pažadėjo mums už
tarimą Lietuvai, kuris paskelbė ir Atlanto čarterj! 

Tęskit rinkimą parašų ant Peticijų Prezidentu' 
Rooseveltui — ir žiūrėkit kitame numeryje svarbaus vi
siems Amerikos Lietuviams pranešimo. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Karo Darbo Taryba pra
neša sulaikanti leidimą ki
tiems imtis civilnių reikme
nų gamybos, nes pasirod§ 
kad dar labai reikalinga 
karo pabūklų dirbimo pa
greitinimas. 

Kariuomenės ėmimo va
dovybė paskelbia įsakymą 
drafto punktams imti į ka
riuomenę senesnius vyrus 
tarp 26-37 metų, jeigu jie 
nesilaikvs karo darbuose. 

>įorth Bergen, N. J. — 
Sustreikavo 1,200 darbinin
kų Bendix lėktuvų dirbtu
vėje, protestui del pakeiti
mo darbo valandų. 

Ohio valstijoje iš 2,000,-
000 vyrų ir moterų kuriuos 
apima valstijos bedarbės 
atlyginimo įstatymas, pa
sibaigus Europoje karui 
apie 200,000 bus paliuosuo-
ti iš darbų. Tas praneši
mas daroma surinkus ži
nias iš 640 dirbtuvių kurio
se dirba apie 70 nuoš. dar-
hininkų .dirbančių fabric 
kuose ir kasyklose Ohio 
valstijoje. 

Dalis tų dirbtuvių pažy
mėjo kad paleidimas jų 
larbininkų bus laikinis. Ki
tos dirbtuvės sako jos pa
ins daugiau darbininkų J 
darbus kuriuos jos ruošia
si užvesti po karo. 

Vokietijoje, kaip Chur
chill savo kalboje pasakė, 
esą apie 12 milijonų nelais 
vių arba kitų šalių suva 
rytų žmonių j darbus. Jis 
sako, reikia tikėtis karui 
tęsiantis bus išmušta dau
giau Vokiečių, nes dar bus 
dideli mūšiai ir kars gali 
užsitęsti ateinantį pavasarį 
ir vasarą. ' 

Anglas rašytojas H. G. 
Wells paskelbė kad prem
jeras Churchill "jau atgy
veno" savo naudingumą ir 
turėtų pasitraukti. 

GRAIKIJOJE, Britai at
sisako tartis su bolševikais 
ir verčia juos nusiginkluo
ti ir pasiduoti, kitokiu są-
Ivgų iš jų nepriims. Pada 
ryta trumpos paliaubos ir 
b o l š e v i k a m s  n e i š p i l  d ž i u s  
ultimatumo bus pradėta jų 
"atakavimas išnaujo. 

ROOSEVELT PASA
KYS SAVO NUSI

STATYMĄ 

Londone gauta žinia iš 
Washingtono jog Preziden
tas Roosevelt gali vykti pa
sitarimui su Churchillu ir 
Stalinu tuoj po Sausio 20, 
kai bus atlikta jo inaugu
racija ketvirtam terminui. 

Toliau, Prez. Roosevelt 
gal pareikš savo aiškų ir 
atvirą nusistatymą į Euro
pos reikalus savo kalboje 
per radio Kalėdų išvaka-
rėje, Gruodžio 24. 

Sekr. Stettinius turėjo 
pasitarimą su Britų vals
tybės sekretorium jieškant 
bendrų kelių išsprendimui 
Europos klausimų. 

KODĖL STALINUI 
NESAKYTA NIE
KAI JIS GROBĖ? 

Keistai nuskambėjo kada 
del Britų kišimosi į Graiki
jos betvarkę Amerikoje pa
kilo priekaištai Britams, o 
tuo tarpu kai Stalinas ne 
tik Įsikišo į daugelio kitų 
šalių reikalus, bet tas šalis 
tiesiog suardė, jų tvarką 
išgriovė, žmones žudo, de
portuoja, teritorijas jungia 
prie Rusijos,, iki šiol prieš 
bolševikus nebuvo oficialiai 
iš Washingtono nieko sa
koma. 

JAPONAI LEYTE SA
LOJE SUMUŠTI 

Japonai tapo galutinai 
sumušti Ley te saloje, vie
noje iš Filipinų grupės, ir 
po 62 dienų galutinai aplei
džia savo pozicijas ir bėga 

Amerikos jiegos įsiveržė 
Į kitą didelę Filipinų salą 
Mindoro, palengva atka
riaujant tas salas. 

Amerikiečiai tuo budu 
atsidūrė per 150 mylių nuo 
Manila uosto. 

Per savaitę Amerikiečiai 
numušė 752 Japonų lėktu
vus. * X 

Amerikos lakūnai susek
ti varę gausią šmugelystę 
Kinijoje, kuri per du metu 
davė pelno Amerikiečiams 
keturis milijonus dolarių. 

Buvo šmugeliuojama pa
vagiami Amerikos lend-
lease karo pabūklai ir amu
nicija. 

SUSITARĖ SU MAS
KVA 20 METU 

Gen. de Gaulle gryžo iš 
Maskvos pasirašęs su Stali
nu 20 metų ekonominę ir 
militarinės pagalbos sutar
ti. Jos tikslas yra sulaiky
ti ateityje Vokiečius nuo 
naujų agresijų. Abi šalys 
b e n d r a d a r b i a u s  s t e i g i m e  
bendros taikos organizaci
jos, ir kariaus prieš Vokie
čius iki visiško jų nugalė
jimo. 

De Galle rūpinasi tokią 
pat sutartį pasigaminti su 
Britanija. 

Linkime visiems Dirvo 
draugams, rėmėjams, 

skaitytojams ir 
bendradarbiams 

Linksmų Kalėdų. 

Dirvos Red. ir Adfn. 

Numušė 12 Lėktuvų 

Jau užmušta 80 Japonų 
karo laivyno admirolų šio 
karo bėgiu. 

SUOMIJA norėjo mokė
ti Amerikai savo pripras
tu. budu savo senos skolos 
dalį Gruodžio 15, bet State 
Departmentas pareiškė jog 
negalima priimti pinigų iš 
šalies kuri skaitosi "prie-
v J) .. 
SU . 

RUSAI rytų fronte ver
žiasi į Slovakiją, taip pat 
sunkiai jiems sekasi Ven
grijoje, bet veržiasi užim
ti sostinę Budapeštą. 

Republikonai jau rengia
si 1948 metų prezidento 
rinkimams, tam tikslui su
darydami fondą. 

Apie 3,000 Amerikos ar
mijos inžinierių nuskirta 
pagelbėti Britams atstatyti 
.r aptaisyti Londoną. Ta
me mieste sugadinta 70,000 
namų. 

Amerikos armijoje labai 
stokudja slaugių, del ko 
sužeisti kareiviai daug nu
kenčia. Sakoma kaip kur 
vienai slaugei tenka prižiū
rėti net iki poros šimtų su
žeistų vyrų, ką ji jokiu bu
du negali tinkamai atlikti. 

Amerikiečiai Prancūzijos 
karo fronte kasdien suvar
toja po 7 milijonus svarų 
amunicijos. Valdžia rūpi
nasi statyti dar naujų ka
ro reikmenų dirbtuvių pa
dauginimui amunicijos ga
mybos. 

Padidėjęs veikimas prieš 
Japonus ir smarkus karia
vimas Europoje verčia di
dinti karo reikmenų gami
nimą ir todėl nors buvo lei
sta imtis gamybos nekuriu 
taikos reikmenų, tas leidi
mas vėl susiaurinta. 

Japonijoje karo dirbtu
vėse darbininkai turi dirb-

i:i po IO8V2 valandas savai
mėje: pradeda nuo 7:30 ry-
:o iki 11 vakare, visas sep
tynias dienas. 

Su Amerikonišku "doub
le time" uždarbiu virš 48 
/alandų darbo, Japonai ti
krai pralobtų, bet jie turi 
l.irbti už kelioliką centų i 
valandą visą laiką. 

Senate paruoštas bilius 
įpimantis pokarinį šalyje 
celių statymo programą, 
kuriam reikalinga $3,173,-
250,000 suma. Bilius pa
tiektas prezidentui. 

Pittsburgh. — Sustrei
kavę 24 valymo darbinin
kai Jones & Laughlin plie
no dirbtuvėj Aliquippa, su
laikė darbą visame vielų 
dirbimo skyriuje, 1200 ki
tų darbininkų negalėjo sa-
70 darbų atlikti. 

Valdžia numato skirti 
bilijoną dolarių pokariniam 
potvinių kontroliavimo ir 
įpių sutvarkymo progra
mų. -

Maj. William , J. Hovde vie 
nos dienos bėgiu numušė VI 
Vokiečių lėktuvų kurie užpuo 
1§ Amerikos bomberius a ta 
kuojančius Berliną. 

Šių Kalėdų proga bizniai 
manoma surinks iš priva-
inių pirkėjų pusketvirto 
nlijono dolarių. Žmonės 
erka ir moka neatsižiurė-

lami kiek ir ką gauna. 



PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH r PHILADELPHIA 

SVEIKINIMAS METINĖMS 
; ŠVENTĖMS ATĖJUS 

Beldžiantis uždangai scenos 
1944 kartą žmonijos gyvenimo 
dramos nesugryžtamo gyveni 
mo ir atsidengiant 1945-to ak
to scenai, sveikinu per spaudą 
visus laikraščių skaitytojus, 
pfunksnos bendradarbius, laik-

Pittsburghas Neauga 
Daugiau 

Pittsburgh Press rašo kad 
daugeliu atžvilgių šis miestas 
jau eina žemyn, jau praėjo sa
vo augimo ir pribrendimo lai
psni. Tą augimo laipsni sako
ma Pittsburghas pasiekė tarp 

Detroit, Mich ,, Naujienos 
*?r 

raščio leidėjus ir jo redakto-' *r metų, iki tol per 
rius, visus prie spaudos dir
bančius darbininkus, visuome
nės veikėjus, Lietuvos Atsto
vus ir jų padėjėjus, Lietuvių 
tautos darbuotojus; Lietuvius 
karius, jų motinas, tėvus, se
seris ir brolius ir kitas gimi
nes karių gyvų ir jau žuvusių 
— visiems linkiu laimingai ir 
•sveikai sulaukti šventų Ivaiė-
<jų ir Maujų Metų. 

- Zigmas Jankauskas. 

;RUpy RINKIM \S LABAI 
" NUSISEKĖ 

BALF atsikreipus apie rin
kimą rubų nuo karo nukentė
jusiems Lietuviams, musų ko
lonijos dposnieji Lietuviai tik
rai sujudo nešti drapanas ir 
apavus į nurodytas vietas, ir 
vajaus pabaigoje iš ten tapo 
nuvežta i New Yorką. 

Kaip gyvas niekad nemačiau 
tiek daug drapanų vienoje krū
voje. 

Ir miesto valdžia pritarė 
Lietuviams ir padėjo rinkti ir 
aukoti rubus. 

Lietuviai atsimetėliai bolše
vikai gyrėsi surinkę daug ru
bų svetimiems, sakydami kad 
iie rinko Lietuviams, bet iš-

1 ikrų jų tuos rubus at idavė 
Lietuvių engėjams. Bet šie 
apgavikai negali prilygti prie 
daugumos Lietuvių. Sudėk vi-

100 metų nuolat augdamas ir 
plėsdamasis. 

Augimo laiku ir šio miesto 
Įtaka plačiose apielinkėse di
dėjo del to kad čia buvo gau
sybė anglies, molio, geležies 
rudies. smėlio" ir kitų gamtiš
kų reikmenų ir del to kad mie
stas guli prie didelių upių ir 
užima reikšmingą geografinę 
padėtį. 

Bet augimas g\ ventojais ir 
| industrijų plitimu kilimas su-
j įstojo. Bėgvje pastarų 80 me-
Į tų industrijų iškėlimas Į kita* 
j sritis prisidėjo prie augimo ir 
Į didėjimo sulaikymo. 

BERNIUKŲ GEMA 
DAUG1AN 

Pittsburghe berniukų gema 
daugiau negu mergaičių, kaip 
skelbia viešos sveikatos statis
tikų vedėjas. 

Sulyg jo sužymėtų davinių, 
berniukų gema keturi ar pen 

TĖVYNĖS VIENPU
SIŠKUMAS NEBUS 

PAKENČIAMAS 

Sandaroje Gruodžio ^5, edi-
toriale "Nežinojimas ar Tiksli 
Falsifikacija", del Dirvos pa
daryto priekaišto Tėvynei už 
jos vienpusišką tarnavimą tri
jų vyrų klikai, ne visai Ame
rikos Lietuvių visuomenei dir
bančiai už Lietuvos išlaisvini
mą, vienas iš Tėvynės cenzo
rių, S. redaktorius M. Vaidyla 
ima užginčyti kad A. L. T. S. 
"niekad nebuvo nutarus priim
ti Lietuvos valstiečių liaudinin
kų partijos programą". 

Faktas gi, ALT Sandara tą 
nusistatymą priėmė 1926 metų 
pavasari, * savo metiniame su
važiavime Cleveland, Ohio, ^kai 
Amerikoje besilankąs liaudi
ninkų atstovas J. Makauskis 
tai jpiršo. 

Tuo pasiremiant, kai Gruo
džio 17, 1926 metais, Lietuvoje 
įvyko perversmas ir dalis san-
dariečių tą perversmą parėmė 
ir palaikė tautininkus, ALTS 
tuometiniai vadai išbraukė ke
lis tautininkus iš organizacijos 
ir nuo to laiko organas Sanda
ra nuolat skelbė kad sandarie-
čiams socialistai yra artimes
ni negu tautininkai. Ponas M. 
Vaidyla, Sandaros redaktorius 

JįlNKSMŲ KALĖDŲ! 
Detroito Naujienų rašytojai 

sveikina Dirvos Redakciją ir 
Administracija, taipgi Dirvom 
skaitytojus ir . bendradarbius 
su Kalėdų šveatėmis, in linki 
Laimingy Naujų Metų! 

ARK SUSIRINKIMAS 
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus Lietuvių skyriąus meti
nis susirinkimas įvyks po Ka
lėdų ketvirtadieni, Gruodžio 
28, nuo 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 1906 25th Street. 

Narės būtinai atsilankykite, 
nes bus renkama nauja valdy
ba 1945 metams. 

M. Sims. 

DAR STREIKAS! 
Sutrukdyta karo produkcija 

penkiose 'karo dirbtuvėse kilus 
nesusipratimui tarp darbinin
kų ir darbdavių. Streikas bu
vo apėmęs 1660 darbininkų 
Bundy Tubing Co., The Clay
ton and Lambert Ammunition 
Co., Aeronautical Products, ir 
viename skyriujė Cadillac dir
btuvėje. -• 

Pora tų streikų baigėsi ŠioS 
savaitės pradžioje. 

Neužtenka kad streikuoja 
šiaip darbininkai, bet dar pa
grasino streiku ir degtinės 
parduotuvių tarnautojai 

Vistiek Važines 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinamą dykai) 

MALINAUSKIENĖ I si i 1 i j a, 
(Bulkaitė), pusamžė, mirS 
Lapk. 25, Cįiicagoj. (Šven
čionių ap., Daugėliškio par., 
Užusienio k.) Amerikoj iš
gyveno 30 metų. 

PLIOPLIENIS Ona, 02 metų, 
mirė Gruodžio 6, Spring
field, Ohio. Liko vyras, Jo
nas, 3 dudterys ir 2 sunai. 
Velionė paėjo iš Kudirkos 

1 Naumiesčio, Suvalkijos. 

šis karys veteranas, netekęs 
mankos karo. mušiuose, išmo
ko valdyti automobili su pri
taisytu kabliu, ir gavo leidimą 
automobiliu važinėti. 

ra* su Vokietija symet nebus 
baigtas, nežiūrint kaip mes 
*os  pabaigos  lauktume.  Reiš-  j  I  

kia, Lietuvis yra geresnis ži-|J 
novas karo eigos. 

WAWMVAWWWWAV/AVAWWW/A'WWWVWVW 

KAS YRA VITAMINAI? 
VITAMINAI yra reiJtalinjL'i kiekvienų dieną žmogui naudoti. Jei 
jusų viduriai užkietėję, jei pavargęs, nervingas ir nuilsęs, tau 
reikalingi .Visminai... Gavimui reikalingų pasekmių pasitarki! 
su Vitaminą *fcMpert£ musų sveikatos ek&pertu Dr. Codcer, 
P.S.D. ' i 

- Ifitamin Stores Inc. 
1974 E. Oth Street Cleveland, Ohio 

3 )  E L L A  C .  J A . K U B S  
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS'PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1'7«8 

GAUKIT KALENDORIUS 
Dirvos skaitytojai Daytone, j £ 

atnaujindami prenumeratą uži$ 
Dirvą arba naujai užsirašyda- j % 

Det- j m i per J. A. Urboną gausit do- j $ 

1 

* 

ki nuošimčiaį daugiau negu! 
mergaičių. Bėgyje praėjusių 
10 mėnesių berniukų gimė 
4949, mergaičių 4357. 

Statistikos parodo kad jau
noms motinoms gema daugiau 
berniukai, o senesnėms mer
gaitėms. 

Prieškarinės skaitlinės viso
je šalyje bendrai rodė kad ant 
kiekvieno 1000 mergaičių ge-

įr organizacijos faktinis vadas, į 
ir kiti kairieji sandariečiai tą' 
Įrodė savo darbais, ką ir po 
šiai dienai praktikuoja. 

roito srityje, ;kurių skaičius [ vanų puikų 194š> metų kalen - j  

siekia arti 450. ! dorių. B. Rep. | 

DAYTON, OHIO DIDŽIAUSIOS ŠALYS 

MIRĖ. Gruodžio 17 mirė 

' mančiu čiagimėms baltoms mo-
sas apgavingai surinktas dra- j tinoms; gimj |)0 10Co berniu-
panas ir pačius tuos išgamas | 
ir suversk į krūvą tai bus tik I 'Ir AngUjoje kaip. gaunamos 

Kurie sandariečiai nori buti ( v 
tautininkais, senaja ALT San-; 
daio* konstitucija, tie ir po: jaunas Lietuvis, Juozas Ma-jčium šalys pasaulyje yra: Ki-jj 

nija, Indija, Rusija, ir Suvie-ij 

t 

VISOKIA APDRAUDA 
• Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraidos (Insurance) visai dykai. Todėl pirraa 
šaukite mus negu ugniagesius (l'are-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M  U  L I O  L I S  
Vien atinė. Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

MUG Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
Didziousios gyventojų skai- -

šiai dienai dirba tautinį darba ; j l luskas 2g m. amžiaus; jo |į_ 
.r p. Vaidylos pohtikos nere-; buv0 tulameria. Buvo ^ 
mia. Daugybe net is Sanda- j, , • . ^ j c i. ,• . . .  f :  .  .  ,  J  .  t a l p i n t a s  G o o d  S a m a r i t a n  l i g o -į'os įssimete vien del tos jo: • Tr i- • i . Trn c , . ,. . nmeje. Velionis buvo gimęs ALT Sandarai svetimos politi- . i. i-i « ^ j ir augęs Daytone; paliko zmo-

ri „ . , . .. | ną ir rodos tris vaikučius; pa-Ponas vaidyla, žinoma, savo \ ,.7 • , 
, ,. . ' . liko ir savo tėvus, Marcele ir 

maža krūvelė prieš tą daugy-
mą vien rubų ką sudėjo gerie
ji Lietuviai ir Amerikonai nu
kentėjusiems Lietuviams. 

Dabar musų troškimas v ra 
Kad tik greičiau tos drapanos 
pasiektų nuskriaustus Lietu
vius. Yra kalbos kad dabarti
niai Lietuvos užgrobikaį nelei
sią Lietuvius sušelpti. Lietu
viai esą jų pasmerkti visiškam 
išnaikinimui, kaip ir tie kurie 
tapo Sibiran ištremti ir dau
giau savo tėviškės neregės. 

Ištikrųjų gavimas drapanų 
Lietuvoje priklausys ne nuo 

žinios rodo, berniukų gema po 
lOGo ant 1000 mergaičių. 

YOUNGSTOWN 
PASTABĖLĖS 

Gruodžio 11 ir po to tiek 
daug čia prisnigo kad miesto 
transportacija -tapo sutramdy
ta : busai ir automobiliai tik 

kaukes gali mainyti sulyg rei
kalo: jis su Grigaičiu dirbda-

! mas yra artimesnis socialis
tams, kur reikia jis lošia kvis-
lingo role, kaip Paleckis Stali
nui atstovaudamas Lietuvių 
tautą: p. Vaidyla visai nerau-
donuojančiom ausim pasisako 
atstovaująs tautinę srovę. 

Tėvynė vedama visai vienpu
siškai, nes jos redaktorius bi
jo savo cenzorių, pavidale "ap-
švietos komisijos", Grigaičio ir j Panašavo karo pabaigą ir not 
Vaidylos datas buvo nustatę kada ka-

Tėvynei, kaip ir visam Susi- 1 iš turi baigtis su Vokietija. 

Praną Majauskui ir kelis bro
lius bei seseris^ Lai buna li
kusiems namiškiams užuojau
ta jų liūdnoje valandoje, o be 
laiko mirusiam Lietuviui lai 
buna amžina ramybė. 

PASIDAIRIUS 
Kalėdos jau čia pat. Bei 

karo pabaigos dar nesimato, 
ypač del to kad įtuli pranašai 

nytos Valstijos. į !  
Suv. Valstijos, ketvirta eile-į j 

je, turi apie 130 milijonų gy-ii 
ventojų. i j 

Rusija skaitoma turinti 147: Į 
milijonus. j :  

Kinija ir Indija — po virš Į 
milijonu gyventoju. '• 

P J. KERSISf 
809 Society for Savings 
OFISO TELEFOi%\S: M A in 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia 'kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. patarnavimas ir ifipikl|r-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

ir buvo matyti- visose gatvių; vienjJimuii gudl.iai suri4ta ran.; Viso pasaulio žmonija trokš-
dalyse, kiti net ant šaligatvių: kos laisvai bešališkai dirbti už • *a Pa,-a*2°s tos baisios žudy-
uzvaziavę iš didelio trafiko su- j Lietuvos vadavima 
sipynimo; daugelis visai nega- j Amerkos Lietuviais. 

su visais 
SLA pa

res. 
Musų Lietuvis, I'.-r,a> Radau-

musų ar Lietuvos pnesų, bet j^0 išvažiuotu iš gilaus snie-1 kišta p0 tarybininkų diktato,' ****> kuris buvo Amerikos ka-
nuo Amerikos valdžiot 
•10 kitų tautų žmonės nukentė-, bog dal.:>ininku 

ko. Tūkstančiai karo gamy-:r^ka kepure ir turi tylėti. Tą riuomenėje ir kariavo pereita-
w .nno k#ro „,,vn kitir- -- - neiššjo ' ''ar" i jie gudriai pravedė pereitame! me kare prieš Vokiečius, sak, 

g..vo. t (j)a al,|)a ve|aj tegalėio pribūti, m a seime kad visi pranašiu klysta: ka
sau* iš Amerikos pašalpa tai Į Tjkras amtos "sab„taiiaa» ka- Neužtenka kad iie „raibsta — 
ir Lietuviai gaus. Tikėkime i K 1 "euz"nK'i Kau ."e «lalu3TO 

kad jokie komunazių žiaui-ųs 
trukdymai Amerikos geros šir
dies  i r  duosnios  rankos nu ken- j  «  

ro gamybai, kuri likos skau- j §la Tautiškų Centų Fondo pi-jliškumą pakęsti ir reikalauja 
džiai pakirsta. | nigus tūkstančiais dolarių sa-! sau priklausomų teisių, ari a 

Kalėdos jau čia pat, todėl: vo skymams, bet dar visą or- j reikalaus kad SLA neėstų tar
navęs politikai ir butų tiktai 
savišalpos ir apdraudos orga-

Kadangi SLA lygiai priklau- j nizacija, nepriklausoma nuo 
artimiems draugams bei gimi- !

s0 jr tautininkams, tautininkai^ dviejų a"kiplėšįškų cenzorių, 
nėms. 

. . žmonės užsikimšę krautuvėse ganizacija pavergė savo politi-
t,,,us1ems nuo karo u,sula,kvS. l ju<Rko> plrkinSja do-, Jai palaiicyti 

>ns a j ūdai \<trg>mus pa j vanas savo šeimos nariams ir f  icnduniri S] 
neigti.  U. S. 

LENKŲ laikraštyje "Amery-. Taį iigų metų sena žmonių 
Lapkiičio 26 ai [ tradicija atsiminti dovanonlis 

ril™> .-dalies jumoristinio tu-| . jos neatsižvel-
,psnis. vardu Swu-1^ f Uaro taik,. trukumą ir 

' a Lietuvoje. urla" didei! žmonių nusiminimą, k u -
r  sako.iama sių dienų 
; • ' olševikų įsiveržimas 
i T :  4 ir kaip Lietuviai ko-

atsisako toliau tą Tėvynės ša- SLA Narys. 

Purvyncis—Kareivių Vargas Italijoje 

4 

eusitPin 

v :« u avo iis-'o. 

4efonas Tr^uk:niam» 
Pennsylvania geležinkelio li

nija Įvedė bevielinio telefono 
susisiekimą tarp traukinių lo-
komotivų inžinierių ir pnsku-
tinių vagonų, tai;t]n iš gelžke-
lio bėgių reguliavimo strjči-ų • su 
lokomotivo inžinierium, ir tt. 

, Tįis pagelbės išvengti nelaimių, 
nes bus galima pranešti jeigu 
kas ant bėgiu išt'ko, ir trauki
niai galės buti laiku sustabdo
mi. 

NEUŽMIRŠKIT :§c 
Siųsdami Dirvos Kedakcii 

Administracijai ar Agentur. j 
kokius paklausimus, visada jdit < 
m už 3c pašto ženkleli ataa- j 
lymui. Tas butinm. J 

riiĮ mylimieji randasi tolimuo
se karo frontuose, kiti jau ir 
galvas "paguldę už tai ką kiti 
sakė kariaujama už žmonijos 
laisvę. 

Kalėdos nebus visiems Lk-
tuviams linksmos, o dauge'i 
dar giliai atsidus prisiminę ir 
savo senosios tėvynės vargus, 
kuri vra karo išdraskyta ir 
praradus nepriklausomybę ir 
laisvę., kurią Lietuviai per avi
žius gynė ir krauju mokėjo 

Linkiu šio miesto Lietuviapi^ 
laimingų šv. Kalėdų ir Nauu 
M"tu. Rep 

IT/sirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

ilčnesinis žurnalas, '28 puslapi'.}, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
K.'iiua, metams $1. , Adresas: 

Vietuviu Naujienos 
132 N. '>'1> St. Philadelphia 6, P*. 

4 

Pietų Afrikos k a r e i v i a i  Itahioje dirodma kciią )>er pur
vyną, kurio paskiri vaizdai parodoma. Su purvu susidurė ru
denį kariai ir Prancūzijoje bei Vokietiioje.' Amerikos karei
viai inžinieriai išstatė tukstančius mylių ligio keliu tose ša
lyse. ' ' 

IJl IEMS mn$i| naudotojams kurie^is priklaus© 

atmokėjimąs remiantis naująi nustatyta kui

ną už gazą, kaip ji priimta Cleveland** distrikte 

einant atgal nuo Liepos 1, 1942, čekiai dabąr jfcu 

siuntinėjami. 

Mes pasitikime atlikti tą darbą šį mėnesį. Čekiai 

bus siunčiami kasdien iki visus pasieks. 

Me$ nuoširdžiai prašomu savo ko«tum«fių netele-
/ 

fonuoti ir nerąšyti į Kompaniją apie tia ijcį laikas 

praeis. Čekiąi aera siuntinėjami visiems kostu-

meriams į tą pačią miesto dalį tuo pat Jaikd/ 

Jusų kooperayimas šiuo atveju prisidės prie pa 

greitinto ir siuntinėjimo,' kas daromą netrukdo

mai kiekvienam atmokėti. 

The East Ohio G&i Co. 

- r 

^ K 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų Širdyse! 
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L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę — 
Jungo nevflfrsfm! 

Rupimuoju Klausimu 
Bendrų Principų ir Bendro Program o Reikalingumas. Tautininkų Fašis-

tinimas — Nublukus Kovos Priemone. Faktai Rodo kas yra Tikrasis 
Vienybes Trukdytojas. Tautos Gyvybes Išgelbėjimas — Aukščiau
sias Musų Pastangų Tikslas. 

Kai^ visas pasaulis* bet 
ypač Lietuva, į Ameriką 
žiuri kaip į vienintelę išsi
gelbėjimo viltj, prieš musų 
akis nuolat stoja vis tas 
pats klausimas: ar mes pa
darome vislią ką galime 
Lietuvai išgelbėti? Jeigu 
Lietuvoje jau šių metų Va
sario 16 d. buvo pasiekta 
visiška visų Lietuvos sro
vių vienybė, o mes jos čia, 
Amerikoje, iki šiol dar ne
turime, deja, nėra kuo pa
sigirti. Nes pirma efekty
vios veiklos sąlyga yra vi
sų kuriamųjų jiegų sujun
gimas į vieną. Sujungimas 
j vieną ne ta prasme kad 
įvairių pažiūrų ir nusista
tymų žmonės sudarytų ko
kį vieną bendrą organą, 
kuriame kiekviena srovė 
bus daugiau ar mažiau at
stovaujama, bet ta pras
me kad bus susitarta del 
bendrų veikimo principų ir 
bus nustatyta vienas ben
dro veikimo programas. 

Tokie bendri principai ir 
bendras programas buvo 
paskelbta Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
Deklaracijoje "Į Lietuvių 
Tauta" šių metų Vasario 
šešioliktą. Visa Amerikos 
Lietuvių spauda tą dekla
raciją palankiai komenta
vo, tat, rodos, ji natūraliai 
galėtų buti ir musų susita
rimo pagrindu. Ne tik dėl
to kad ji buvo visų srovių 
priimta, bet ir dėlto kad ji 
yra laisvai pareikšta visos 
Lietuvių tautos valia, del 
kurios pripažinimo ir del 
kurios atpalaidavimo iš 
svetimos priespaudos ir 
jungo šiądien kovoja viso 
pasaulio Lietuviai. 
LVS pasiūlymas 
nuneigtas 

Tautininkai jau daugiau 
kaip prieš du mėnesius yra 
pasiūlę apie Amerikos Lie
tuvių Tarybą susispietu
sioms grupėms vienybę ir 
jiegų koordinavimą, bet iki 
šiol teigiamo atsakymo dar 
negauta. 

Amerikos Lietuvių Tary
bos vadų priešinimasis į 
vienybę nukreiptoms pas
tangoms, niekuomet nebu
vęs teisingu, šiądien jau 
visai neturi jokio pagrindo 
ir tegali buti paaiškintas 
kai kurių jų noru išsilaiky
ti skambiose vietose, kurio
se vargu ar jie išsilaikytų 
jei Amerikos Lietuvių vi
s u o m e n e i  b u t ų  s u t e i k t a  
proga laisvai pareikšti sa
vo valią. 

Tautininkų titulavimas 
fašistais nuo to laiko kai vi-

, sa Lietuvių tauta per Vy
riausi Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą pripažino Lietu
vos 19.38 metų konstituciją, 
nustoja bent kokio pagrin
do, o Gruodžio 17 dienos 
perversmas jau vien dėlto 
kad jį surengė nė vieni tau
tininkai, bet tautininkai ir 
katalikai, ir kad i j palankiai 
sutiko netgi paž a n g i e j i 
liaudininkai, parodo kad jis 
buvo ne vienos kurios gru
pės smurtas, bet sąmonin
gas visų pozityvių tautos 
jiegų pasireiškimas. Tai ne
buvo smurtas, o priemonė 
smurtui išvengti. 

Kad prieš Gruodžio 17 d. 
iki šiol labai aštriai pasisa- j 
ko p. Grieaitis bei kiti kai
rieji socialistai, mažas dar 
tėra argumentas. Tūlose 
dabar atvaduotose Europos 
dalyse socialistai veikia iš* 

vien su komunistais, ir tai 
tik # dar kartą patvirtina 
cialistų ir komunistų pra
vesti negalima. O jei taip 
tai ne tik socialistų demo
kratiškumas bet ir jų tau
tos interesų supratimas 
yra labai abejotinos ver
tės. 

Faktas gi kad p. Grigai
tis kaip tik yra vienas tų 
kuris yra kuolabiausia nu
sistatęs prieš vienybę, kaip 
tik parodo kad jo tautos 
interesų supratimas yra 
gana savotiškas. O aplin
kybė kad p. Grigaičio pa
krikštyta kaip tautininkų 
ir jo pakartotinai pajuo
kiama, Lietilvos 1938 metų 
konstitucija buvo visos Lie
tuvių tautos pripažinta, pa
rodo kad ir p. Grigaičio de
mokratiškumas yra dau
giau negu abejotinas. Nes 
tikras demokratas nusilen
kia tautos valiai, o tas kurs 
vienas eina prieš tautos va
lią, nors ir tituluojasi de
mokratu, tikrovėje yra an
archistas, revoliucij onierius 
ar jiems panašus. Viso to 
akivaizdoje ir kyla klausi
mas: kaip ilgai dar sauva
liaus p. Grigaitis ir kaip 
ilgai katalikai i r sand ari e-
čiai duosis p. Grigaičiui už 
noses vedžioiami? Vieny
bė ir bendradarbiavimas 
r e i k a l i n g i ;  i i e  p a s i i i  l y t i .  
Laikas gi bėga ir spręsti 
reikia greitai. . 

« 

Bolševizmas Europoje 
Įvykiai gi Europoje, ypač 

G r a i k i j o j e ,  a i š k i a i  r o d o  
kad bolševizmas jau šią
dien yra virtęs pirmo svar
bumo Europos problema. 
Ilgi karo metai visoje Eu
ropoje pasėjo gilią demo-
raliziciją, o sąjungininkų 
ligšiolinė draugystė su bol
ševikais tolydžio jiems pa
dėjo toje sudemoralizuoto-
je dirvoje sėti bolševizmo 
sėklas. Šito rezultate, bol
ševikų agentams šiądien 
nesunku savo pusėn pa
traukti didžiules minias, 
kurios, visko netekusios, 
nuskurdusios ir viskuo nu
sivylusios, bolševist i n ė j e 
pagiežoje ir neapykantoje, 
kaip skęstantis šiaude, ti
kisi surasti išsigelbėjimą ir 
keršto aistros už savo skur
dą patenkinimą. 

Tat yra aišku kad demo
kratinė santvarka ir demo
kratiniai rinkimai nei vie
noje Europos valstybėje 
greitu laiku negalės buti 
įgyvendinta. Valdžios ga
lės buti pavadintos demo
kratinėmis ar kaip kitaip, 
bet tikrovėje jos remsis 
tiktai militariiie sąjungi
ninkų galia. 

Graikija yra geriausias 
šito pavyzdys. .Visiems juk 

yra aięku kas butų įvykę 
su demokratine Papandreo 
vyriausybe jei jos nebūtų 
rėmę Britų tankai. 

Ne mechaniškas demo
kratijos linksniavimas, o 
protingas tautos interesų 
vertinimas ir bendros pas
tangos tautos gyvybei iš
laikyti šiądien turi stovėti 
pirmoje vietoje. Kaip ki
tiems, šitai yra lygiai ir gal 
net daugiau aktualu ir 
mums, Lietuviams. 

Nuo šitų naujų sąlygų 
blaivaus įvertinimo ir jų 
supratimo ir priklausys 
kiek mes Lietuvos gerovei 
ir jos išgelbėjimui galėsi
me padaryti. Ir šito aki
vaizdoje, reikalavimas kad 
visos kuriamosios jiegos 
kuogreičiausia butų sujun
gtos nelygstamoje kovoje 
del Lietuvos tuo labiau vir
sta musų aukščiausiu įsta
tymu. 

Julius Smetona. 

DUOKIT SAVO KALĖDINE AUKA LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

PAŽADCtA $700 LIETUVOS LAISVES GY
NIMUI. SVARBUS NUTARIMAI 

AUSTRAI KATALI
KAI AUKIASI 
PAGALBOS 

New Yorke susitvėrė Aus
trų pabėgėlių komitetas, kuris 
atsikreipė į Amerikos katali
kus melstis ir teikti pagalbą 
atstatymui Katalikiškos Aus
trijos nepriklausomybės. 

Šis komitetas nori atgaivin
ti Krikščionių partiją, kuri bu
vo išplitus savu laiku Austri
joje. 

Atsišaukime sakoma jog na-
ziai užėmę Austriją pradėjo 
kovą 'prieš Austrijos katalikys
tę, persekiojo, areštavo kuni
gus, uždarinėjo katalikiškas 
mokyklas, vienuolynus; katali
ku vadai buvo uždaromi i kalfc* 

t jimus, daug jų nužudyta. 

New York, Gruodžio 17. 
Amerikos Lietuvių pykdomojo 
Komiteto suvažiavime Pennsyl
vania Hotel, aptarus svarbius 
ir liudnus reiškinius sąryšyje 
su Lietuvos padėtimi, paruošta 
ir pasiųsta j Washingtoną šio 
komiteto pareiškimas. 

Nutarta rengti visuotinas 
Amerikos Lietuvių f Važiavimas 
į Washingtona, j ieškoji m ui pa
skutinės pagalbos ir užtarimo 
Lietuvai. 

Nutarta to Suvažiavimo lai
ku įteikti Milijoną Parašų už 
Lietuvą, kuriuos jteiks Lietu
vių Kareivių Motinos. 

Lietuvos vadavimo darbams 
tęsti toliau davė pažadėjimus 
(pledges) sumokėti po $100 
iki to Suvažiavimo, šie: 

Adv. Antanas A. Olis $100 
(sumokėjo $50) 

P. 3. žiuris $100 
(sumokėjo $10) 

W. M. Chase $100 
(sumokėjo $5) 

Dr. M. J. Colney $100 
D. Klinga $100 
Jonas Valaitis $100 
A. S. Trečiokas $100 

Kiti tame posėdyje aukojo: 
Adv. M. M. Slikes $5.00 
V. F. Jankauskt* $1.00 
X. Strumskis 10.00 
Juozas Ginkus 5.00 
Dr. Jonas Waluk 10.00 

s 
Kitos Kalėdines aukoa LVS 

reikalams: ^ 
Margaret Sėlius, Cleveland 

Ohio\ 5.00 

Jonas G. Polteris, 
Cleveland 5.00 

Uršulė Mačiulis 
Cleveland, O. 6.00 

M. Motiejūnas, 
Cleveland. Ohio 3.00 

Leo Diamond 
Cleveland, Ohio 3.00 

Sgt. Simonaitis 
U. S. Army 3.00 

Antonina Cirkelis 
Brooklyn, N. Y. 2.00 

Wm. P. Kupchun 
Nashua, N. H. 3.00 

Dirva, Cleveland 8.00 
War Department 

Washington, D. C. 3.00 

PRIS!ŲSK!T LVS PENKINĘ KALĖDŲ 
DOVANŲ LIETUVOS VADAVIMO 

DARBAMS PAREMTI 
V. S. CENTRAS «820 Superior Ave. Cleveland 3, OM»x 

$26.00 iš Lawrence, Mass. 
Anthony F. Sweetra prisiuntė 

$26.00 sekančiai: 
A. F. Sweetra: knygai "Kaip 

Jie Mus Sušaudė" $10 
Liet. Istorijos Bruožai $G 
LVS nario mokestį $2 

M. Vilkišius: knygai "Kaip 
Jie Mus Sušaudė" $."> 
Lietuvos 1st. Bruožai S3 

Detroit 

KAS DAUGIAU? 
Mieli tėvynainiai: Parody

kit savo prijautimą Lietuvos 
vadavimo reikalams dabar, ka
da atidarot širdis rūpindamie
si apdovanoti savo artimuosius 
Kalėdų dovanomis. 

Kalėdų aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Linksmu Kalėdy 
ir 

Laimingų Nauju Metu 

PĄ.,* * -* ' ..V y Y' "v 

THE TELLING-BELLE VERNON COMPANY 

Pionieriai per Penkiasdešimts Metų 
Skyrius National Dairy Produkte Corporation 

3740 Carnegie Ave. ENdicott 1500 

SAKO IŠNAIKINTA ŠEŠI 
MILIJONAI ŽYDŲ 

Maskvoje išleidžia eilę doku
mentalių knygų, kuriose apra
šoma apie Vokiečių išžudymą 
apie šešių milijonų Europos 
žydų. Prirodinėjama kaip žu
dymas sistematiškai pradėta 
1939 metais ir tęsta iki dabar. 

Tą leidinį pavadina "juodoji 
knyga" ir bus pažymėta kiek 
nužudyta ir katalikų. 

Bolševikai rūpinasi patiekti 
dokumentus apie Vokiečius ir 
jų žiaurius darbus. Kiek skait
linėmis nepaduosi tu nužudy
tų mažai reiškia, visi žino kad 
naziai žudymą atliko. Tačiau 
bolševikai turėtų išleisti "ratt-
doną knygą" ir parodyti do
kumentaliai kiek jie patys sa
vo žmonių išžudė ir dar žuvo, 
kiek jie išžudys tų žmonių ku
riuos pavergė ijį pasisavino — 
išžudymui. 
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Prancūzijoje, Corcieux kaime, pabėgėlė motina su savo 
kudikiu prisiglaudė tvarte, besitraukiantiems naziams su
griovus jos namą. Vaizde ma tosi karvė žiuri į lopšį. 

Mažieji Bokštai Amerikoje Tebestovi 
Nepaliesti ir Šiomis Kalėdomis 

Padengtos gražiai sniegu arba saulės spinduliais—lais
vos nuo bomby, nepalytėtos—stovi Amerikos Bažnyčios. 
Per savaites buvo praktikuojama Kalėdinės giesmės 
Ir mokomasi iš atminties, altoriai papuošti ir šventes 
nuotaika viešpatauja aplinkui. _ 

Dabar, šviesos prasimuša pro langus, vargonai pragj»-
ta gaidas "Tyli Naktis", durys plačiai atsiveria ... 
pasigirsta daugybė kojų sueinančių i vidų. Ir suėjus 
į vidų Amerikos Bažnyčių Amerikos žmonės staiga su 
ašaromis ir šypsą ir užspringimu gerklėse, atsimena 

*4 Mažą Kudikėlj kuris gimė devyniolika šimtų ketu
riasdešimt?; keturi metai atgal šiądien. Tv Mažą Kū
dikį iš kurio šypsos per tiek daug žimtaiačJų žmonės 
sėmė sau stiprybę. 

Taigi savo širdyse, savo bažnyčiose Kalėdų Dieną jia 
linki Jam Linksmo Gimtadienio — ir kiekvienas, šiais 
metais, turi daugiau už ką dėkoti ir prašyti iš jo 
negu kitados kada, nes čia turi ramybę ir saugumą 
nuo karo baisenybių, nuo ko kenčia kiti. 

THE STANDARD OIL COMPANY (OHIO) 

[SOHIO 
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D I R V A Pirkit U.* S. War BonA 
s 

Linkėjimai Kalėdoms ir Naujiems 1945 Metams 

YALE DRUG COMPANY 
vfcistinė kur išpildo visokius receptus. 

3216 Payne Avenue tieveland 

KEMPTON S RESTAURANT 
Geriausias Maistas fcretfi Virėjai. Atdara 5:80 iki 8:80 
1734 Crawford Rcl. Uždara sekmad. ir šventad. 

Niek Kempton 
falu 

Tom Kempton 
Mrrrnir-i 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

The CLEVELAND METAL STAMPING Co. 
Payne Avenue ir E. 31st Street Cleveland 

MMMMMMRNRNRN M IT I I MI II li 

GREEN VACUUM CLEANER CO. 
Patarnavimas ir faruavimas Vacuum Cleaners ir jiems 

reikmenų. Kainos žemos už taisymą. 
7001 Superior Avenue. ENdicott 1450 

——I M I ' ——— I 

LOUIS MAJER SHOE STORE 
Pardavimas Getų Avalų Visai šeimai. 

JSXpress 0564 6408-10 St. Clair Ave. 
•aafc 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

F. W. WoULWoKTH'b 5 & 10 t. STORE 
VuJH) superior Avenue 

i MICHAEL'S FLORAL SHOPPE 
K Linki visiems liinKsinų Kaieaų ir baimingą JNaujų Metų 
| ir dėkoja už jusų paramą praeityje. 

K g 5823 Superior Ave. 12o3 vEast 79th Street 
g— —•<— 
g H. H, HESSLER (Himself) 
S ChirurgišKi instrumental ir VISOKĮ .Ligoniams Reikmenys 
g Lazdos, Ligoniams Kėdės, Dirbtinos akys. 
g 33 The Arcadc Cleveland, O. MAin 3358 
g— : — 

| CATHERINE'S HOME BAKERY 
« Home uaivery. sviedi Jfyrayai ir Lmonos Kasdien 

| Vestuvėms ir Gimtadieniams Pyragai 
Sį 7309 Wade Park Avenue Cleveland 

I SHERBERT 5-10 
|j 1753 East 55th Street 
g Visokių smulkmenų parduotuvė. Didelis paiiirtBfcimas 

8 ! i . 

§ CENE'S DELICATESSEN 
S Geros Rūšies Valgomi Dalykai 

9123 Wad:- Park Ave. Cleveland 
Mia i TrtiiiiT I 

1720-24 E. 55th St. arti Payne HE. 2886 

G607 Edna Avenue HEmterson 3899 Cleveland 

MAin 2388 

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
SUSITIKIMUI * 
ARTINANTIS 

-Į» at 

Bukime' SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
EARAMA DIRVAI. 

| CLEVELAND FURNACE & Sheet Metal Co. | 
tr Cinavimas, Stogų Taisymas, Air Conditioning jj 
$ Reikalingos Dalys Furnasams ir Boileriams | 
| l->90 East 66th Street ENdicott 0385 S 
g— 
| FOREST CITY FURNITURE CO. 
E Parduodu Namams Rakandus ir visokias Reikmenis 

JOHN SUSNIK 
NORWOOD APPLIANCE & FURNITURE CO. 

G104 St. Clair Ave. ENd. 3684 6119 St. Clair Ave. 

SHEBANEK DRUG CO. 
Visoki Vaistų Receptai Atsargiai Išpildomi 

L. Shėbanek, Reg. Pharmacist 
Quincy Ave ir E. 83rd Steet GArfield 0116 

Link<mu Kalėdų ir Laimingų Nauju Metų 

MIKUS' ACCORDION MFG. 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

JOS. J. JAKES 
Gerų Rubų Siuvėjai Taipgi Atliekam' Taisymą 

G007 Broadway Michigan 2231 Cleveland 

> Benjamin Decasseres Lapkr. 
28 Detroit Times šiaip rašo: 

'\Busintis Roosevelto, Chur-
chill'o ir Stalino susitikimas, 
spėjamai Paryžiuje, turėtų bū
ti svarbiausia šio karo konfe
rencija. 

"Jau labai laikas kad Prezi
dentas Roosevelt ir Ohurchill 
išgautų nekuriuos aiškius pa
reiškimus ir garantijas iš Sta
lino šiais klausimais: 

1. Apie galutinį Hkhftę lien-
kijos, Pabaltijo valstybių, Bal
kanų ir Čekoslovakijos. 

2. Jei Stalinas puls Japoni
ją ar jis reikalaus kaip atlygi
nimą Kinijos kontroliavimą ir 
šukomunistinimą? 

3. Koks Stalino 
į musų sąjungininką, Gen. Kai-
šeką? 

4. Kodėl Stalino nuosavas 
organas, Izvestia, reikalauja 
kad Amerikos kareiviai butų 
išimti iš Irano, kuomet tie ka
reiviai ten laikomi specialiai 
ne tik apsaugoti Amerikiečių 
nuosavybę bet ir padėti Ru
sams pergabenti karo reikme
nis pačiai Rusijai? 

6. Kodėl Kremlius privertė 
Rumaniją sudaryti kbmūnisti-
nį kabinetą? 

6. Kokie yra Stalino planai 
Suomijos ateičiai? 

7. Kodėl Rusija atsisakė at
naujinti diplomatinius ryšius 
su Šveicarija remiantis absur
dišku tikrinimu jog Šveicarija 
palinkus į fašizmą, kuomet nė
ra kitos taip pilnai ir nuošir
džiai neutralios šalies visame 
pasaulyje kaip ta sena maža 
respublika ? 

8. Kokia j-iega — greičiau-
§ j sia Sovietų — privertė Gene-
JJ rolą De Gaulle staiga perkeis-
$ Į ti pažiūras ir paskelbti dova

nojimą bausmės Mauricui Tho-
rez, Prancūzų komunistų va
dui, pabėgėliui iš Prancūzijos 
armijos, dabar gyvenančiam 
Maskvoje ? 

9. Kodėl Stalinas staiga pa
teikė Turkijai reikalavimus ne
pasitaręs su savo dviem di
džiaisiais sąjungininkais ir ko
dėl jis niekad su jais nesitarė 
vykdydamas savo grobikišką 
užsienio politiką rytinėje Euro
poje? 

§ 10. Kodėl Sovietų Rusija lei-
§ do raudoniesiems partizanams 
§į vyrauti Graikijoje vietoje lei-
§į sti Graikams nuspręsti savo 

valdžios formą ir narius? 
11. Kokia yra Stalino poli

tika link Jugoslavijos ir Ita
lijos? 

šie klausimai, jeigu jie NE
BUS GALUTINAI Trijų Di
džiųjų sutvarkyti, apima savy
je kito karo galimybes. 

Amerika ir Anglija VtSais 
$ į atvejais parodė ne tik norą ko-
11 operuoti su Stalinu bet jos, 

nes klaidingai, žingsnis po žin
gsnio užsileido jo prisisavini-
mams ir reikalavimams. 

Pasaulio meldžiasi taikos. 
Ir tėra tik vienatinė taikai 

kliūtis šiądien — Stalinas ir 
jo fanatiškas užsibrėžimas su-
komunistinti Europą ir Aziją. 

Businti konferencija turi iš
spręsti viršuje pažymėtus klau
simus — arba visi nutarimai 
padaryti Dumbarton Oaks kon
vencijoje teturės tiek reikš
mės kaip rašymas ai|t van
dens." 

OHIO LEATHER and HORSE GOODS CO. 
Arkliafmš Reikmenys nuo 1867 tftetų 

1702-64 E. 12th St. Cleveland 

MIKE'S SHOE REPAIR & HAT CLEANING | 
Avalų Taisymas ir Skrybėlių Valymas. Darbas garan

tuotas. Duodam gerą medžiagą. 
7331 Wade. Park Ave. Cleveland 

,— 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu f mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vteną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6765 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

Sandaros Grtt6dži6 1, redak
cijos straipsnyje "Dalykas Pra
dėtame nuo to Galo", rašoma: 

"Jeigu kuris drąsuolis ban
dydavo priminti Clevelandiečių 
grupei apie reikalingumą ben
dros akcijos tai tą jie išvadin
davo 'išdaviku'" ir tai "dėjb-
si bėgyje pastabų trijų metų". 

Iš to išeina kad bėgyje pas
tarų trijų metų iš A. L. Tary
bos pusės liofrČta tik bendros 
akcijos", o Clevelandiečių gru
pė, "kuri veikia po Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos firma", "tik 
puldinėjo visits, bandydami iš. 
griauti lų sroviu vieningą 
frontą". 

Pažiūrėsim kurioje puggje 
buvo tie drąsffofliai kifrie ritiri 
bendros akcijas". 

Sandara surtfaišo 8t( Myftu 
kalbant apie "tų srovių ben-
'drą frontą" ir "reikalingumą 
bendros akcijos". 

Pirmas reiškia, "tos srovės" 
(tai tos trys: katalikai, socia
listai ir sandariečiai) laikėsi 
bendro fronto, bijodami kad 
kas jo nesugriautų. Antrame 
atvejuje, reikalingumą bendros 
akcijos kėlė ir totian kelia ne 
to "bendro fronto" trys srovės, 
bet Clevelandiečių grupė. Tai
gi jai jokiu budu nepritinka 
priekaištas buk ji bandžius ar
dyti reikalingumą bendros ak
cijos.. 

Iš šio Sandaras rašinio fSei-
na kad tarybininkai saugoda
mi savo "bendrą frontą" at
sisakinėjo nuo bendros akcijos, 
kuri taip reikalinga dabartinė
je tragingoje Lietuvos valan
doje. 

Sandaros redaktoriui p. M. 
Vaidylai, kuris yra vienas iš 
to "bendro fronto" šulų, yra 
žinomi sekanti faktai kaip Cle-
vęlandiečių grupė stengėsi su
eiti į vieningą darbą su tary-
bininkais, ir norime kad visuo
menė iati žinotąjį! r . 4 

; *' k *  
Pirmas faktas 

1943 metų Vasario 16 šven
tės proga, Lietuvos Preziden
tui atsilankius Chicagoje, at
vyko i viešbuti pas jį pp. Vai-
dyla ir šimutis, du iš tarybos 
vadų. Ten buvo ir dabartinis 
LVS pirmininkas P. J. žiuris 
ir sekretorius K. S. Karpius. 

Pasikeitus mintimis, L.V.Š. 
valdybos narys pažadėjo su
šaukti LVS centro valdybos po
sėdį aptarti oficialiai bendro 
veikimo su ALT, ir tokis posė-
flis atlaikyta Bal. 18, 1943, ir 
parašyta ALT pirmininkui p. 
Šimučiui laiškas (Geg. 3, 1943) 
pasakant kad sekančiame LVS 
metiniame suvažiavime (Lie-
l>os 4, 1943) bus iškelta vie
ningos veiklos klausimas. Tas 
parodo kad Clevelandiečiai jau 
pusantrų metų atgal parodė 
palinkimą j vieningumą. 

Bet šis laiškas matyt buvo 
kam nors iš ALT vadų pavo
jingas, nes vėliau per žydus 
LVS centras patyrė kad p. Gri
gaitis, gal ir p. Vaidyla, pagra
sino išsimetimu iš A. *L. Tary
bos jei tautininkai bus įleisti 
į Tarybą. Nuo p. šimučio jo
kio į tą laišką atsakymo negau
ta po to, todėl LVS metiniame 
suvažiavime nebuvo reikalo ir 
kelti klausimo apie bendrą ak
ciją. Srovių "vieningas fron
tas" išgelbėtas. Bet kaltė už 
neįvykimą bendros akcijos ten
ka kam kitam, tik nė Cleve
landiečių grupei. k 

Antras faktas 
Rengiant New Yorko seimą 

ALT buvo oficialiai kviesta, 
kvietimą atmetė, musų darbą 
paneigė. 

Trečias faktas 
Po New Yorico seimo, seimo 

išneštą rezoliuciją apie bendrą 
akciją tarybininkų spauda iš
koneveikė. 

Ketvirtas faktas 
Spalių 14, 1944, LVS pasiū

lymą ALT konferencijai New 
Yorke imtis vieningos akcijos 
atsižvelgiant į tai kas su Lie
tuva darosi, bolševikams ją vėl 
©teutmvtttt; 

Reikalo, pasiūlymas iš jty pusės 
vel nuneigtas fr dart Yiėprifen-
tas, nežiūrint tiidtfiQ vitoifrtfie-
iiės pritarimo. 

Kiek kartų kvietė, arba siū
lė imtis bendrds akcijos, Pie
ningo vfeikimo ALT Vackfi, ri&o 
to kaip gyvuoja LVS? (Ji įs
teigta Birželio 8, 1941). 

Pačiame ALT suvažiavime 
New Yorke Spalių 17, patys 
didieji Tarybos vadai nupasa
kojo visokiausių negražių da
lykų apie LVS, įrodyfhfti buk 
ji esanti ir nelegališka it dar 
blogesnė, kad tik padarius įs
pūdį kituose dalyviuose jog su 
LVS neverta visai turėti rei
kalų. 

Jeigu fheš šiūos datyfctfš aiš
kiname visuomenei, mils Už tai 
baltinami šmeižikais, užpuoli
kais, vienybės ardytojais, t. 

liesa, kaip Sandara sako, iš 
Tarybos pusės, kaipo tokios, 
"nei piršto galu nepaliesta ir 
net oficialiai nematyta reikalo 
ai sakyti" į .tai iKifs vadinama 
insinuacijomis. 

Musų inahymu, geriau yra 
viešai ir oficialiai rašyti ir at
sakyti, negu vesti pasalingą 
propagandą iš pusės oficialių 
asmenų, kaip yra žinoma darė 
Tarybos vadai prieš LVS. 

Dėlto tai iki šiol negalima 
pasiekti vieningos akcijos, ko 
visuomenė taip nori, kas taip 
reikalinga. Isiietuvos tikimo gel
bėjimui. 

Lietuvos srovių - partijų va
dai paaukojo savo "vieningus 
frontus" bendram Lietuvos lai
svės gyhitno darbui. 

LVS vadovybė ir visi tauti
ninkai tiki kad ir Amerikos 
Lietuviai gali paaukoti savo 
Srovinius reikalus didžiam Lie
tuvos gelbėjimo tikslu ii* todėl 
vėl pasiuntė A. L. Tarybai 
bendro veikimo pasiūlymą. 

Bus už ką paskui tąsytis fr 
kovas vesti, ir savo linijas gin
ti jeigu bendromis pastango
mis pirmiau Lietuvą išlaisvin
sime. K. S. Karpius. 

PEARL HARBOR 
NUOSTOLIAI 

Gruodžio 7, 1941 metais Ja
ponai užatakavę Amerikos ka
ro laivyno stotį Pearl Harbor, j 
Hawaii, Pacifike, padarė bai- j 
sius nuostolius: užmušė 2,879' 
kariuomenės ir taip labai su
daužė ten buvusį Pacifiko ka
ro laivyną kad Amerika nega
lėjo apsiginti prieš Japonus per 
daug mėnesių. Japonija galėjo 
geroką laiką Pacifike šeimi
ninkauti, užimdama svarbias 
Britų ir Holandų pozicijas ir 
salas, kuriose dar ir šiądien 
tebesilaiko. 

Japonai dabar gal gailisi kad 
jie nesigriebė daugiau ir neuž
ėmė Hawaii salų, ką butų ga
lėję padaryti, kaip nekurie ži
novai tikrina. 

Tokią klaidą padarė ir Hit
leris, kai jis 1940 metų vasa
rą užėmęs Prancūziją nepasi
stengė veržtis Aryglijon — bu
tų galėjęs.ją paimti. 

Savo Dr&agatn* 

Kalėdų 

(taranų! 

Si 
Š*E DIRVIĖ&AI PARfcttTft 

SAVO LAIKKAštį 

Hfls. UI. Oolnėy, iš tValel*-
bury, Conn., pridavė $15, iš
rašydama aštuonias t>irvos 
numeratas 1945 m. šiems: 

Mr. & Mrs. Stanley CoKtey, į 
Glastonbury, Conn; 

Mrs. Josephine Navickai^ * 
San Bruno, Calif. 

Mr. & Mrs. John Kasavage 
South Windsoiy Ccttn. 

Edward Digimas, 
Mr. & Mrs. Frank Banis 
Mr. & Mrs. Anthony Kishoiris, 
Mr. & Mrs. St. Romanauskas, 
Mr. & Mrs. John Zailskas 

Waterbury, Conn. 
JiMSfts GfnkuS, BTdoklyn, N.Y. 

užsimokėjo iiž Dirvą 1945 
m. — $5.00. 

X. Strumskis, Brooklyn,- N. Y., 
iiž- Dirvą — $4.CB. . 

A.'Linkevičienė, Cleveland, 6. 
užsimokėjo savo prenumera
tą ir išrašė Dirvą savo sese-
rei Onai Domeikienei, Wor
cester, Mass., mokėdama $5. 

Kazys Stonis, Wickliffe, Ohio, 
už Dirvą — $3. 

M. Motiejūnas, Cleveland, O.. 
už Dirvą $3. 

Juozas Komaras, Cleveland, O., 
mokėjo už Dirvą — $5. 

i>. ifokabaitte, Cleveland, ($86, 
už Dirvą — 

$)ha Pėčkartieifė, Cleveland* 

; frLA^INKIT 
bus minifna vardai tų 

kurie kitiems išrašys Dirvą 
Kalėdų dovanų, arba kurie prie 

į«avo metinės $2 prenumeratos 
pridės savo Kalėdini dovriną 
Dirvai paremti. 

Dfrva ir toliau nepakels savo 
Jlįrenume'ratos, todėl jos parė

mimui, del pabrangimo laikme
čio leidimo kaštt>, reikalinga 
f>riedmių inėigį. 

(Del vietos stokos Ir del at
naujinančių daugybės negalėsi
me pažymėti tų kurie atsiųs 
reguliarę prenumeratą $2.) 

Pinigus siųskit laiškuose pa
duodant aiškiai savo pilną ad
resą. Vartokit Dirvos prisiųs
tus jums gatavai uSa4m»uo-
tuos vokus. Siųskit: 1 ~ 

t)IRVA 
6820 Superior AHt. 

'Cleveland 3, Ohio 

APIE KALENDORltiS 
il kitų miestų, Kalendoriaus 

persiuntimui skaitytojas priva
lo pridėti 10c pinigais arba 
pašto ženklukais. 

OftELAlMfiŠĖ ^nirštančių 
ir žūstančių žmonių skaičius 
šioje šalyje bėgyje praėjusių 
30 metų sumažėjo nuo 85.5 iki 
72.3 nuo 100,000 gyventojų. 
Tai yra tas periodas kada pra
dėta nacionalis atsargumo va
jus ir mokymas fmoni^ veng
ti nelaimių. 

m 
LINKIME LIETUVIAMS 

LINKSMŲ KALĖDŲ 
m 

LAIMINGŲ NAUJŲ 

Kalėdinių Pirkinių Pasirinkimai 

p&s mus Didžia«8ta8 

IHrv^ UPlwfius savo skaitytojuitis 
Ir 1945 metams 

P&si&htiimH piiiėkit IBOc. siųsdami p^eShfttf 
ttfs attftrtffliimą. Užsisak^idt tuo^ftii: 

D  I  K V A  !  •  
6Š2d A^mti" .. urėvelžmd . S,. 0hk> 

>  0 i  11 «j« '1 f'Wwf n .fįTgįi'nip ĮiĮTr-y1 
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JAU IR KALĖDOS, bet šymet jos liūdnesnes negu bent 
* kada. Ne tik todėl kad tai jau šeštos Kalėdos kare, 

bet ypač todėl kad dvasinei Jų prasmei ęymet grąso di
desni pavojau negu kuomet nors anksčiau. Iš Rytų slen
ka kūjis su pjautuvu ir negailestingai naikina tą "gerą 
žinią" kuria pasaulis džiaugei jau kuotie du tūkstan
čius metų. 

Koks sielvartas šias Kalėdas turės gaubti Lietuvius, 
Latvius, Estus, Lenkus ir kitus nutremtus į tolimą Si
biru ir kenčiančius ten neišpasakytas dvasines ir fizines 
kančias! O ir tie kurie šiądien dar tebėra savo tėviš
kėse, ir tie, enkadevistų persekiojami ir gaudomi, nega
lės džiaugtis ta didžiąją krikščionybės švente. 

šiurpios jos bus ir tiems kurie Vokiečių bus buvę 
prievarta išgabenti darbams į Vokietiją, į sąjungininkų 
bombarduojamą karo pramonę ar net j frontą. 

Kaip tolimi, užmiršimo ruku aptraukti, atsiminimai 
vaidinsis jiems Kalėdos, kurias jie laimingais laikas yra 
šventę savo šeimos ir savo artimųjų tarpe. Kalėdų ra
mybė ir saldus užsimiršimas neaplankys jų šymet — vi
sa tai jiems bus nugrimzdę nebegrąžinamos praeities 
rūke. 

Gailesys spaudžia širdį prisiminus tuos nelaimin
guosius, o viso ko gausumas šioje šalyje tuo labiau 
mums primena jų skurdą. Bet padėti mes jiems nega
lime. Užtat žinodami kad jie, vargšai, nieko to neturi 
ką mes čia turime, Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną bent 
mintimis nukeliaukime jias juos ir tyliai tarkime: "Svei
ki. sulaukė šventų Kalėdų." Visagalis gi tesuteikia 
jiems stiprybės. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje- Pasidairius) 

a Valdžią 
Apsileidimu 

Sugryžęs iš Europos karo 
fronto' rašytojas Walter Lipp
mann sukėlė nuostabą Ameri
kos laikraščių, savo praneši
mais, kad karo Įvykiams vaka
ru fronte sekantis, Amerikoje 
žmonių susidomėjimas naujais 
darbais kuriuos Amerikos ka-
riumenės turi atlikti nupuolė; 
stoka supratimo apie didumą 
užduoties ir tikslų su kuriais 
susiduria Amerikos kariuome
nė prie Vokietijos rubežiaus 
yra vienas iš didžiausių pavojų, 
tikrina Lippmann. 

Laikraščiai klausia, kur mū
sų šalies vadovybė kad ji to 
nemato ir apie tai nieko nesa
ko. o paprastas civilinis rašy

tojas kaip Lippmann turėjo tą 
pamatyti, išanalizuoti ir šauk
tis i šalį p&fliįfinti SS% llisi-
pratimą ? 

Tą turėjo padaryti pats Pre
zidentas Roosevelt jau senai, 
spauda patėmija. 

Yra įsteigta ir Office of 
War Information, kuri turėjo 
stengtis tai padaryti.5 Betgi 
oficialiai šie dalykai buvo užT 

leisti ir tai pastebėjo tiktąi 
privatinis žinių rašytojas. 

Kaslink OWI turime pasaky
ti tiek: ta Įstaiga, nors turė
tų rūpintis Amerikos karo rei
kalais žinias teikti, skleidžia 
daugiausia Maskvos propagan
dos žinias Amerikoje. Tokias 
žinias gauna ir Dirvos redak
cija ir kiti laikraščiai. Tuose 
OWI buleteniuose daug ir pla
čiai nurašoma kokią gerovę ir 
puikią tvarką Sovietai jvedinė-
ja savo užgrobtose šalyse. 

Del to jau buvo pasiųstas 
tam OWI protestas, bet bolše
vikiška propaganda skleidžia
ma ir toliau. 

• NAUJOS rūšies cementas, 
kuris jau parduodamas, sulipi
na metalus taip tvirtai kaip 
kad suliedinant. 

negu bent kuris Rusijos caras butų galėjęs sapnuoti? 
Operacijų apmirimas rytų fronte, Įvykiai Graikijo-

•je: *tajijoje ir kitur, o taip pat paskutiniai bolševikų ne
laisvėje esančio Vokiečių feldmaršalo von Paulaus bei 
kitų aukštų Vokiečių kariškių pareiškimai yra reikš-

šia prasme. Antra vertus, sąjungininkai, kokiais 
žodžiais jie savo planus beapvilktų, vistiek Vokiečiams 
tesiūlo visišką sunaikinimą, sulikvidavimą. Tat kiek
vienam kaip ant delno yra aišku kad vienintelis "skęs
tančio šiaudas" Vokiečiams yra bolševikai. Už to šiau
do |ie; be abejo, ir griebiasi. 

^ . bolševikai gi tuo tarpu iš visų stengiasi kuodau-
i išgauti. Tat, galimas dalykas, Churchill ir -ten-
- ^ paskutiniųjų bolševikams net daugiau už Vokie

čius duoti. Bolševikai,, žinoma, viską ims, bet Vokie
čiais ir eventualiai Japonais prieš Anglus ir Amerikie-

aisrwai uaiŲuu i,UIO tl JVIUCto tarytum skydu vistiek naudosis. Kokie bus galuti-
giminės. <*avo morale Churchill yra panašus iš "apačios" i !1*a* ž01}2]era\inio padariniai, šiądien dar nėraleng
vi staiinni iv HitWini , - j; pasakyti, bet du dalykai yra aiskųs: mažosios ir vi-

bus ar visai išžudytos, ar, 
nuniokotos, ir Anglijos, o 

"|"UO tarpu didieji politiniai įvykiai, užuot atnešę mums 
šviesios vilties spindulį, vis labiau ir labiau mus gram

zdina tamsoje, vis labiau ir labiau pasaulį apgaubia me
lu ir netiesa. Mes jau senai esame susigyvenę su minti
mi kad Hitleris ir Stalinas yra melagiai, apgavikai ir 
plėšikai. Bet vis dėlto dar nenorėjome tikėti kad ne
daug ką geresnis vra Churchill. Jo viešas pareiškimas 
Anglijos parlamente, iš kurio išplaukia kad jis bolševi 
kams atiduoda netgi daugiau nėgu savo laiku buvo da 
vęs Hitleris — Baltijos kraštus, Lenkiją (jeigu bolševi
kai Įstengs ją iš Vokiečių atimti) ir didelę Balkanų da
lį — aiškiai parodo kad nors ir lordas ir net iš garsios 
giminės, savo morale Churchill 
kilusiems Stalinui ir Hitleriui. 

w i 
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Atsiminimai iš Okupuotos Lietoms 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentejitttai Lenkti 

Okupacijoje po 1920 Metų 
Rašo KARYS J. V. VALICKAS. 

Abejodamas kaip jo tokį pareiškimą sutiks Ameri- T'utln^s Ęuropos tautos bus ar visai isžudytos, ar, 
vm/-wn/-»Yič> r'Vmvniiiii f o virtu m nnvprtamnci an-1 i!^2.žų nuziausid, baisiausia 

agies 
^MERIKOS oficialus nusistatymas ChurchiU'o naujo

jo pareiškimo atžvilgiu kol kas dar nežinomas. Sun
ku betgi įsivaizduoti kad Churchill tokį pareiškimą bu-j 
tų padaręs visai be Amerikos žinios, tuo labiau kad ofi-! 
dalieji Anglų sluogsniai pareiškė kad Amerikiečiai apie j 
viską esą informuoti. Garbingo Valstybės Sekretoriaus ( 

Cordell Hull atsistatydinimas tos naujosios evoliucijos i 
akivaizdoje virsta betgi simptomątingu ir paaiškinimas, 
kad Hull atsistatydinęs del nesveikatos darosi labai abe- i 
jotinu. Ar tikroji jo atsistatydinimo priežastis tik ne-j 
bus buvus jo nenorėjimas duoti savo aprobatą gangste-! 
riškiems Anglų politikos žygiams, nenorėjimas Rytų 
Europos, o gal net ir visos Europos, atiduoti bolševi-: 
kams? Juk rankų mazgojimo politika negali tęstis am
žinai. Ir jei, prileiskime, Amerika platoniškai pareikš
tų kad ji ir toliau laikosi savo senojo nusistatymo kieki 
tai liečia tautų teisę į suverenumą, o praktikoje ir toliau 
palaikytų tuos pačius santikius su Anglija ir Sovietų! 

Sąjunga, t. y. ir toliau su jomis politiniai bei militari-
niai bendradarbiautų bei teiktų joms tą pačią medžiagi
nę paramą kaip iki šiol, tai pasakymas kad Amerika 
gerbia kiekvienos tautos teisę į suverenumą neturėtų jo-: 
kios vertės. Ne tįk tai. Tai reikštų kad sakoma viena, | 
o sąmoningai daroma kita. Be abejo, toks elgesys ne 
vienam principo žmogui negali buti priimtinas. O Cor
dell Hull yra principo žmogus. 
j^ARINE evoliucija vakarų fronte savu ruožu teikia 

tam tikros šviesos naujajam ChurchiU'o pareiškimui. 
Naujoji Vokiečių kontrofenzyva Belgijoje parodo kad; 
Vokiečiai anaiptol dar nėra palaužti. O jei jie dar nė-, 
ra palaužti tai jų susitarimas su bolševikais sąjunginin-j 
kams butų labai rukštus. Šitai, be abejo, žino Stalinas' 
ir, galimas dalykas, šantažuoja Anglus su Amerikiečiais.1 

"Arba pripažinkite man. ko aš reikalauju, arba aš susi-1 

taikysiu su Vokiečiais'.' Na tai kunigaikščio Marlbo
rough ainis ir nesivaržo su pripažinimais ir dar pata
ria Amerikiečiams buti realesniems. ^ -v ( 

Vieną betgi galimybę -Churchill išleidžia iš akių, 
kad bolševikai, nors jiems ir bus pripažinta ko jie rei-į 
kalauja vistiek gali susitarti su Vokiečiais. Mat, nežiu- j 
rint visų sutarčių ir širdingos draugystės pareiškimų 
Stalinas vfetięk netiki ChurchilFui ir bevelyja turėti, pa- j 
ties ChurchiU'o žodžiais tariant, realesnių garantijų ne
gu ant popierio parašyta 'sutartis su Anglija. Tokia gi 
garantija tegali buti tarp Anglijos ir Sov. Sąjungos te
besanti nesumušta Vokietija. Vokietija Sovietų Sąjun-I 
gai šiądien jau nebėra taip labai pavojinga, nes jai ra- j 
gai jau gerokai aplaužyti. Tuo tarpu auganti Anglijos 
militarinė jiega bolševikams darosi vis pavojingesnė, 
nekalbant jau apie tai kad, Vokietijai sugniužus ir są
jungininkų ir bolševikų kariuomenėms susitikus, kiltų 

ginkluoto konflikto pavojaus. Tat neprileisti Anglijos 
į' Europos kontinentą visuomet bus Rusijos siekimas.-

Bet ji viena šito padaryti kol kas neįstengia. Na 
tai kodėl šia kryptimi neveikti išvieno su Vokietija, tuo 
labiau kad šio karo eigoje Stalinas jau pasiekė daugiau 

KALĖJU; SIMFONIJA 
Atsivožė sunkios pijaninų erdvės, 
Susirinko smuikai, būgnai stiprus, garsus! 
Arfos, saksofonai, susėdo vis kertėms, 
Ištyso vijolų liemenėliai tamsus. * 
Suduzgė išlėto klavišai meilingi, 
Atsiliepė smuikai, švelnus, šiurpulingi; 
Stebuklingai kanklės pradėjo raudoti, — 
Simfoniją liūdną — suduzgė vaitoti; 
Ir nei čia arfom? stoti, 
Nei viįoloms numoti, - • 
Nei būgnams nesmogti, 
Nei smuikams išsišokti. 

"Debesiai mielieji/debesiai gražiausi, 
Aš apie Tėvyne savo pasiklausiu! 
Ar paleistos rankos iš retežių šiąnakt, 
Ar gali po kučiai pasakius labanakt 
Nueiti pas Jėzų šienelvj vargingam; 
Išsiverkt ant. kelių skausme sopulingam; 
Apkabinti mažą, Liemenėlį šventą, 
K u r f c  g a l  t i k  V i e n a s  j o s  s k a u s m u s  s u p r a n t a ?  
Nunešti Jam ašarą, 
K a i p  d i e m e d ž i u s  v a s a r ą ,  

" Prašyti laisvės lapo — 
Nes jau tauta prie kapo? 

"Ko-verkiat, ko klausiat, kanklės graudingos?!" 
Sudundo pijanai griausmais perkuningais! 
Arfos apsisupo kasomis švelniomis. 
Atsiklaupė smuikas, pravirko maldomis: 
"Neverkite, kanklės, jus meilė Vaikelio, 
Jis mato kaip puola jųs tauta ant kelių! 
Del Jo užgesinot aukurus kalnuose — 
Už tą jums palaima yra delnuose. 
Vieningai simfoniją 
Užtraukit su Gloria, 
Kalėdų naktį šventą — 
Pamiršk retežių mantą." 

"O smuikai, o arfos, o būgnai, vijolofc, 
Skambėkit Lietuvai užguitai vergijoj! 
Lai sudreba kalnai, lai pravirksta uolos, 
Jųs skelbkit mus skriaudą plačioje žmonijoj. 
Tegu mus pamato Sibire ir grotoj, 
Nuplaktus, beduonius, mėlynei spalvuotoj! 
O aš bent ant rankų retų nusileidus 
Šluostysiu Lietuvio ašarotus veidus". , 
'x-• • *"• - -Marija Atakštatt€. 

(Tęsinys Iš pereito nr.) | 
• ! 

SffAMO PRIETIKIAI VILNIAUS KRAšTK į 

Mano teveliama parvykufc ift Afrierik9s irj 
parfeivežus kelis sutaupytus centus, jie nusipir-1 
ko gražų uki Lydos apskrityje, žemė gera, | 
priemolis su juodžemiu, gražus sodas, geri gy- j 
vuliai; ūkininkavimas sekėsi neblogai. ' ! 

Vilniaus krašte visada veikė partizanai;} 
partizanuose prigulėjo vyrai, moterys ir net 
vaikai. Vieni partizanai kurie dar nelabai ar
ta visai neįtarti buvo, gyveno normalų gyveni
mą, kartu su šeimomis, ir dirbo ūkio darbus; 
kurie buvo Įtarti ir gaudomi tie slapstėsi miš-
kudse ir gyveno tikroje prasmėje kario gyveni
mą. Jie kaip kada pareidavo ir namon dienai-
kitai, bet jų buveinė visuomet buvo miške; mo
terys jiems atnešdavo maisto ir visaip kitaip 
pagelbėdavo, gi vaikai turėjo darbą atlikti: tai 
pranešti kaimui ir partizanams kada Lenkai at-j 
vyko kaiman. Kada policija arba Lenkų karei-*; 
viai pas vaikus klausdavo žinių apie partizanus, j 
vaikų pareiga buvo meluoti ir nuvesti Lenkus 
kur kiton kryptin kad partizanai galėtų iš tos 
apielinkės prasišalinti. Kiek didesnius vaikus 
partizanai mokindavo miškuose kaip reikia var
toti ginklas. Tokie vaikai partizanai nekartą 
daug žalos yra padarę Lenkams ir net ne vieną 
Lenką nudėję,, nes šautuvų buvo visur pilna po 
karo, tat ir vaikai jų turėjo. 

Partizanai ne kartą atimdavo Lenkų su-
rekvizuotus gyvulius iš žmonių ir jtfos grąžin
davo atgal savininkams. 

Man teko garbė irgi priklausyti prie nenu
galimu partizanų. Būdamas 12 metų amžiaus 
jau buvau Įrašytas Į garbingas partizanų eiles. 
Kas čia paisys kas atsitiks, bet už Lietuvą! . 

Mano pareigos buvo su keliais kitais mano 
vienmečiais iš Laisvos Lietuvos naktimis par
gabenti nelegalios literatūros, proklamacijų ir 
atlikti kiti pavedami darbai. 

Vieną kartą pamačiau kad nuo Matuizų 
kaimo Lenkų baudžiamoji ekspedicija traukia 
link Akmens. Partizanams leidau greit žinoti, į 
partizanai užpuolė Lenkus, užpuolime dalvva-1 
vau ir aš. Lenkus nugalėjom, atimtus iš uki- į 
ninku gvvulius ir drabužius bei maistą grąžino-1 

me atgal savininkams. Užtat žmonės buvo be
galo partizanams visuomet dėkingi ir juos vi
saip šel}>ė. Būdamas 12 metų aš jau galėjau 
puikiai vartoti Rusiško tipo šautuvą, Rusišką 
naganą ir lengvąjį Prancūzų kulkosvaidj bei 
Vokiško tipo rankines granatas. 

Mano tėvelis nieko nežinojo kad aš esu par
tizanas, bet už kiek laiko sužinojęs mane labai 
išbarė ir norėjo sukulti, sako, esi labai jaunas, 
vaikas. B°t man pasiskundus partizanų vadui, 
vadas pasikalbėjo su tėveliu ir tėvelis leido man 
buti partizanu. Už kiek laiko tėvelis nupirko 
didelę ukę ir džiaugėsi manim kaip vyriausiu 
sunum, kad busiu artojas ir tėvelio užvaduoto
jas. Lietuvių naujoje vietoje nebuvo kažin kiek 
aplinkui, visur Gudai; bet už apie 6 kilometrų 
toliau buvo Lietuvių ganėtinai, tik tautiniai su
sipratusių buvo keli Lietuviai. Tėvelis labai bi
jojo kad aš nepakliučiau j bėdą. Dabar čia 
esant mažai Lietuvių, tėvelis džiaugėsi kad aš 
jau nebe partizanausiu. Bet aš įsitėmijau dar j 
ir jaunas būdamas kaip Lenkai atiminėja iš j 
žmonių jų turtą, atėjo galvon mintis kodėl gi 
čia nieko Lietuviai nei Gudai nedaro prieš Len
kusi1 ir juos palydi tiktai keiksmais ir ašaromis. 

Aš ėmiau atidžiai sekti nuskriaustuosius ir j 
ižiebdinėti minti kad kaip tik atvyks Lenkų an-
stoliai. kad kaimiečiai pastotų jiems kelią ir j 

atimtų sa^o mantą. Teko tuo pačiu tarpu ap-
sipažinti su apielinkės Lietuviais veikėjais. Vie
ną kartą turėjom slaptą pasitarimą ir užmez-
gėm branduolį partizanų būrio. Sužinoję kada 
anstolis su policija atvyks i kaimą rekvizuoti iš 
žmonių gyvulius, nutarėm daryti užpuolimą ir 
atėmus grąžinti atgal žmonėms. Anstolis poli
cijos lydimas, su pasamdytais darbininkais va
žiavo gražioje karietoje, varėsi tris karves ir 
arkfi. Mes septyni iššokom iš krūmų, sulaikėm 
anstoli iv policiją. Vienas iš policininkų norė
jo vartoti ginklą prieš mus, bet antrasis Įspėjo 
kad nešautų. Policininkai buvo trys, o tas vie
nas iš jų kurs Įspėjo kitą nevartoti ginklo, bu
vo pirmiau patekęs į partizanų rankas tai ji* 
žino.io ką partizanai reiškia. Mes ištardėm ir 
sužinoję už kiek buvo paimta šie keturi gyvu
liai, patyrėm jog tai baisiausia skriauda buvo 
padaryta kaimiečiams, nes pardavus vieną kar
vę galimą buvo apmokėti valdžiai jieškomoji su
ma, o dabar viršaus anstolis turi dar dvi karves 
įr ilrkli! 

£tai ui kelių minufcų atsiveja anstolį ir tų 
gyvulių savininkai, prašydami kad jiems palik
tų gyvulius iki derliaus, jie javais anstoliui at
silygins. Bet reikalas dabar buvo musų ranko
se. Mes gyvulius sugrąžinom žmonėms ir pa
sakėm anstoliui kad iki pjūties žmonių nede
moralizuotų. o policijai irgi pagrasėme kad mai
šų nejieškotų ir nepersekiotų, kitaip vartosira 
atviros kovos priemones, žmoneliam.s pasakėm 
kad joaes esem yetttvu&i partizanai, «elbsti|» 

jums, ir kada jųsų talka mums bus reikaluigaj 
prašom neatsisakyti nuo jos. žmonės buvo Gu
dai. Aplaikėm jų didžiausią padėką ir žmonė^ 
gryžo namon su džiaugsmu. , 

Greit visoj apielinkėj pasklido geli gandai 
kad "Litoucy" partizanai grąžino žmonėms jil 
gyvulius; kalbos ėjo nuo kaimo į kaimą. Toką 
musų partizaniškas žygis davė drąsos Gudams 
kad ir jie be musų pagalbos gali. tą patį pada
ryti. Jie pradėjo apsivienyti, ir anstoliui pasi
rodžius kaime, jie jau žinojo kas'reikia daryti. 

Lenkams buvo nekaip, jie turėjo miesteliuo-. 
sė padauginti policijos štabą keliariopai, ir to-
kiosna ekspediciiosna einant jie eidavo su bau
džiamaisiais būriais. Jie tokius Gudų partiza
nus pradėjo gaudyt, ir tada veikiantieji Gudai 
pradėjo slapstytis. Mums Lietuviams partiza
nams buvo lajjai gera naujiena kad ir Gudai 
kovoj?. Lenkus; mums liko tik apsivienyti 
Gudais ir tęsti kovą bendrai. 

Mes at.laikėm kelis bendrus susirinkimus su 
Gudais, ir sutarėm kad nesvarbu ką Lenkai 
plėš, Gudus ar Lietuvius, bet kuriems partiza
nams bus arčiausia tai padėti žmonėms. Musų; 
jiegos ir skaitlius vis augo, L)t t mes plačios te
ritorijos dar neapėmėm. Greit tapo išrinkti ke
li partizanai keliauti Lietuvon literatūros; tapqį 
pargabenta Lietuviškos ir Gudiškes literatūroj 
žmonės labai pamylėjo ir susiinteresavo. Tad# 
tapo Gudams užrašomas Gudų laikraštis Biela-
ruskaja Krynica. Gudai prarijo kilti tautiniai 
aukštyn. 

Būdamas dar jaunas,.nekiek galėjau turė
ti sumanumo, bet užteko to kr.d gerą pradžią 
sukuriau ir darbas buvo tęsi^rias toliau. Gi su
laukus rudens išvažiuoju miestan mokytis, jau
čiuosi dideliu vyru partizanu esąs. ŠĮ rudenį 
sum n du kolegose mokini ar.se pritarėtų kad rei
kia mums ir mieste suorganizuoti būrelis parti
zanų, nes nežinia kaip kartais reigalinga butų. 
M,js susirašom 11 mohinių berniukų ir trys mer
gaitės. 

Sekančią vasarą aš parvykęs atostogų na
mon j savo uki, vėl susisiekiau sn partizanais. 
Jie man papasakojo kad jie buvo jau gana gra
žių žygių atlikę. 'Kadangi mana tėvelio ūkis 
buvo gana nuošaliai nuo kaimų tai aš pasikvies
davau po keliolika jų artfSart pas save. Reika
linga jie buvo apmokyti su gjr.iklaife. Aš moki
nau juos kaip vartoti ginklą. ' Radosi vienas iš 
jų kitados tarnavęs Rusų kariuomenėje, tsfigi 
mes abudu ir mokinom kitus. Bet paskui pra
dėjo Lenkų policija Įtarciirjrėti tokius susirinki
mus. Kadangi mano tėvaMo ūkis buvo didelis 
tai visuomet atsakydavorj kad tai darbininkai 
dirba, nes ištikro kartais padieniu samdvdavom 
po . keliolika darbininkų antkart. Bet Lenkai 
nenorėjo tikėti kad tai darbininkai, ir kada tie 
"darbininkai" rinkdavosi, kartais juos policija 
netoli ūkės sulaikydavo ir krėsdavo. Bet tą va
sarą viskas gerai sekasi, gi rudeni aš vėl išva
žiavau miestan mokytis. Išvažiuodamas tėve
liui pasakiau kad darbas gerai sekėsi. Mano 
tėvelis vra didelis Lietuvis patriotas, ir jam 
kalbant apie Lietuvą jis labai mėgdavo. Jis pil
nai pritarė mano darbams ir persekiojamus par
tizanus nekartą sušelpė pastoge, maistu ir cen
tu. Tas betgi atkreipė dar daugiau Lenkų poli
cijos ir žvalgios akis. Dažnai musų apielinkė-
je slampinėdavo neaiškus žmonių tipai: tai bu
vo Gudų ar. Lietuviški partizanai. Jie kartais 
būdavo persekiojami, tai handė dasigauti pas 
mano tėve)] ir rasti ramesnę vietelę ir pasislė
pimą Bet tiesioginiai mano tėvelis pats nesi
kišo i tufcius dalykus. 

(Bus daugiau) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Šioje knygelėje telpa didelis Lbtuvos žemd-
lapis, Kauno žemėlapis. Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apsKricių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Kaina tik 50c. 
(Galima siųsti paHo ženklais po oc) 

Reikalaukit Dirvoje 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo kny&a — kaina $2.00 
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au-
dimp viršeliais, popuiiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga. didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jt) 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta .joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
niu laikų, per visus arpžius iki musų dienu, 
kokios buvo didžiftg ir galingos tautos v 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 4 
#dumo žmonijos Istoriją. n 

Reikalaukit 44 

6820 Superior Ave. 
Dirvoje* ' " 
Cleveland 3, Obit 
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D I R V A Padekit Amerikai laimėt karą 

"Dirvai" išsirasyti nereitua 
laukti pradžios mėty—Įdėkit 
| laišką $1 dabar ir "Dirva" 

lankys jus ištisą pusmetį. 

tou BORROW 
0 BUY A HOME 
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i : GET OUR 
-LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

56 YEARS OF BANKING USEFULNESS 
•  1894 -1944  *  

LIETUVIU SALĖJE 

Ateikit j Lietuvių salę pasi-
lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su-į m  
eigos atsibuna kiekviena vaka-: ® 
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo j 
padidintos dovanos, todėl jums 
)3us naudinga atsilankyti daž
niau i Lietuvių salę. 

SVARBIOS PASKAI
TOS ir PAVEIKSLAI 
Bus rodomi paveikslai nuo pirmo 

žmogaus sutvėrimo iki musų laikų, 
kas sekmadienio vakarą lygiai nuo 
7:00 vai., durys atdaros nuo 6:30 v.,1 

Peck Hall, 1446 E. 82nd Street ir I 
Wade Park Avenue, Clevelande. In-1 
ėjimas iš 82 St., 3 aukštas. Užpra- j 
šomi geros valios Lietuviai lankytis j 
j paskaitas, atsiveskit ir savo drau- i 
gus; Įžanga liuosa, rinkliavų nėra.' 
Rengia ir kviečia šv. R. T. (51) Į 

\ 

K A I M Y N I Š K O S !  

U  Z  E I G  O  S  8  

T R E E ' S  C  A  F  E  i 
1457 East 71st Street | 

LIETUVIŠKA UŽEIGA t 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 791h Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

^ KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINK BEER 
-Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONES TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Mwya Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

Visiems savo draugams, kaimynams ir pažystamiems 
linkiu 

Linksmų Šventų Kalėdų 
ir 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

m 

P A T S  T A V E R N  
1385 East 65th Street 

Petronėlė Jonilienė, Savininkė 

Sveikiname SaVo Draugus ir Pažystamus su šventėmis 
ir linkime visiems 

Linksmų Šventų Kalėdų 

ir 

Laimingų Nauių 1945 Metų 

rr--. 

STANDARD FOOD MARKET 
854 East 185th Street 

Juozas Blaskevičius, Savininkas 

Visiems mušu Lietuviams draugams ir rėmėjams 
linkime 

Linksmų Šventų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

H E L D  S  F U R N I T U R E  
6900 Superior Avenue Priešais Lietuvių Salę 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų Proga 

musų Lietuviams draugams 

PORTAGE MARKET CO, he 

GEROS RŪŠIES MĖSOS PARDUOTUVĖS 

7018 Superior Ave. 

7040 Wad? Park Ave. 

8702 Hough Avenue 

1407 Hayden Avenue 

ŠVENČIŲ LINKJIMAI MUSŲ PR1ETELIAMS 

Linksmų Šventų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

WINE SHOPPE 

Importuoti ir Naminiai Vynai 
Šampanai, Vermouths, Alus 

Ginger Ale ir Maišymai 

10204 Superior Ave. Cleveland 

GArfield 8353 W. H. TrescH, Prop. 

2 

THE ROLA COMPANY INC. 

Makers of the Finest Sound Reproducing 

and Electronic Equipment 

2530 Superior Avenue PRospect 4242 

Cleveland 14, Ohio 

n 'o  
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ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

Linksmų Šventų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Aite. 
Cleveland 

Visiems savo klijentams ir Cleveland*) Lietuviams 
linkiu 

Linksmų Šventų Kalėdų 
ir 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

DR. J. T. VITKUS 

Kostiumai visokių istorinių periodų sulyg reikalo 

i 

s-

įš 
s 
i 
i 

Visiems savo klijentams ir Clevelando Lietuviams 
linkiu. 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS 
6902 Superior Avenue 

Visiems savo klijentams ir Clevelando Lietuviams 
linkiu 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų jį 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
6902 Superior Avenue 

SVEIKINAME SAVO DRAUGUS IR KAIMYNUS 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

FELIX GAIŽUTIS * 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Kviečiame atsilankyti. 7920 St. Clair Ave. 

Geriausi Švenčių Linkėjimai 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

Musų didelėje parduotuvėje rasit gausų pasirinkimą vi
sokių moteriškų dėvėjamų reikmenų, kojinių, apatinių, 
suknių, taipgi vyriškų marškinių, pažamų, skrybėlių ir 
vaikams siutų, kaklaraiščių, namams blanketų^ ir tt. 

ANTON ANZLOVAR 
6202 St. Clair Avenue 

"V% 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų Proga 

, KRAUSE COSTUMES I 
1005 Chester Ave. pavid M. Yost, Mgr. £H. 4569 i 

Kostiumai Maskaradams ir Veikalams Statyti g 

Operoms, Operetėm®, ir šiaip visokiems parengimams 

I 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

Linksmų Šventų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų 1945 Mėtų 

BRAZIS BROS. CLOTHES 
6905 Superior Avenue 

15602 Waterloo Road 

Visiems savo klijentams ir Clevelando Lietuviams 
linkiu 

Linksmų Šventų Kalėdų 
ir » 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

A. S. BORT, Fotografas 

Dėkojame už jūsų prielankumą praeityje. 

i 

Coli Seijenty s Nittilt StudLod. 
11S7 EAST 7 9 T H  STR 

C L E V E L A N D ,  O H I O *  

13 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Švenčių proga 

Linksmų Šventų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

I. J. SAMAS - JEWELER 
6704 Superior Avenue Cleveland 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS g 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 1 
S 

Pf 8 • s 

UNIVERSAL ART CALENDAR CO. S 
619 East 128th Street Cleveland, Ohio ^ 

Sveikiname ir Linkime Visoms Musų Rėmėjoms 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE 
Matilda Smith, Savininkė 7013 Superior Ave. 

<*•32 
Dėkojame už Jūsų paramą praeityje, ir linkime 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

BELSKIS'FOOD MARKET 
8101 Pulaski Avenue Cleveland 

Sveikina Lietuvius su Kalėdomis ir Naujais Metais $ 

JUOZAS PEČIULIS į 
ISdirbSjM WINDOW SHADES ir VENETIAN BLINDS S 

18609 Kewanee Avenue. IVanhoe 3956 

griausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujoj Metų Proga 

THE FLEMING FURNITURE CO. 
i 

Užkviečiame Lietuvius Pirkti pas Mus 
% 

. Edward Ą. Weiss, Mgr. 

7411 St. Clair Avenu-; HEnderson 8899 1 
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Linksmų Kal&dų ir Laimingų Naujų 

Visiems Musų Lietuviams Kaimynams 
v 

ST. CLAIR SAVINGS & LOAN CO. 

6285 St. Cl»ir Av«#e 

HEnderson 5070 

A. GRDINA & SONS 
Laidotuviu Direktoriai Rakandų Pardavei 

» 

2 vietos: 
6019 St Clair HE. 2088 15301 Waterloo Rd. KE 1235 

Koplyčia 1053 E. 62nd St. HE. 2088 

Nenaudokit Long Distarpg 
_ .  .  ^  _ _  . .  .  .  _  .  .  w  '  •  m  j .  "  I  T e l e f o n o  B e r e i k a l i n g a i  Linksmi*Kalėdų ir Laimingų Nauju Metų 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metui 

ATLANTIC GAS SERVICE 
0510 Wade Park Avenue 

Auto Repairs and Auto Accessories 
John Geo. Syzmevlic 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
musų rėmėjams Lietuviacas 

JAMES A. SLAPNIK, Jr. - Florist 
Buketai Vestuvėms, Laidotuvėms Vainikai 

Siunčiame gėles telegramų visur. 
t 

6620 St. Clair Ave. Tik viena vieta HEnd. 8824 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metu 
Visiems musų Lietuviams draugams 

KOMI N'S PHARMACY 
6430 St. Clair Avenue kampas Addison Road 

Ateikit pas mus išpildyti jūsų vaistų receptus. 

G R  D I N A  S H O P P i  
.|H)YA NOAtg... {PASIŪLYMAI ; 

SLIPAI ĖAžAMOS — JfAKTINIAI MARGINIAI 

Nosirait|« — tlevlqn Manicure Setai Kosmetika 
Kojikes Geriausios rūšies už geras Jftt^as. 

GRDINA SHOPPE 
St. Clair Avenge HEnd. 6800 

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

GORDON PARK HABERDASHERY 
Vyrams, Vaikinams ir Vaikams Rūbai ir Avalai 

924 East 79th St. arti St. Clair Ąve. 
Arthur Greenburg, Prop. 

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

URGO FRUIT-VEGETABLE STORE 
Daržovių fr Vaisių parduotuvė Lietuvių Kaimynystėje* 

7012 Superior Avenue 

Šviežios ir sezoninės Daržovės, vaisiai ir kt. 

Linkėjimąi Kalėdų ir Naujų Mėtų Proga 

THE NORMAX SALES CO. 
8127 Superior Awe. RA. 0627 

Užlaikome visokių žaislų, Dovanų, Novelties, Muzikales 
dėžutes, pudrai dėžutes, ir tt. Ateikit pasidairyti. 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų Proga 

ROMA MUSIC COMPANY 
Rekordai ir k i toki dalykai Lietuvių kaimynystėje 

691? Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų Proga 

OLGA SLAPNIK Flower Shoppe 
GĖLĖS VISOKIS RŪKALAMS 

6026 St. Clair Ave. E& 2184 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų Proga 

CHARLEY PENNY DEPT. STORE 
7405 Wade Park Ąyenue 

kampas Addisor. Rd. ir Wad o Park Ave. 

S 

3 
1 

REM KIT TUOS BIZNIERIUS KURIE 
REMIA DIRVĄ' 

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

BARTUNEK BROTHERS CO. 
Tikrai Gerų ir Ekonomiškų Rubų Parduotuvė 

6529 Union Ave. Michigan 3400 

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

DR. W. W. WIEGAND 
Optometristas, 

7016 Superior Ave. 'Sutarti telefonas HE. 43)52 
***—mĘĮ? n imu i Iii. 

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

VETTER CUT GLASS CO. * 
Veidrodžiai nauji ir persidabru©jH*»ū» žema kaftta 

215 Huron Rd. arti Ontario ,£Lr." CHerry 8090 

STANDARD WELDING CO. 
Industrial—Production—Atomic Hydrogen 

Electric Arc smd Acetylene Welding 

Louis Varga Tanner 5364 St. Clair Avenue 

Linksmų Kalėdų ir Naujų Met" Linkėjimsiį 

The KIMBALL Safety Product# Cd, 
Industrial Safety Products 

7314 Wade Park Ave. ENdicott 2740 

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

BENEDICT FLOOR COVERING CO. 
Armstrong's Linoleum—Inlaid— Asphalt Tile 

7037 Superior Ąve. HE. 3313 HE. 1114 

Merry Christmas and A Happy New \ear 

A FRIEND 
Linksmu Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

PR. ALBIN F. SADP 
Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

BROWN'S SERVICE STATION 
Sunoco Products—Gas—Oils—Greases—Accessories* 

7318 Superior Ave. „ENdicott £1S7 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

CORNER TAVERN 
Under new Management 

Degtinė, Alus. Vynas 1398 East G6th Street 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

KARL'S FOOD MARKET 
1209 Norwood Road ENd. 8262 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

WADE PARK PHARMACY 
Visoki Vaistų Receptai Išpildomi 

9306 Wade Park Ave, GA. 0384 

KATHRINA'S MILLINLRY 
Darome Skrybėles sulyg užsakymu ir parduodam 

visokias moteriškas dėvimas reikmenis 
6026 St. Slair Avenue 

SCHMID AUTO BQJ?Y 
Body ir Fender Taisymas Suliedymas Maliavojimas 

Perkam ir parduodam Naudotus Karus 
1254 Addison Rd. Carl F. Schmid ENdicott 4947 

Užkviečiame i musų naujai atidarytą 

HOUGH FURNITURE CO, 
Pilnas pasirinkimas Rakandų ir Žaislų vaitams 

8404 Hough Avenue 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

CLAIR-DOAN &£CR£AT1QN £ GRILL 
10322 St. Clair Aveį, • ' LIbertv 9535 

9 moderninės lėjos Geo. Jones, Prop. 

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

STAR PATTERN WORK|Į 
Wood and Metal Patterns 

1917 East 55th 3|» HEnderson 8176;- Cleveland 

LEONARD J. MELARAGNO 
Attorney and Counselor 

ŠVENČIŲ LINKJIMAI MUSŲ PHIETELIAMS 

. THE 

NORTH AMERICAN BANK 
COMPANY 

IVanhoe 2400 HEnderson 606$ 

CLEVELAND, OHIO 
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Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkėjimai 

FFOEDL'S MUSIC HOUSE 
7412 St. Clair Ave. HEnderson 
Elektriški Namams Padargai—Muzikos Instrumentai 

Perkam, mokam aukštas kainas už naudotus instrumentus 
Gera Muzikos mokykla. Patiekiam Muziką reikiant. 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų Proga 

FRANCES GRDANC 
Moterims Dėvėjai Reikmens — Kojinis 

Sveikinimų Jtattftlės Laiškai W 

1548 Siu*! 55th Street HEnderson 389§ 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Met^ 

Dr. Neal M. Wiegand — Dr. D, L* Howe 
Optometristai 

Addison Rd. kampas Wade Park Ave. EN. 4260 

Kalėdų Dovanoms Kreipkites 

LANE'S DEPATRMENT STORE 
Dry Goods Furnishings 

7402-04 Wade Park Ave. EX. 3332 

ALMOUR MORTGAGES, Inc. 
Financing—Specializing FHA 

41 Homes 4'/< Ayartmmts 

Union Commerce Bldg. MAin 9$£0 

linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

SUPER CLEANERS 
Atlieka gerą Rubų valymo ir taisymo darbą 

8135 Superior Ave. \ HEnderson 00W 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

CANNON TAILORING CO. 
East 2nd ir St. Clair A\e. CHerrv 4991—2 

DAVY SHEET METAL WORKS 
Išdirbėjai Hotdiams, Restaurantams ir Alinėms 

Ręikaling; Padargų 
1194 East 60th Street HEnderson 4499 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

JONES F. MILLER 
Deimantai — Laikrodėliai — Braivmcnvs 

670 East 105th S&fee* GL^nviUe 1517 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

M. A. WETRMAN MACHINERY CO. 
131-0 Bast 65th St. ' HE. 97TB 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

IGNAS UŽKURAITIS - Siuvėjas 
lietuvis Siuvėjas ir Rubų Taisytojas 
1233-35 East 74th St. (užpakalyje) 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

SUPERIOR HEALTH CLINIC 
6916 Superior Avenue Cleveland 

Ofiso: ENdicott 0873 GLenville 4314 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

BERT'S JEWELRY STORE 
Pardavimas Visokiausių Brangmeitų 

7410 Wade Park Avenue 

Tikintis kad kalbėjimas tele
fonu su kitais miestais Kalėdų 
ir Naujų Metų šventėse bus di
džiausias negu kada buvęs, 
The Ohio Bell Telephone Com
pany prašo visų susilaikyti nuo 
bereikalingo naudojimo telefo
no tolimų susisiekimų linijų, 
nes jos reikalingos svarbiams 
.varo reikalais pasikalbėjimams 
ir taipgi tarnyboje esantiems 
vyrams ir merginoms pasikal
bėti su namais. 

Didžiausias long distance li
nijų naudojimas esti prieš Ka
lėdas ir Kalėdų vakare. Per
nai tą dieną buvo 26,000 pasi
kalbėjimų su kitais miestais iš 
Didžiojo Clevelando. šymet ti
kima bus apie 31,000. 

The Ohio Bell Telephone Co. 
tarnautojai rengia Kalėdinių 
giesmių programą petr radio, 
kas bus teikiama iš telefono 
patalpų priemenės 750 Huron t 

g Road, šeštadienį, Gruodžio 23, 
S tarp 11:30 ir 12 dieną. 

•m Bus girdima visoje Ohio iš 
S radio stočių WJW, WHK ir 
J' WCLE, o vėliau bus perduoda
nt ma transkripcijos budu iš ki
li tu dviejų stočių, WTAM ir 
S WGAR. 

DAUG SKELBIMŲ 
Atsiprašome Dirvos skaity

tojų kad Kalėdų švenčių pro
ga laikraštis užpildytas skel
bimais. Biznieriai ir profesio
nalai švenčiu laiku nori jums 
palinkėti laimės ir pasveikinti 
jus. Tas savu keliu yra prisi
dėjimas ir laikraščio palaiky
mui. Padidinto Dirvos Kalėdi
nio numerio išleisti nebuvo ga
lima. 

| NOTARY PUBLIC 
S Turint reikalą notarizuoti 
| dokumentus kreipkitės i 

| K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

8830 Euclid A v*. 
Taisymo darbas 

N AM V ir AUTO RADIO 
Turim Išnuomavinuū Garsiakalbius 

Raditf taisymas ir Phono 
koiul*ui*iįijų specialistai 

SW. 1434 (52) GL. 2-564 
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S j Linksmų Kalėdų • ir 
2 Laimingų Naujų Metų! 
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Linkimų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

RALPH'S SERVICE 
Gąs Station Auto Supplies* 

9327 Wade Park Ave. 

LAIKRODININKAS 
Taisau laikrodėliui ir turiu į«r-
davimui daujr naujų laikrodėlių. 

Galit čia gauti visokių brarg- -
menų už žemas kainas. 

Frank Ceme Jewelry Co. 
6412 St. Clair Ave. 

I KALĖDŲ DOVANOS 
čia gausit liberaliu kreditą 
deimantus, sidabro daiktus, 
laikrodžius, laikrodėlius, vi
sokias brangmenas. A 

Laikrodžių taisytojas 
Optiškas Patarnavimas 

A. T. HUETER 
8513 Superior Ave. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

g 
IS 
* v , »= Kada jusų namai arba ra-
H kandai tampa sunaikinti arba 

sugadinti ugnies, kreipkit.es į 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-

2 mo, ko visada reikalauja aj> 
j draudos kompanijos pirm lie
ji gu išmoka už nuostolius, 
į j Patarnausiu gerai ir greitai* 
g, su nauda jums. 
g; P. J. KERŠIS s 

S 809 Society for Savings BMte. 
g Telef.: MAin 1778. 
9 *'!' .. . u- " 

If" 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

DR. JOS. A. NEUBERGER 
6430 St. Clair Avenue Cleveland 

Ofiso: JHEn. 26«7 Namų GL. 2S11 

L i e t u v i š k a  
V A I S T I N Ė  

Juan£ Savininkas 
^ UžiuiKo vykias namines ir wn~ 

poruotas gyduoles nuo visokių li-
PT7, %ai$dų. ir kitokių ne^erovj^, 

H lspildŲ tiakratų receptus atsakfjtt-
^ čiai. Krejpkitčs į savo vientam* 

čio vuiilitię visokiais reikalais, 

i! INTERNATIONAL 
|  P H A R M A C Y ;  

5U20 St. Cltiir Ave. Cl^vel^Mk 
T«lvfonas ENdicott. 861S 

• V. ^ - »I. 
vT'J ̂  V • ^ * -v 
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Duokit Savo Atliekamas Drapanas 
Karo Apnuogintiems Lietuvoje 

RUBU LIETUVAI RINKIMO VAJUS TĘSIAMA 
Duokit galimus dėvėti vyriškus ir moteriškus siutus, suknias, sveterius, kaklinius. batus 

(batų poras reikia tvirtai surišti); ploščius, apsiaustu,s, apatinius; vaikams visokio amžiaus 
rubus, ir viską siųskit gerai supakavę j Bendro Lietuvių šelpimo Fondo sandėlį: 

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Inc. 
Warehouse 101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 
^ Clevelande rūbai priimami: 
Rubai Clevelande priimami visuose Filmų teatruose jūsų kaimvnysteje 

Rūbų Vajus Tęsis iki Sausio 1 
MAYORO PROKLA

MACIJA RŪBŲ 
VAJUI 

Pradedant Didžiajame Cleve
lande Lietuvos nukentėjusiems 
rubų vajų, visas šis dalykas 
suruošta taip plačiai ir didžiai 
kad visos Ohio valstijos žmo
nės sužinos jog mūsų tėvynė 
Lietuva kenčia nemažiau, bet 
daugiau už kitas karo ugnies 
paliestas šalis. 

Lietuvių vajaus komitetan 
ineina visi didžiųjų laikraščių 
redaktoriai, eilė žymių Ameri
kos visuomenės veikėjų, pirmi
ninkauja Ohio Valstijos Sena
torius James Metzenbaum. 

Šios savaitės pabaidoje pra
sidės apie šj vajų žinios vietos 
dienraščiuose ir kituose laik
raščiuose; bus skebiama per 
radio, ir teatruose rodoma at
sišaukimai gelbėti Lietuvos ka
ro nukentėjusius. Kurie nuei
sit Į savo kaimyniškus filmu 
teatrus matysit tą. 

Vjsuose teatruose prieme
nėse bus sudėta dėžės Lietu
vai rubus aukoti. 

Rubus renka visame mieste 
Civilian Defense Block Plan 
darbuotojos. 

Mayoras Frank J. Lausche, 
naujai išrinktas Ohio guber
natorius, išleido Lietuvai Ru
bų rinkimo proklamaciją. 

CLEVELANDUI 
DIDĖJANT 

Miestui augant ir plečiantis, 
ir Lietuvių* padaugėjo visose 
miesto dalyse, bet daugiausia 
ių pasidaugino rytinėje miesto 
pusėje, Collinwood. 

jo $25.090 parapijos skolos ir 
apmokėjo daug kitų bažnyčios 
ir salės pagerinimų. Bet ir tai 
ne viskas: štai visų džiaugs
mui klebonas pranešė jog jau 
turi bankuose $40,000 naujos 
Važnyčios statvmo fondui. Ka
rui pasibaigus, sako klebonas, 
tuoj bus imamasi statymo nau
jos bažnyčios. 

Remiant kleboną ir jo dar-
bavimąsi. sulauksim to jo sie
kimo ir musų pasididžiavimo— 
naujos bažnyčios. 

Gruodžio 31, šios parapijos 
draugijos ir komitetas rengia 
15 metų paminėjimą šios pa-1929 metais susispietė nedi

delis Lietuvių būrelis rytinėje' rapijos gyvavimo ; atsibus pa 
miesto dalyje, pradėjo darbuo-; rapijos salėje, 18022 Neff Rd. 
tis ir išgavo iš Vyskupo Juozo širdingai prašome visų apielin-
Schrembs leidimą Įkurti nau-1 į<įu Lietuvius dalyvauti Va

karienės kaina SI.50. bus šo
kiai po urogramo. Vakarienė 
prasidės lygiai 6 vai. 

šią Parapiją Mylintis 

Lankysis BALF Sekre
torius Nora Gugis ii 

Chicagos 
Sąryšyje su Rubų Vajum, į 

Clevplanrta užkviesta iš Chica
gos Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo centro sekretorė Nora 
Gugis, kaipo artimiausia prie 
Cleveiando BALF centro at
stovė. Ją kviečia Cleveiando 
komitetas ir laikraštininkai ir 
su ja turės pietus ketvirtadie
ni, Gruodžio 28. Hotel Statler. 
Didieji laikraščiai nori gauti 
tiesioginių žinių iš musų dar
buotojų. 

Kurie vietiniai norėtų daly
vauti tuose pietuose prašomi 
atsišaukti Į Dirvos redakciją. 

ja parapiją, vardu Panelės šv. 
Nesiliaujančios Pagailos, ant 
Neff Road. Klebonu buvo pa
skirtas Kun. A. Karužiškis. 

Pamaldos pradėta laikyti ne 
savoje bet nuomojamoje vieto
toje. Bet neilgai taip ėjo, nes 
už kelių mėnesių tos parapi
jos Lietuviai savo darbštumu 
užpirko bažnyčios patalpas, ir 
prie jos Įsitaisė salę; joje da
rė pramogas, kėlė pinigus ir 
mokėjo bažnyčios skolą. 

Užėjus blogiems laikams su-
virš penkis metus nebuvo ga
lima nei nuošimčio už bažnyčią 
Į banką sumokėti. 

Tuo tarpu Įvyko permaina ir 
klebono, vyskupas paskyrė šiai 
parapijai vadovu Kun. J. An
gelaitį. Naiviam klebonui už
ėmus vadorvvbę. atgijo dvasia 
pas visus parapiionis. Jo di
deliu pasišventimu nustebinta 
ne tik Lietuviai bet ir kitatau
čiai : per pustrečiu metu kle
bonas Kun. Angelaitis išmokė-

Linkėjimai Kalėdoms ir Naujiems 1945 Metams 

LINWOOD DRY GOODS STORE 
Drv Goods — Vyrams if Moterims Rubai 

AKMUO PRIE KAPO 
Prie Povilo Skambino kapo 

Kalvarijos kapi :ėse, padėtas 
pažymėjimo akmuo. Jis ran
dasi Section 81, lotas 878. Jo 
draugai lankydamiesi kapinėse 
gali užsukti ir i tą vietą. Ak
menio padėjime pasidarbavo 
Mrs. Žemaitienė. 
r 
1S45 KALENDORIAI 

JAU GATAVI 
Ateikit užsimokėti savo 
prenumeratą už 1945 me
tus ir pasiimti savo Ka
lendorių. Dirvos ofisai 
atdaras iki 8 vakarais. 

1713 East 55th Street ENdicott 899:1 

Didelės Imtynes Pub
lic Hali Gruodžio 26 j 
Jack Ganson rengia svarbias į 

imtynes antradieni po Kalėdų, | 
Public Hali, 8:30 vai. vakare, j 

Imtynėse suporuoti narsus! 
Frank Sexton su pragarsėjusiu 
Bob "S+rangler'' Wagner. 

Rusas Ivan Rasputin imsis 
su Juozu Komaru, kuriedu abu 
yra lygiai galingi. 

Prie to bus kitos poros gerų 
imtikų. 

Linkėjimai Kalėdoms ir Naujiems 1945 Metams 

REX BILL DRUG COMPANY 
# Vaistų Receptų Specialistai 

Payne Ave. kampas E. 55th St. t ENd. 8416 

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

THE WEYGAND & METCALF CO. 
Dry Goods ir Vyrams Dėvėjami Reikmenys 

Dvi vietos: Superior prie E. 55th ir Superior E. 125th 

The ADDISON FURNITURE & RADIO Co. 
"Complete Home Furnishers" 

7210 St. Clair Ave. HEnderson 3417 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

OMARLO RECREATION 
Olson — MARcey — LOew 

6815 Superior Ave. ENdicott B800 

WAR BOND vajus Cleve
lande užbaigtas su perviršiu. 

Dabar ruošiamasi prie Rau
donojo Kryžiaus vajaus, kuris 
prasidės Kovo mėnesį. Cleve
iando sričiai nuskirta sukelti 
$2,775,000 sumą. Organizuo
jama platus komitetas. 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

GLENNARD H. ELDER, D.M., D C. 
7Q>! Superior Ave. ENdicott 0700 

TAUPYKIT POPIERĄ 
Tarp kitų dalykų kurie šias 

Kalėdas atsitiks, bus tai su
naudojimas kalnų vyniojamoj 
popierio, kaip skelbia R. G.; 

Hagey, Cuyahoga County Sal- j 
vage Commiftee pirmininkas. ' 

Numatyta kad šioje apskri-1 
tyje bus sunaudota apie 1000 į 
tonu vyniojamo popierio Kalė- i 
dų laikotarpiu. Tą popieri j u- į 
sų prašo taupyti, nes bus pra-į 
dėta atitinkamu laiku jos su-j 
rinkimas iš visų namų, rinks 
mokyklų vaikai, Block Plan ir 
kiti darbuotojai. 

Būtinai neišmeski* ar nesu-į 
decinkit vyniojamą popiera, su-
riškit ją j pundus ir laikykit 
surinkimui. 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

STUDNEY'S GIJLF SERVICE STATION 
GULF SERVICE STATION 

Superior prie E. 66th St. EN. 9718 

pRIEš Karo prasidėjimą mes pri'pirkom didžiausius 
rinkinius deimantų ir kitokių tbrangmenų, taip kad 

dabar galit pas mus gauti visokių brangmenų kokių 
tik pageidaujat. 

Atliekame laikrodžių ir laikrodėlių taisymą. 

WOLKOV JEWELERS 
6428 St. Clair Avenue Cleveland 

RAGINA REMKTI 
ABI LEVIES 

Kadangi per visuotinus rin
kimus nebuvo gauta pakanka
mai balsų už County Welfare 
Levy, apskrities šelpimo rei
kalams, dabar vėl ta levy lei
džiama balsavimui antradienį, 
Gruodžio 28, • specialiuose bal
savimuose. Ši levy gavo 53 
nuoš. balsų, bet to užtenka pre
zidento išrinkimui, tik ne tak

sų levy praleisti, šiam dalykui 
reikalinga 65 nuoš. balsavime 
dalyvavusių balsų. Taigi nau
juose balsavimuose pasitikima 
už šią levy bus paduota pakan
kamai baisų, kaip tiki Apskri
ties Commissioner*. Gorman. 

Apie tą ir apie mokyklų rei
kalams taksų levy aprašoma 
šiame puslapyje. 

Balsuokit už jas abi,1 neB jų 
pravedimas nepadidins taksus. 

BALSUOKIT UŽ 
HALF-MILL SCHOOL LEVY 

šio Lew pinigai reikalingi statydinti daugiau ir ap 
saugoti dabartinius mokyklų pastatus jusų vaikams 
Clevelande. 

Šis Levy, kuris apims dviejų metųlaikotarpį, su
darys apie $665,000 kas metą arba išviso $1,330,000. 
Tai nėra jokis naujas levy, bet pratęsimas 20 me
tų gyvuojančio nusistatymo apmokėjimui mokyklos 
statybos kaštus levy pinigais vietoje bonds pasko
lomis. šituo nusistatymu tapo sumažinta bondsų 
paskolos nuo 1925 metais buvusių išviso $33,000,000 
iki labai patenkinančios mažos sumos kaip dabar yteft 
tiktai $1,690,000. 

šie pinigai numatyta naudoti šiems tikslams: 
Pristatymui dnugiau vietos prie užpildytu 

mokyklų augančiose, miesto dalyse $470,000 
ftglhisymm' t sev»y naudojamų pastatu .'JOO.OO© 
Atstat vmui 3 netinkamų pastatų kurių užlaikymas 

ir operavimo kaštai labai aukšti $1,150,0## 
Šio levy priėmimas nepadidins taksus išviso se

kančiam metui del to kad sumažėjo taksai Apskri
ties ir Miesto reikalams. Balsuokit už šitą levy an
tradieni, Gruodžio 2-8. 

Linksmu Kalėdų ir Laimingu Naujų Meti) • 

ERNEST P. PIERCE 
Tools and Special Machinery 

1488 East 4Ctti Street. EXpress 1144 

OHIO STATE BEVERAGE STORES 
;,Alus — Vynas — Saldieji Gėrimai 

Balsuokit už 1.4 Mill County 
Welfare Levy 

Sio levy pinigai, kurie apims du metus, aprūpins 
Tyrfežiurą ir .šelpimą našlaičių per Dependent Child
ren Fund, Child Welfare Board, ir Juvenile Court. 
Taipgi apim« užlaikvmą džiovininkų ligoninių ir sa
ndoriu mų, County relief. Soldiers' and Sailors'. Re-
lef, globą bepročių ir paliegėlių, ir kitokį viešos ge
rovės patarnavimą. 

Ohio Valstijos teisės reikalauja kad Apskrities 
valdyba prižiūrėtų šiuos aptarnavimus, bet be šių 
taksų Apskrities valdyba negali to darbo palaikyti 
ir negali gauti iš Valstijos ir Federalės valdžios tam 
tikslui priskiriamu sumų. 
Tai yra žemiausia šelpimo levy kada reikalautas nuo 1982. 
(leikalin^a '55 nuošimčiai balsų užgyrimui šio.. 

Balsuokit už šią Levy Gruodžio 28 ir pagelbfklĮ 
Apskrities valdybai prižiūrėti ir globoti tttos kurie, 
legaliai priklauso tos globos. 

The Cleveland Chamber of Commerce 
... ~ „ Tarnauja Clevelandui nuo 1848 

11 Pfttogių vietų jums patarnauti. 

1761 Crawford Rd. 2626 Lorain Ave. 
2221 Professor Ave. 11819 Detroit Ave. 
2234 East 55th St. 4225 E. 131 St. 

6810 Wade Park Ave. 7316 Broadway 

Atdara 9:30 ryto iki 8 vakare, šeštad. iki 9 vak. Trečiad. uždara. 

E N*, 5322 

085 E. l05th St. 
6025 Union Ave. 
5501 Fleet Ave. 

| Nikodemas A. Wilkelis | 
1 Laisnuotas Laidotuviu Direktoriui s 

IR BALZAMUOTOJAS | 
Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 5 

Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 5 
62G2-D1 SUrERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

EimiimtmmimiiiiiiiiiHiimiiiimtiimiiimiimtiifEmiimmiiiiimHmmiiiiiiiiiiS 

ĮĮprtir  ̂ |] 
mtanstmas 1 

KAKLARAIŠČIAI 
Didžiausias patrinkimas v!iau»W| 
pavyzdžių ir marginių. % 
65c. 2 už $1.25 — $1 — 1.50 

luokit Dovanas 
KURIAS GALI DĖVĖTI 

Tos labiausia patiks! 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunami, vie

nodu spalvų ir Mnlėn'im 
$3.95 iki $6.00 

KELNĖS* 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Dautrybė iš ko pas i linkti. 

$3.95 — $5.95 — $6.95 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spalvą ir spor
to marškiniai, ligoni rankovSm 

$3.95 — $4.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvų ir puikių mar
giniu ravon ir vilnoniu 

$1.50 — $2 — $2.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, vieno
dų spalvų ir marginti 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

SKRYBĖLĖS 
Gerai ^ffcomų išdirbysči'i ir viso
kiu pavidalu , 

$6.00 — S7.G0 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, BiegPtų 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

DYKA!  GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. H Y K A I  
IvAx.l £ja ffa]įt jgiceisti save Stamp Books. 

. THE KRAMER & REICH CD. 
7010 Superior Ave Atdara 

rKautuves atdara Penktadienį ir šeštadieni nuo 10 ryto iki 6 vakare 

THE MAY C PANY 
Dar turi Gausy Pasirinkimą Katei Oavanoms Dalyki] 
Dovanu Pasiūlymai Seserei 
•SU T TONS BATH SETAS, pudra ir burbulų mui

las mėgiamais kvepalais j .25 
žemutinis aukštas (Plus 20'/r Federal Tax) 

[^GRAŽIOS NOSINĖS, margų vtaos spausdmių vi
sokių gėliuotų marginių 59' 
Žemutinis aukstas 

rp.LIUSKOS balto sukto ray on arba crepe tinkan
čios prie siuto; mieros 7 iki 16 3'^ 
Antrame aukšte 

•H J -SCHOOL BLAZERS raudoni vilnoniai flaneliai 
baltai apsiulėti; mieros 10 iki 10. 
Antrame aukšte 

^MERGAITĖMS SJJONAI, kvoldUoti arba tiesiom 
linijom; visokių spalvų ir langų. 7 iki 16. 
Antras aukštas 

LTCLASSIC SWEATERIAI, grynai vilnos; užsimau
namų stilių; mieros 7 iki 16 4'^ 
Antras Aukštas 

CBLNNY PIRATINĖS, balto kraliko kailio ir labai 
šiltos, žemutiniame aukšte 3*95 
(Flus 20'' Federal Tax) 

Dovanu Pasiūlymai Kudikkii 
•Tvirtos Aukštos Kėdės su atramstčiu, sanitariška 

lėkštė, gražiais išmarginta kūdikių patrau- ^.95 
kimui. Antrame aukšte. 

• Kūdikių Sėdynės pritaikytos prie didelių toiletų 
sėdynių; gero darbo. Antras aukštas 3 

• Kūdikių žaidimui žardas: gražaus darbo, su g.95 
tom grindim; su žaislukais. Antras aukštas 

• Kūdikių Layette Suknelės, iš balto batistp J.65 
gražiai apsiuvinėtos. Antras aukštas 

• Kudikiui Patiesalas, skalbiamas; mėlynos ar J.50 
ružavos spalvos marginių. Antras aukštas 

•šilti Lopšiui Blanketai iš vatos arba 25% vii- 3.OO 
nos; rayon-satin apvadais; labai gražus. 
Antrame aukšte. 

•Lopšiui Patiesalas iš chenille įvairių marginių ir 
spalvų; kūdikio lopšiui tinkamas daiykas. 3.95 
Antrame aukšte 

Dovanų Pasiūlymai Namams 
•VIEšKAMBARIO PADUšKAITĖS gražaus darbo 

tapestry ir damask apvalkalais, įvairių | .19 
marginių ir spalvų. Ketvirtas aukštas 

•MEIUIO FOIO RĖMAI gražaus darbo, mie- 1.95 
ros 8"xl0". Su atramsčiu. šeštas aukštas 

•MINKŠTI VATOS PATIESALAI, 27"x84" didumo. 
Stomi, šilti ir patogus, mėlynos, rožinės, £.95 
žalios, raudonos spalvų, šeštas aukštas 

•GRAŽIŲ MARGINIŲ stalui užtiesalai, gausus pa
sirinkimas spalvų ir pavyzdžių. 5"x52". | .49 
Linens Ketvirtas Aukštas' 

•RANKOM PUOŠTOS DĖŽUTĖS mažniekiams su
dėti, tinkamos laikyti ant komodės. Gėlėm J.00 
išmargintos. Penktas aukštas 

•10 ŠMOTŲ GLASSBAKE SETAS šeimininkei. Su-
siueda iš casserole, pajų lėkštės, mierai puo- 1.00 
duko, 6 custard puodukų. Penktas aukštas 

•SEAL-SAC RUB& MAIŠAS 60 colių ilgio, iš plas- v 
tika dengto tafleta su zipperiu uždaromas. |.00 
žemutiniame aukšte 

•DIRBTINOS ODOS REKORDAMS DĖŽĖ su pora 
kompartmentų, telpa 50 dešimts colimų re- ^-25 
kordų, su rankena, žemutinis aukštas 

•PUIKIOS PRISEGAMOS LEMPOS, su gražiais 
gobturais. Ivory spalvos psiregama koja. .̂1% 
Penktame aukšte 

^•METALINĖ LOVAI ir PIANUI LEMPA su milo 
dengtu užkabu kad nesubraižytų rakandų. 2*^® 
Nustatomas gobturas. Penktas aukštas 

•STIKLO VANDENS UZHONAS, gražiomis gėlė
mis . sidabru išvedžiotas. Labai tinkamas. £*00 
(20"< Federal Tax) žemutinis aukštas 

Dovanų Pasiūlymai Broliui * 
•VAIKAMS IŠVERČIAMI ŠVARKAI, gabardino iš 

vidaus^ vilnoniai iš lauko, mieros 12 iki | 
20. Antrame aukšte 

•VAIKAMS SKAUTAMS VIRIMO INDAI, regulia
riai padargai reikalingi keliaujant iš namų. J-25 
Antrame aukšte 

;• VAIKAMS CADET SIUTAI, gražus siutai iš gry-' 
ima vilnns nonuliaresi spalvose *10.95 nos vilnos populiarėsi spalvose. 
Antrame aukšte 18 

1 
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M J. V.„\. • Ar. 'M. 
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