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Linksmu Tautiečiai! 
i raiKftmMRMMMMMMMK * * t 

SPINDlLyS-TAMSYDlEj 
T I UKSTANČIUS MILIJONŲ žmonilį vienoje minty-

je sujungia Kalėdos. Visose šalyse, visokiomis 
kalbomis žmonės kartoja — Linksmų Kalėdų! 

Net ir ten, kur vargas, skurdas ir dar didesnės 
nelaimės viešpatauja — ir ten gali išgirsti tariant — 
Linksmų Kalėdų! 

Linksmų Kalėdų — sako vieni kitiems visi krikš
čionys, Linksmų Kalėdų — taria ir daugybė tų, ku
riems krikščioniškoji Kalėdų prasmė yra svetima. 

Kalėdos — tai lyg k* viso pasaulio, visų tautų ir 
visokių įsitikinimų žmonių gero sugyvenimo, viertų ki
tiems gero linkėjimo šventė. 

• * - * 

i/AD taip butų galima ištęsti tokią šventę per visus 
metus! Koki tai laimingi butų laikai! 
Bet gana pasižiūrėti į šio pasaulio gyvenimą, kad 

pamatytum, kokia milžiniška tų gerų linkėjimų dalis 
nuskamba tik tam kartui nuo lupų, bet nepasilieka ntP 
širdyse, nei darbuose... 

Pažvelgiame į artimą praeitį, prisimename, kaip 
buvo per Kalėdas prieš metus, prieš dvejus — ir nu
sivylimo tamsa ima temdyti visas laukiamas Kalėdų 
linksmybes... 

Dešimtys tūkstančių musų tautiečių jau beveik nu
stoję kantrybės šaukiasi ir neprisišaukia rankos, ku
ri ištrauktų juos iš vargo ir skriaudų benamių stovyk
lose. 

Daug daugiau tautiečių Sibiro vergijoje veltui 
jau keli metai laukia kokio stebuklingo išgelbėjimo 
ir... nesulaukdami žūsta. • t 

Šimtai tūkstančių neša, ligi šiol pasaulyje dar ne
regėtos priespaudos ir pasityčiojimo naštą pačioje tė
vynėje, drebėdami ir spėliodami, kada ateis valanda, 
kurią ir juos išraus iš savosios žemės. 

Ir šimtai milijonų kitų žmonių neša tokį jungą, po 
kuriuo sunku įsivaizduoti . . . Linksmas Kalėdas. 

k 

PASAULYJE vyksta amžinos rungtynes tarp gero 
* ir pikto, tarp teisingumo ir skriaudos, tarp tiesos 
ir nielo... 

Piktybė ir skriauda šiuo metu tose rungtynėse tu
ri daugiau laimėjimo taškų... Melas kvatoja ii* be
gėdiškai tyčiodamasis drįsta net pats save vadinti 
tiesa, o tiesai bando primesti savo vardą... Ir pikty
bė, ir melas kartais didžiuojasi, kad tik jis galįs švęs
ti "Linksmas Kalėdas"!... 

# * 

BET jau daug žmonijos istorijoje buvo dienų, kada 
atrodė, jog piktybė ir melas visiems laikams už

viešpatavo, o vis dėlto pasirodė, kad gerieji daigai dar 
gyvi ir kad jie išaugo, sustiprėjo ir įsikerojusią pik
tybės piktžolę nugalėjo." 

Visų lupose šiandien skambantieji linkėjimai — 
Linksmų Kalėdų — net ir tų, kurie giliau nepagalvo
dami juos taria, yra tie gerieji daigai. Jie yra ženk
lai, kad mes visi esame išsiilgę tikro, ne apgaulingo,, 
ne kauke prisidengusio gero. O jei esame išsiilgę, tai 
ir siekiame jo, tai ir pasieksime. 

Tie gražus Linksmų Kalėdų linkėjimai jra vilti 
palaikančios šviesos spindulys pasaulį supančioje pik
to tamsybėje. Jie yra geros valios apsireiškimas. Kad 
ir kartais užsnudusios, kad ir dar neveiklios, bet vis 
dėlto geros valios. 

Kai visas pasaulis vieną dieną, lyg rožių krūmas 
pavasarį, šitaip pražysta geros valios apsireiškimo žie
dais, tai negi galima netikėti, kad visi tie žiedai liks 
be jokių vaisių. Geroji valia, jei dar taip gyva, negi-
lės pasiduoti kovoje prieš piktąją! 
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K A L Ė D Ų  V A R P A I  

Suskambėkit, varpai misinginiai, 
Nuaidėkit galingais aidais! 
Per Tėvynės žemelę — Gimtinę, 
Nemunėlio, Šešupės krantais . . . 

Suskambėkite Karo Muziejuj, 
Suskambėkit bažnyčių skliautuos, 
Atgaivinkite narsą gynėjų, 
Kur kovoja Tėvynės miškuos! 

Suskambėkite, baltos Kalėdos, 
Mintyse jų, krūtinėj, veiduos . . . 
Lai sniege jų palikusios pėdos 
Atėjunui ramybės neduos . . . 

Suskambėkit ir pančiai vergi j o*, 
Kurie veržiat lietuvio rankas! 
Ir sugėdinkit priešus žmonijos, 
Ką terioja mųs pievas-lankas! 

Suskambėki ir Žodi didingas, 
Kad jau užgimė Kristus nakčiaf 
Kūdikėlio šypąnys toks meilingas 
Prieš iį tirpsta pasaulio kančia. , 

M a r i j a  
12.12.1948. a " 

S i  i m s  

"TODĖL mes irgi drauge su visais tariame — Links-
* mų Kalėdų — visiems tautiečiams, visiems musų 

ir musų tautos draugams, pagaliau visiems žmonėms, 
kurie tebenešioja širdyje geros valios kibirkštį. 

Linksmų Kalėdų — visiems musų skaitytojams, 
dešimtmečius buvusiems ištikimais musų draugais, ir 
naujiems į musų šeimą įstojusiems. 

Linksmų Kalėdų — visiems bendradarbiams, ku
rte savo žiniomis ir mintimis sujungia skaitytojus į 
vieną šeimą. 

Linksmų Kalfdų — visuomenininkams-veikėjam*, 
kurie šiame plačiame krašte savo pasišventimu palai
ko lietuviškumo šventąją ugnelę. 

Linksmų Kalėdų — visiems tautiečiams, kyirie ne
užmiršo savo brolių nelaimėje ir ištiesė jiems gelbs-
tinčią ranką. 

Linksmų Kalėdų — laimingai šį kraštą pasieku
siems lietuviams, pagaliau galintiems laisviau bent 
nuo baimės atsikvėpti ir skurdą bei nepelnytus paže
minimus pradėti užmiršti. 

. Linksmų Kalėdų — visiems po kitus kraštus išsi
blaškiusiems lietuviams, pradedantiems naujo, kad ir 
laikinio gyvenimo žingsnius. . ~ 

Linksmu Kalėdų — pagaliau, ir anapus vandeny
nu dar pasilikusiems: tegul bent vilties spindulėlis su
stiprina jusų ištvermę ligi šviesesnių dienų.,. 

[ INKSMŲ KALĖDŲ — drįstame tarti ir tai daugy
bei lietuvių-, kurių musų linkėjimai negali pasiek

t i . . .  
O ne, mes žinome, kad šitos Kalėdos jiems dar ne

gali buti linksmos. Mes žinome, kad ir savo tarpe jie 
linki vieni kitiems ne šitų, o busimų, galimai artimes
nių busimų tikrai linksmų Kalėdų. Mes ir linkime su
laukti tų tikrai linksmų Kalėdų. Nes tik tada ir vi
siems galės buti Kalėdos ištikrųjų linksmos. 

* * 

JUMS, kurie tunkate ir pučiatės iš žmonių ir tau-
^ tų skriaudos, ir jums, kurie esate anų padlaižiai, 
kurie gėdą pametę kraują vynu, vergiją laisve vadi
nate — vistiek, kas jus bebutumėt ir kaip jus besiva-
dintumėt — kapitalistai ar proletarai, fašistai ar ko
munistai, ar tiesiog "nekalčiausi avinėliai" — jum3 
. . . jums taip pat Linksmų Kalėdų! 

Irgi ne šių Kalėdų. Jusų dabartinės linksmybės 
niekas niekam negali linkėti, nes tai yra Erodo links
mybė, linksmybė užnuodyta kad ir kažin kaip už
gniaužtos sąžinės graužimo. Šitos linksmybės niekas 
nemainys nei į menkiausį vilties spindulėlį liūdesio 
tamsybėse. Jums — Linksmų Kalėdų — tada, kai su
prasite. ką darote žmonijai, ką darote savo tautie
čiams. kai atitaisvsite, kiek galėdami nors dalį skriau
dų. Jųs irgi galite sulaukti linksimi Kalėdų, jei no
rėsite ... 

* * 

XTEGALI buti linksmų Kalėdų nte tik tiems, kurie yra 
^ atėmę linksmybę kitiems. Nelinksmos jos ir tuo
se namuose, iš kurių nesužibėjo džiaugsmo spindulys 
niekam kitam. Nėra linksmybės tam, kas vien tiktai 
apie save galvoja ir tik save myli! 

Niekados ne vėlu gerą darbą padaryti, gerą valią 
parodyti. Kas to nepadarė ligi šiol, tai prie Kūčių sta
lo susikaupimo valandoje, ar šeimos ar draugų tarpe 
pasilinksminimo metu pajus daug didesnę švente, jei
gu vardan tos linksmos dienos nutars pasidalinti džiau
gsmu nors su vienu iš tų, kuriems to džiaugsmo jau 
taip senai trūksta. 

* * 

f INKSMŲ KALĖDŲ — tegul nelieka šitie žodžiai 
tušti. Padarvkime daugiau linksmumo per šias 

Kalėdas sau ir padarykime daugiau džiaugsmo per ias 
kitiems. Nes ne vien linkėjimais, o ir darbais prisi
dėję prie Gera ginančios kariuomenės padėsim laimė
ti kovą prieš Pikta ir susilauksim tikrai visam pasau
liui Linksmų Kalėdų. 
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D I K V A 

PENNSYLVANIJOJE 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE 

Dienraštis Pittsburgh Press 
gruodžio 18 d. įdėjo paveikslą 
ir platų aprašymą lietuvių DP 
šeimos, kuri čia apsigyveno tik 
spalių mėnesį. Aprašyme mi
nimi Edvardas Krištaponis, 
buv. Lietuvos kariuomenės ka
pitonas, jo žmona, Joana, jų 11 
m. amžiaus sunus, Edvardas, ir 
Jadvyga Steponavičiūtė, Joanos 
sesuo. Jie buvo į Ameriką pa
kviesti Kazio Bazio, šv. Kazi
miero parap. vargoninko, kuris 
yra Jadvygos ir Joanos brolis, 
lis. 

PITTSBURGH 
LIETUVIŲ KAMBARYS 
UNIVERSITETE 

Du sekmadienius nuo 3 ligi 
6 vai. p. p., Pittsburgho uni
versitetas buvo atidarytas žmo
nėms aplankyti įvairių tautų 
kambarius, kurie tame univer
sitete yra Įrengti. 

Tų kambarių yra 22, jų tar
pe ir lietuvių kambarys. 

Per tuos du sekmadienius 
' universitetą aplankė apie 8,000 

žmonių. 
Gruodžio 11 buvo ypatingos 

iškilmės: tada visų tautų kam- NERŪKSTANČIOS ANGLIES 
barių komitetų pirmininkams 
buvo įteikta tam tikra univer
siteto išleista knyga, kurioje 
yra spalvoti visų kambarių pa
veikslai. Prie įteikimo daly
vavo ir kiekvienos tautos at-
stovė-studentė, apsirengusi tau
tiniais rūbais, 

Lietuvių vardu knygą pri
ėmė kambario komiteto pirmi
ninkas P. Pivaronas. Drauge 
dalyvavo ir studentė M. M. Gai
lis. 

Per iškilmes dainavo serbų 
bažnytinis choras, vadovauja
mas Boriso Dobrovolskio. 

Iškilmių dalyviai apžiurėjo 

» 

Detroit, Mich., Naujienos 
•DfeKOJAME A. T. KUDžIAMS 

Iš DETROITO, MICH. 

Man dažnai ateina į  galvą 
klausimas: kokia butų musų. 

DAYTON, OHIO 
LIŪDNI ĮVYKIAI 

Po staigios ir trumpos ligos tremtinių padėtis, jei Šiaurės 

YRA PAKANKAMAI 

gruodžio 16 mirė Ona Petku-
vienė (fetkus), 55 melų am
žiaus. 

Gedulingos pamaldos •buvo 
atlaikytos šv. JKryžiaus lietu
vių bažnyčioje, palaidota Kal
varijos kapinėse. * 

Liko vyras Petras Petkus, 
dvi dukterys ir keturi sunųs. 
Vienas sunųs Juozas gyvena 
Japonijoje, turi ten civilinę tar
nybą. Velionė buvo kilusi iš Že
maitijos, Kražių apylinkės. 

Tą pačią dieną gruodžio 16 

Amerikoje mes neturėtume sa
vo brolių lietuvių ? Kaip mes, 
tremtiniai, jaustumas, jei iš 
anapus vandenyno negautume 
nei dvasinės nei ypač medžia
ginės paramos? Be abejo, mu~ 

butų šiijitą 
r  . .  .  

kartų 

Pittsburghe pravedus įstaty- didelė nelaimė ištiko Antaną 
mą dūmams kontroliuoti, antrą į Vilimaitį: grįždamas iš ^ darbo 
žiemą po to įstatymo įvedimo pateko po automobiliu ^ ir liko j 
miesto gyventojai jau pilnai sunkiai sužeistas, ypač kairė, 
aprūpinti nerūkstančia angli-i k°.ia smarkiai sulaužyta. 
mi, ir mažai galės pasiteisinti, j  Gydomas Miami Valley ligo-
jeigu kurie namų ar įmonių sa-įninšj* v . . ? 
vininkai neprisilaikys įstatymo.' .Reiškiame šeimai užuojau ą 

Namu savininkai raginami į ir linkime jam laimingai pa-
apsirupinti anglimi dabar, pirm sveikti. J. A. Urbonas, 
negu užklups šalčiai. 

SOVIETAI LAIMI, 
SAKO EARLE ' I 

Philadelphijoje kalbėdamas,] 
George H. Earle, buvęs US am-

YOUNGSTOWN, O. 

šv. 
ŠIS IR TAS 

Pranciškaus lietuviu pa

sų padėtis 
blogesnė. 

Reikia matyti savo akimis ir 
pačiam išgyventi, kaip apsi
džiaugia nelaimingas tremti
nys, gavęs iš užjūrio garanti
jas, pakietėlį arba kad ir pa
prastą laiškelį! Jautresnė mo
teris iš dėkingumo ir ašarą nuo 
veido nubraukia, o vaikai, gavę 
kramtomosios gumos ar šoko
lado gabaliuką, iš džiaugsmo 
šokinėja iki lubų! Sunku butų 
čia aprašyti, kaip išgyvena sa 
vo džiaugsmą kiekvienas Ame
rikos lietuvio sušelptas trem
tinys: galima tik tiek pasaky 
ti, kad vienokia ar kitokia for 
ma suteikta pagelba neteku
siam tėvynės lietuviui pabėgė
liui sukelia širdyje šventės 
nuotaiką. 

Su A. J. Kudžiais iš Detroito 
mes susipažinome per laiškus, 

LIETUVIAMS DAR REIKIA 20,000 
GARANTIJŲ 

DETROITIE&V DADRBO 
VAISIAI 

Michigan valstijos Employ
ment Service jau prašo ūkinin
kų samdytis Lietuvių ūkio dar
bininkų iš * DP stovyklų Vokie
tijoje. Pirmas toks atsišauki
mas pasirodė Ann Arbor News 
dienraštyje, gruodžio 8 d., po 
antrašte: "Offer DP Labor for 
Local Farms. — State Asks 
Employers To Hire Lithuani
ans". > 

Toliau rašoma, kad lietuviai 
ūkio darbininkai yra atvežami 
išvietintų žmonių imigracijos 
tvarka, kuria rūpinasi BALF ir 
daro pastangų gauti vietas pas 
Michigano ukininkus lietuviams 
ukio darbininkams iš DP sto
vyklų. Darbininkai, esą, turi 
ūkiško patyrimo ir Detroito 
Resettlement Committee steng
sis surasti darbininkų su ati
tinkamu patyrimu, kokio ūki
ninkas reikalauja. 

Ūkininkai, norį daugiau ži
nių apie tai, prašomi rašyti ar 

visus kambarius, kurie buvo j basadorius Austrijai ir Bulga- rapijos salė oficialiai atidarai tur but, jau bus pustrečių me-
Kalėdoms pritaikintai jrengti. 
Lietuvių kambaryje buvo įren
gta storai apsnigta lietuviška 
kaimo trobelė. 

Hti šio laiko BALFo imigra
cijos skyriaus darbas rėmėsi 
daugiausia tarpininkavimu tarp 
giminiu ir pažįstamų, kurie da
vė darbo ir buto garantijas, 
kad tremtiniai galėtų pasiekti 
Ameriką. Tokių garantijų jau 
užpildyta daugiau, kaip ketu
riems tūkstančiams šeimų, kas 
sudarys virš dešimts tūkstan
čių asmenų. Aišku, kad iš to 
skaičiaus- dalis atpuls, nes gy
venimo sąlygos stovyklose per 
keturis metus buvo sunkios ir 
daugeliui pakirsta sveikata, o 
selektoriai parenka tik visai 
sveikus asmenis. 

Todėl daug buvo prašyta, kad 
lietuviai pildytų blankas ne 
vien pažįstamiems ir gimi
nėms, bet ir nepažįstamiems, 
nes kitaip neišnaudosime mums 
skirtos kvotos. Mums reikia 
dar bent 20,000 darbo ir buto 
garantijų. 

Reikalas skubus, negalime 
laukti, nes ne mes vieni, o taip 

tel^fo'niieti, John R. Vlochj ukio | !'.at '.r kitos tautos nori įya-
, , . . , ' • i- i. • «r u Iziuoti, ir suprantama, kas pir-
darbininkų specialistui Was "jmesnįs  parūpins daugiau ga-
tenaw county. Įrantijų, tie daugiau laimės. 

Adresas: 3139 N. Washing- D. P. įstatyme yra vieni: 
ton St., Wayne, Mich. Telefo-'i važiavimą palenginanti aplin-
nas: Wayne 3725, arba: 113 S.]Kybtį, būtent, žemės ukio dar-
Ashley St., Ann_ Arbor, Mich. | ̂ ot\ f Amerikf ™eny^ 

Reikia pastebėti, kad Lietu-j Imigracijos ir įkurdinimo ko-

BALFo PIRMININKO 
. S V E I K I N I M A S  

ŠVENČIŲ PROGA 
* 

Taikos ir ramybes pasaulyje 
vis dar nėra. Tėvynė Lietuva 
svetimųjų priespaudoje. Jos 
taurus piliečiai tūkstančiais 
kankinami kalėjimuose ir Sibi
re. Virš 50,000 lietuvių trem
tyje, išblaškyti Vokietijoje ir 
kitose šalyse.. Jų skurdas ir 
badas, ypač vaikučių, yra šiur
pulingas. Kalėdų laiku pasi-
melskime už nelaimingus bro
lius ir seses lietuvius. Suteiki
me jiems pagalbu aukomis ir 
parūpinkime juos priglausti šio
je laisvės šalyje Amerikoje. 
Musų gailestingumas sut e i k s 
jiems paguodos, stiprybės ken
tėjimuose ir šventės jiems bus 
linksmesnės. 

Iš širdies reiškiu linkėjimus 
ir sveikinimus Kalėdų šventėms 
ir Naujiems Metams visiems 
musų bendradarbiams, gerada
riams ir tremtyje vargstan
tiems, kad Dievas leistų trem
tiniams susilaukti laiminges
nės ateities ir ramybės. 

Kun. Dr. J. B. Končius. 

RENGIASI VASARIO l«-ai 
Kadangi Vasario 61-a atei-

rijai, pareiškė, kad Amerika !  ta. Dedikacijos vakaras buvo j  tų. Per tą laikotarpį mes iš Ku- j  vių Tremtinių Įkurdinimo Ko- mitetas stengiasi sudaryti są-
pralaimi šaltą karą su Rusija. | gruodžio 12-tą, kur buvo su-|džių esame patyrę daug broliš- , mitetui Detroite užmegsti su lygas įvažiuoti tiems, kurie ne-

\ini- mucie vakariene n po i kos užuojautos bei visokerio- j ūkininkais ryšius per Michigan tui i nei tų gerų giminių ir pa-
rta- ceremonijų buvo pasil inksmini-j  pos paramos. A. J. Kudžius bu-j Employment Service pagelbėjo 
lius. mas. vo mums net atfidavitus at- Dr. Eugenia Gurskis. J. K. Tam tikslui buvau deleniota 

Vteftft bėda 

deleguota 
į  Vermont valstiją, kuriai dau

giausia trūksta žemės ukio dar-
j bininkų, kad ištirčiau galimu
mą gauti ten garantijų iš sve-

Buvu- !  timtaučių ūkininkų per Valsti-

Nori išvengti streiko 

bėda 

"Prezidentas Trumanan klai- rengta didelė vakarienė ir 
dingai kalba, esą mes užkerta
me komunizmui plisti kelius 
Tikrenybėje, komunizmas, va-! Parengimas buvo sėkmingas,; siuntęs, kuriais dėl naujojo įs-
dovaujamas Rusijos, visose de- ko ir patys rengėjai visai ne-;tatvmo, deja, pasinaudoti ne

riančiais metais bus vidury sa-! mokratihėse šalyse daro smar- sitikėjo, nes vakarienės įžanga J bespėjome. Kartu su aprupini-
vaitės, tai Pittsburghe minėji-jkią pažangą", pasakė seniau buvo $5 porai, o pavieniams $3.! mu dokumentais išemigruoti. 
mas numatytas rengti vasario j buvęs Pennsylvanijos guberna- Retai čia atsitinka tokių iškil - j  Kudžiai visą laiką mus rėmė) 
2° dien,, sekmadienį. j toriu*. "• v . ™inWi parengimu ir su tokia, ir tel:.eremia siuntinė1 i a i*: i ^ gru0cižį0^ lSd'tapo1 '^us State Employ- lamhl darbo savajtę ir pakelti 

Minėjimas prasidės pamal -j Ji s  pareiškė: Visu siuo lai- kaina, bet žmonės remdami sa- 'maistu ir drabužiais. Mes visai s . . . „ jinent komisija, Farm Bureau,;+ ; '1 7 valandai -it-
domis šty. Kazimiero bažnyčio-j  kotarpiu mes neatgavom nei vo parapijos reikalus, maloniai;  laiką jaučiame iš anapus van-Į .. a lr ka nlama uz * State Development Commission j  ' 
je, o paskui bus susirinkimas) vieno» pėdos žemės, kuria Ru- atsilankė ir tiek daug. kad jauWno ištiestą jautri, broliš- j K^tveje senos moters, kūną sa- „• ,varnų Bažnyčių, labdaros ir į lyg.nimo. 
Lietuvių Piliečių svetainėje. j sija užėmė, nei neišlaisvinom vietos buvo perank^ta. 

Numatoma, kad kalbės mies-^jokios tautos. O dabar Rusi- per 200 asmenų. 
to mayoras ir Lietuvos konsu-!ja jau pasirengus užimti visą Pirmas kalbėjo parapijos j duoda vilties ateičiai. 

BALTIMORE, Md. 
^įsio komunisto Whittaker Cham- JP- komisijas. 

' Special# prezidento paskirta 
taryba stengiasi sutaikyti ne
operuojančių geležinkelių darbi
ninkų unijas su geležinkelių sa
vininkais. Tas apima apie mi
lijoną darbininkų. 

Taryba siūlo geležinkeliams su
tikti duoti darbininkams 40 va-

vo automobiliu Mrs. Chambers darbo organizacijomis, lšdavo-

Azija". las P. Daužvardis, iš Chicagos. 
Dalyvaus K. Bazio vadovauja
mas šv. Kazimiero parapijos SVIESTO IR MARGARINO 
choras ir tautiškų šokių šokė
jų grupė, vadovaujama Birutės 
Jasevičiutės. 

DRAUGIJŲ VALDYBOS 
Lietuvių Piliečių Draugijos 

dabar yra Jack Norris, pava
duotoju — F. Radžius, sekr.— 
A. A. Marchukonis, tin. sekr. 
—- F. Venslovas, ižd. — J. Bar-
net, direktoriai — F. Budas. J. 
lomkevičius, H. Bernotas, J. jai stengiasi padaryti. 
Laukaitis, J. Tumas ir Ad. Sai-
man. Ligonių prižiūrėtojas — 
J. L. Lekavičius; šeimininkas 
— Benis Rassel. 

Lietuvių Mokslo Draugijos 
pirmininku dabar yra J. Kate-
la, pavaduotoju P. Marmokas, 
sekr. J. Karauckas, fin. sekr. 
J. Samulevičius, ižd. J. Virbic
kas. direktoriai — J. Mikeška, 
M. žvirblis, F. Roziukas. šei
mininkas — Benis Kazlauskas. 

Juozas Virbickas. 

KRAUTUVIŲ DARBININKAI 
G A U N A  D A U G I A U  

Amerikos Darbo Federacija 
ir CIO lenktyniuoja už krautu
vių tarnautojų ir . darbininkų 
patraukimą vieni į save, kiti j 
save. 

ADF sudarius apie 13oo dar
bininkų skaičių, pareikalavo ii 
gavo tiems darbininkams algi; 
pakėlimo 8 nuoš. 

CIO savo globoje turi apie 
1000 krautuvių tarnautojų, ir 
jiems krautuvės pasiūlė po 8 

GAMINTOJŲ KOVA 
Pennsylvanijos sviesto blokas garbingą darbą, ypač, kad čia 

pasiryžo padėti visas pastangas lietuvių nėra daug. 
kovai prieš laisvą ir netrukdor Klebonas ir komitetas padė-
mą margarino pardavimą Penn-'kojo visiems širdingai už žy-
sylvanijoje. mią paramą ir kooperaciją, taip 

Pienų ūkių organizacija pa- pat ir toms darbininkėms ir ko-
siryžus kovoti, kad valstijoje: miteto nariams, kurie tiek 
nebūtų pravesta jokių pakeiti-j daug dirbo parengimui, 
mų dabartiniame margarino 'įs-į 
tatyme, ką margarino išdirbd- NIEKAS NAPRISIMENA DP 

čia nebuvo tokių parengimų, 
Margarino kontrolės įstaty- prakalbų ar šiaip ko, kur užsi-

mas draudžia parduoti marga-;»!>'?. ne'almmKUf hetu-
. , , , .. , , vius tremtinius (DP) ir pasi-

nm. spalvuotą, kad Jis_ nebūtų n|l)intlJ j |} suSe,phml. Kaip 
panašus j sviestą. Valstijos ninĮ^įu tai labai čia lietuviai 
institucijose (ligoninėse, kalė-domisi tų nelaimingųjų likimu, 
jimuose ir tt.) margarinas ,už-ibet neatsiranda, kas viešai at-
draustas duoti prie valgio. silieptų ir visus sušaukus, ką 

Jeigu margarinas butų rau- ° ,gal ''e>!
n

ulta'aS 

,  . . .  ,  i  i  •  „ !  b u t u  g e r a s  i r  g a l  n e  v i e n a s  p a -
donos, žalios ar kitos kokios van^hs lietuvis turėtų progą 

klebonas kun. Sofranec ir per- gali suprasti ir įvertinti viso 
statė vyskupą, kuris trumpai, to reikšmę, kuris pats yra pa-
išreiškė savo dėkingumą klebo-| tekęs į nelaimę ir dairosi drau-
nui ir parapijonims už atliktą į kurie galėtų jam padėti iš 

jos išsigelbėti-. 

Tik tas 

Man malonu parekšti gerbia
miems Kudžiams vieša padėka i  . i i  

I už jautrų musų, tremtinių, 
sunkių gyvenimo sąlygų supra
timą bei atjautirfl$, už mums 
suteiktą ir tebeteikiamą me
džiaginę bei moralinę paramą, 
padedančią mums kovoti su 
įvairiais sunkumais; kurių pil
nas tremtinio gyvenimas. 

Gerb. Kudžių parama mus 
skatina ištverti iki galo ir ne 
leidžia nustoti vilties susilauk
ti gražesnių dienų. 

Drauge mes svei k i n a m e 
gerb. Kudžius Kalėdų švenčių 
proga, linkėdami jiems daug 

ir 

Buvo ka ranką, kuri žymiai palengvi-1 vu u, J s u a Vo-: Dabar tie geležinkelni darbinin-
" 1 ! pervažiavo, kaip sakė, skubėda- Jc Vermont gubernatorius su- kai dirba 48 valandas. Sutrūni

ma į geležinkelio stotį pasitikti |tv^e^ė tų organizacijų atstovus pintą darbo savaitę siūlo |ve8tl 
savo vyrą, grįžtantį iš tardymu * pos^į» kur buvo priimtas* ma- > nuo rugsėjo 1, 1949 m. 

•' y o .  n o  p a s l u i v m a s  jei  hetuvm D. rr • • i  • 
New Yorke. P> įkurdinimo Vermont valsti- i Talf Pasiulymais norima is-

W. Chambers, buvęs komunis- joje. * 'I vengti visuotino streiko, kurj 
tas ir tarnavęs Maskvai tarpi-1 BALF įstaiga turi oficialų i 16 geležinkelių darbininkų unijų 
ninku perdavime vogtų iš State kvietimą keliems šitarns uki- galėtų iššaukti po sausio 17 d. 
Departmento dokumentu, komu- sąlygomis: 

t . ,i Valstija aprūpina darbu u nistų issizadejo, kai, pajuto kad butu> daliai žada apmokgti ke 

gali gauti, ir gavo, redaguoti lionės išlaidas traukiniu, -bet PASARGA ŽIEMAI 
rimtą Time žurnalą, su $30,000 j labdaros organizacijos turi duo-i 
met.inės algos. } ti garantiją, kad atvykę nebus1 galėtumėt sulaikyti savo 

Chambers prisidėjo ųrie ati- !  visuomenei našta (public char- automobilį ant dešimtuko, bet 
dengimo dokumentų'vogimo pa-'f,^-.'^fia" ,tam l'ei

1
ki® k,elilJ tai nėra saugus sustojimo bu-

slančiu kai auie tai Drabilo Eli- • i doleill^ uzstato» k^d das, ypatingai jeigu dešimtukas slapčių, Kai apie tai piaoiio r,n j k - t atvykUsiu susire- w. i-1 • • i , » 
zabeth Bentley, kita buvus ko- tų ar įvyktų nelaimė, 'butų^ ll, >raslld

1
us "uo™leB° lrf 

munistų agentė. šų staigiai pagalbai. j Clevelando Policijos Depart-
Chambers ukėje netoli Balti- Pat kai kurie svetim- mentas pataria automobilį vai-

morės buvo laikomi iš State De-^!lU(-iai ūkininkai sutinka išduo- ruojančiam duoti sau pakanka 
" nnrtrripntn nflvotrt.i dokumentai. It{ jei_kas kitas ap-' mai vietos tarp savo ir pirmi nartmento pavogti dokumentai, iK1Las ap- mai viexos xarp savo ir pirmu 

kam naaiškėius Ch'imbers ture-' ir-f ls.^a}^as trsiuk1- važiuojančio automobilio, ypač kam ., „lu> yel relkla kehų tukstan-1 jeigu jusų ratais slitlu. Buk 
jo pasitraukti iš to žurnalo .re
daktoriaus vietos. 

Valdžia apkaltina pati Cham-

čių dolerių traukinio bilietams 
pirkti. | tikras, jog galėsi sustoti laiku 

ČIA turėtų BALF padėti. Bet ir išvengsi nelaimės, nes stai-

spalvos, tai gali sau buti, sako 
svieto industrija; bet jis nega
li buti imituotos sviesto spal
vos. 

Iš kitos pusės, maisto krau
tuvės, šeimininkės ir 

čia atvykti ir prisiglausti. 
Man šis dalykas parupo ir aš 

norėčiau, kad iš Clevelando čia 
atvyktų DP, kurie jau yra ap
sigyvenę ir galjNkalbą pasaky
ti. Prašau su manim susira-

al/u pakHimo. 

es ir margan-j. vt- ^ .-a ga]ėsime ką to
no išdirbėjai pasiryžę padėti atHkti. Tuo reikalu kreip-
pastangas, kad toks margarinui j kitės Į DIRVOS redakciją, ma-
suvaržymas butų panaikintas.' ' no adresą jums suteiks. 

O P V V (,VT v  A v i m e  -  -  1  A č i u  I > 1 R V A !  u ž  a t i t a i s y m ą  
PENNSYLVANIJOS žmones i klai(los> kad mirė Subonienė, o 

in industrijos išperka daugiau j ne Martynas Subonis. Subonie-
įvairių gaminių, nei visų Nau-inės laidotuvės buvo vienos iš 
josios Anglijos valstiyų gyven-j gražiausių 
tojai ir industrijos sudėjus j 
vieną. 

Pennsylvanijos žemės Ukio 
metinę parodą Harrisburg, Pa., 
sausio mėnesį aplanko po virš 
pusė  mil i jono žmonių.  

Geriausias 

LIETUVIU r 
Žurnalas 

NAUJIENOS 
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Paveiksluotas J ^-JŲ puslapių 
Ui $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 

Insfeigfos Gegužio 15(  1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia % Pa. 

Baigdamas reiškiu 
gilią simpatiją Subonių šeimai. 

Saulės Brolis. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa-
i^ynąui. Tas būtina. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos  Ats tovas  

Prenumeratoms. Skelbimam® 
8021) Manila Detroit 13, Mich. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Aveniie 

Waterbury, Conn. » 

laimės ir sėkmės Naujiems Me- bers kaip svetimai valstybei tar. ™^ fALPe. šiandien tam lė- sųs sustojimai gali buti priei^; 
" ' - navusj agentą, nors Ji, pagelb- ^ ̂  ne""mes! tams. V. I. Alantai 

INDIJOJE, nuodingos kobra 
gyvatės kas met nukerta apie 
20,000 žmonių. 

sti kitus agentus išduoti, o da-: kurių užtenka tiktai kukliai 
bar į bėdą pateko ir jo žmona. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina anšvietą. 

i 

O H I O  D E P A 8 T M  
THvM&S, j  ^ f-, 

- **£ 

tremtinių šalpai vykdyti ir ad
ministracijos išlaidoms paden
gti. O čia yra realus, būtinas 
reikalas ir jam turi buti lėšų. 

Visuomenė turėtų čia sku
biai ateiti j pagalbą. Mes turi
me suprasti, kad kuo- daugiau 
išgelbėsime žmonių iš Vokieti
jos, tuo mažės šalpos išlaidos, 
nes mažės šelpiamųjų skaičius. 

Yra galimybių ir kitose val
stijose atsiekti panašių rezul
tatų. Tuo budu mes patrigu
bintume garantijų skaičių ir 
galetume tikėtis didesnio skai
čiaus lietuvių. 

Todėl kreipdama f tai' musj 
visuomenės dėmesį, ; ; a š a u 
siųsti BALFui informacijų iš 
savų valstijų apie galimumus 
įkurdinti ten lietuvius ukinin
kus ir prisiųskite aukų tam tik
slui, nes be lššų neįmanoma 
rimta, pilna žodžio prasme, imi
gracija j Amerika. 

Alena Devenienė, 
BALF Imigracijos ir 
Įkurdinimo Komiteto 

Pirmininkė. 

£MEBKK$ 
ŠECUBIT 

$ 
BUY BONDS TODAY 

Ohio valstija šitaip pasitinka į ją įvažiuojančius automo
bilistus visais keliais, tik prašo važinėti atsargiai ir sau
gotis trafiko nelaimių, kurios pasikartoja kas valandą. 

U. S. SECURITY 
LOAN VAJUS 

Prisidėjimui prie visuotino* 
kovo» su infliacija, Cuyahoga 
County Committee kuris dirba 
U. S. Security Loan pravedime, 
praneša kad jis pilniausia r®* 
mia ir užgiria United States 
Treasury Departmento United 
States Savings Bond programą 
kurio svarbiausias tikslas yra 
prisidėti prie infliacijos sulai-

Nebus laimės, jei musų tautie-l^1110, 

čiai tebekenčia! Aukas siųski-! The United States Savingg 
te; . ' j vajus Cuyahoga apskrityje ve-

I damas nuo Birželio 15 iki 3|Įr~ 
United Lithuanian Relief Fund Pirkite U. S. Security Bondjp, 

of America Inc. 1^° planu kaip pirkdavę-
i n r  j  c į 4  /  t e  k a r o  m e t a i s .  J i e  n e š a  g e m  105 Grand Street įpeh]ą „ yra teip y» 

Brooklyn 11, N. Y. patys dolariai. 



D I B V A S 

Tarp Nemuno ir Reino 
S 

Gyvenimo sukurta apysaka 

II: SUGRĮŽIMO BELAUKIANT 
I. Vėl gyvenimas iš pradžios 

(Tęsinys, iš pereito nr.) 

Kaip sutarta, taip ir padaryta: kitą rytą 
jau persikėlėme į "savo butą": turėjome gazą, 
Šiltą ir šaltą vandenį, vonią, virtuvę ir bevfeik 
tris kartus didesnį kambarį, negu viešbutyje. Li
ko atviras tik vienas klausimas: kur sugriebti 
150 markių, kurių truko,- kad galėčiau apmokė
ti už tą "butą" tris mėnesius iš kalno. Mėginau 
gauti avansu iš ten, kur dirbau. Bet nepavyko, 
nors smulkiai išdėsčiau visą reikalą. Kreipiau
si j vieną-kitą pažįstamu, bet beveik visi buvo 
pfinašųs turtuoliai... Ir buvau bepradedąs 
tilisivilti, kad negaliu išpildyti duoto žodžio, jog 
mokėsiu už tris mėnesius iš karto, žinojau, kad 
kaip visiems artistams, taip ir mano "buto" sa
vininkei artistei Grafenhorst nieko tiek netrūk
sta, kaip. pinigų. 

Bučiau galėjęs kreiptis ir prašyti paskolos pas 
buv. ministrą K. Škirpą, su kuriuo, tiesa, buvo
me labai mažai pažįstami. Manau, kad jis butų 
man paskolinęs. Bet jau iš kitų buvau girdėjęs, 
kad K. Škirpa nemėgsta tautininkų, nesivaržo 
juos pakeikti ir vengia turėti ryšių su jais. Tad 
"garbė" man neleido jo prašyti malonės... 

Prisiminiau prezidento Smetonos laišką, gau
tą dar stovykloje, ir atvirai jam parašiau į Švei
cariją apie mano piniginius rupesčius. Po kelių 
dienų gavau ponios S. Smetonienės rašytą atvi
ruką, kuriame ji man pranešė, kad Prezidentas 
man pasiuntė 200 markių. Padėtis buvo išgelbė
ta. Apsimokėjau už kambarj trims mėnesiams ir 
SU keliasdešimts markių kišenėje pasijutau vėl 
vertingesnių žmogumi... 

Kartu su dviem šimtais markių Iš prezidento 
šeimos gavau baltinių ir drabužių siuntinį: kele
tą paklodžių, kurias dar ir dabar tebetriname, 
marškinių, kurių dar nespėjau sunešioti, gerą 
žieminį paltą (rodos, pono Yalušio) ir šiaip ki
tokių smulkmenų. Taigi gyvenimas iš pradžios 
klostėsi gerai: darbą turėjau, butą turėjau, vaką 
ir žmoną turėjau... 

Taip įsikūręs galėjau jau žvalgytis, kas da
rosi politikoje.. " / 

Beje, bučiau pamiršęs pasakyti, kad tarp tų 
pasisekimų turėjau ir nelaimių... Istorija pasa
koja, kad Anglijos karalienė Viktorija ko nesu
klupo jos karūnavimo dieną: Canterbury arki
vyskupo patepta ir apvainikuota jaunutė devy
niolikos metų karalienė, lipdama j jai parengtą 
sostą, žengė iš karto per du laiptu ir... ko tik ne
sugriuvo. Mano nelaimė, žinoma, neturi nieko 
panašaus į tą istorijos pamoką. Ji, tik parodo, 
kad kiekvienas pasisekimas mažina žmogaus 
budrumą, silpnina jo valią ir naikina tikros pa
dėties supratimą. 

Išvalę, išdažę ir sutvarkę pasiskolintą vaiko 
vežimėlį, mes jį saugojome, kaip "akį kaktoje". 
Atsargiai ir gražiai pakeldavome ir nuleisdavo-
me jį žemyn iš ketvirto aukšto, žiūrėjome, kad 
neužvažiuotume ant1 akmens, kad nesulytų lie
tus ir kad liktų švarus ir... gražus. Toks musų 
pąsididžiavimo vertas rūpestis tęsėsi apie savai
tę. Bet kaip viskas pasaulyje suranda savo ga
lą, taip ir musų dėmesys vežimėliui pasibaigė 
tuo, kad nutarėm nebevargti ir kasdien nebekil
noti siaurais ir nepotogiais laiptais į ketvirtą 
aUkštą. Nutarėme jį dienai ir nakčiai palikti 
viešbučio kieme. Porą dienų net nepagalvojo
me, kad gali kas blogo atsitikti su tuo vežimė
liu. Tik vieną rytą, kai ruošiausi gulti "po nakti
nio darbo, žmona be kvapo atbėgo laiptais ir iš
sigandusiu veidu pranešė, kad kieme nebėra ve
žimėlio. 

' — Pasiuto... — ant greitųjų suradau tik to
ki žodį ir tuoj pat leidausi į kiemą. Vežimėlio 
tikrai nebebuvo. SOS šauksmais sukėlėme visą 
viešbutį ir jo kaimynus, išsipasakojome, kada, 
kur ir kaip jį pastatėme; kaip jis atrodė, iš ko 
gautas, kaip gautas, kam priklausė ir kam buvo 
naudojamas... / 

Vieni musų užaliarmuoti gyventojai traukė 
pečiais, kiti — abejingai žiurėjo per langus, dar 
kiti — davinėjo mums įvairius patarimus... Be
veik klupščiomis išvaikščiojau visą mažą kiemą, 
išžiurėjau pėdsakus, lyg ieškodamas pamesto 
brangakmenio: vežimėlio nebebuvo. 

Tuoj pat nuskubėjau į policiją ir ten pareiš
kiau, kad "šią naktį man iš kiemo pavogė vaiko 
vežimėlį". Iš policijos jokios užuojautos nesu
laukiau. Pažadėjimas viską padaryti, kad ve
žimėlis butų surastas, mane šiek tiek pastiprino, 
bet policijos valdininko pakartotinas primini
mas, kad jau nebe pirmas toks atsitikimas ir kad 
iki šiol dar nėra pavykę išaiškinti vagies, man 
nieko gero nežadėjo. Kai vežimėlio savininkui 
pranešiau tą mano "nelaimę", ir paklausiau, kiek 
už ją man dar reikės primokėti, jis numojo ran
ka ir nuramino mane žodžiais: "Das kostet 
nichts"... 

Kai vežimėlio nebebuvo , tai Ir žmona nega
lėjo ilgai "vaikščioti" su vaiku ir aš negalėjau 
ramiai pamiegoti. Tai ir buvo musg bendroji 

£• Jbibmeikti, 

nelaimė: žmona mane kaltino, kad tingėjau ve
žimėlį užnešti, o aš ją kaltinau, kad nepramatė 
vagystės...' Pykome ir barėmės net kelias die
nas, kad per neatsargumą praradome tokį 
brangų daiktą... O vaiko vežimėlis mums buvo 
taip brangus, kad jei bučiau žinojęs, jog kokia
me kieme stovi nesaugomas ir ne labai reikalin
gas vežimėlis, tai gal bučiau ėjęs ir pasielgęs 
taip pat, kaip su manuoju buvo pasielgta. Ir 
Dievas manęs nebūtų baudęs... Bet bijojau žmo
nių bausmės... 

Ir vėl panelės Yčaitės aukojo savo jėgas 
mano žmonai "pagelbėti" prie pasivaikščiojimo 
su vaiku. O Martynas Yčas, kai atsilankę pas 
juos papasakojome apie dingusį vežimėlį, išėmė 
iš kišenės dvi sidabrines penkmarkes, įdėjo jas 
į mano mažo vaiko saują ir pasakė: "še, kad 
greičiau pradėtum savo kojom vaikščioti". 

Prie tų dešimt pridėjome dar 14 ir "bhisų 
turguje" nusipirkome kitą vežimėlį. 

2. Ant mažos politikos didžiųjų 
laiptų 

Kaip kavalerijos arklys, išgirdęs karo mar
šą, nerimsta, taip ir mes nerimome Berlyne, vis 
geriau suprasdami ir aiškiau matydami, kuo ga
li pasibaigti "šilti ir draugiški" vokiečių-sovietų 
santykiai. Bet visi tuščiomis kišenėmis, apkrau
ti visokiais privačiais ir šeimyniškais reikalais, 
su paniekinto pabėgėlio padėtimi ir praradę pa
sitikėjimą savimi ir kitais, negalėjome užsiimti 
plačiais sumanymais. Tiesa, vienas-kitas Berly
ne gyvenančių lietuvių tarpe mėgo burti mus po
litiniam darbui... . Bet, atvirai sakant, nusivyli
mas buvo toks didelis, kad kiekvienas, nors ir 
geriausias', sumanymas greitai pavirsdavo abe
jonėmis. 

Belaukiant, kol kas nors rimčiau duo6 rė
mus musų politiniams norams, susimetėme į Lie
tuvių Draugiją, į vieną parapiją ir tuo įvairino
me musų dienas. Sekmadieniais ir šventadie
niais rinkdavomės į Lutgerus tfažnyčią, klausy
davome simpatingo kun. Ylos pamokslų, meldė
mės, kaip kas mokėjome ir galėjome. Musų ko
lonija nebuvo didelė: apie porą šimtų gyvybių... 
Bet užteko ir tiek, kad susirinkimuose pasigin
čytume ir pasibartume. Musų draugijai links* 
mai pirmininkavo R. Skipitis. 

Palengva pradėjome jaustis žmonėmis: ap
sipratome su savo padėtimi, susigyvenome savi-
tarpyje, sustiprėjome dvasioje. Nors labai ma
žai težinojome, kas dedasi pasaulyje, bet nujau
timas nuolatos mums skelbė, kad karo pabaiga 
dar toli ir kad dar turėsime nemažai pergyveni
mų. , 

Iš vokiečių spaudos težinojome tik vieną da
lyką: kad viskas einasi gerai vokiečių didžiajam 
reichui ir kad Anglijai ateina jau baisus galas. 
Klausytis užsienių radio buvo griežtai uždraus
ta net ir ištikimiausiems naciams, o mums už
sieniečiams tokia prabanga buvo ypatingai pa
vojinga. Kaip visi vokiečiai, taip ir mes buvo
me priversti tikėti, kad niekas negali Vokietijos 
įveikti ir kad šis amžius priklauso vokiečiafns. 
Sekmadieniais prie musų bažnyčios durų pasida
lindavome įspūdžiais ir žiniomis: mes eiliniai ži
nojome labai nedaug, o musų "didieji politikos 
vyrai" dar vis nebuvo galutinai įsitraukę į or
ganizuotą Lietuvos laisvinimo darbą. 

Berlyno lietuviškoj kolonijoj be ministro K. 
Škirpos turėjome dar keletą asmenų su pagarsė
jusiais vardais... buvusių ministrų pirmininkų, 
ministerių, diplomatų ir aukštų kariškių. Nors 
visi jautėmės vienodai iškritę iš balno, vienodai 
nusivylę ir vis vienodai silpni, vis dėl to dažnai 
paklausydavome, ką kalba toks Ernestas Galva
nauskas, ką šneka toks pik. Grinius, gen. Mus
teikis ar Vailokaitis... O pats Škirpa laikėsi la
bai atsargiai, ir mes tik galėjome spėlioti, kad 
ji kaž ką ruošia, kaž ką organizuoja... 

(Bus daugiau) 

Spalių mėn. 18 d. miręs Lietuvos ministeris Šveicarijai Dr. 
J. šaulys, kilų ministerių tarpe. Iš kairės: P. žadeikis, 
St. Lozoraitis, pasiuntinybės patarėjas St. Bačkis, E. Tu
rauskas, J. šaulys ir B. K. Balutis; (Nuotr. B. Gaidžiuno) 

SVARBUS BALF PAAIŠKINIMAI 

PALŪŽĘ UOSIAI NEPRIGYJA 

Patrankos kirto ąžuolus per pusę, 
Lietus švininis žemėn lijo. 
Tėvynė žus, jei mes kovoj palūšim, 
Palūžę uosiai neprigyja. 

Vieni suklumpa, kiti žygin kelias, 
Per veidą kraujas juodas teka. 
Vaidenas tėviškė ir gimtas kelias, 
Kur jovaruos paukšteliai šneka. 

Vaidenas motina prie kiemo vartų, 
Vaidenas jaunos, linksmos dienos. 
Granatos žemę gabalais išvarto, 
Per kiaurą na^tį skamba plienas. 

Patrankos kirto ąžuolus per. pusęv ^ 
Lietus švininis žemėn lijo. 
Tėvynė žus, jei mes kovoj palūšim, 
Palūžę uosiai neprigyja. 

Balys Gaidžiunas. 
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Ką tik išleidę pereitą DIR
VOS numerį, kur buvo T. Dam
brausko straipsnis "Reikia 
daugiau šviesos" gavome BA 
LFo Valdybos ir Imigracijos 
Komiteto pranešimą, kuriame 
bent iš dalies jau atsakyta į 
kai kuriuos keliamus klausi
mus. Tų atsakymų turinys 
toks: 
Organizacijos pačios tikrina 

Valdžia, žinodama, jog pripa
žintosios DP komisijos organiza
cijos yra pajėgios tesėti savo pa
žadus, garantijose nurodytų fak
tų pati netikrina, o palieka tai 
atlikti pačioms organizacijoms. 

BALFui nusiųstos garantijos 
gali buti nukreiptos penkiais 

keliais 
Garantijų davėjų" pageidavimu, 

BALFas gautąsias garantijas nu
kreipia: 

1) tiesiog į DP komisiją W«-
shingtone (Displaced Persons Co
mmission Washington 25, D.C.), 

2) j War Relief Services — Na
tional Catholic Welfare Confe
rence (NCWC) Resettlement Di
vision, 149 Madison Ave, New 
York, N.Y. (katalikų organiza
ciją), 

3) j Church World Service 
(CWS), 214 East 21st Street, 
New York 10, N.Y. (protestantų 
organizaciją), 

4) į International Rescue and 
. Relief Committee (IRRC), 103 

Park Ave. Room 507, New York 
17, N.Y. (liberalų organizaciją), 

5) j United Service for New 
Americans, Inc., 15 Park Row, 
New York 7, N.Y. (žydų organi
zaciją). 

Garantuoto jai, siųsdami BAL 
Fui blankus, malonėkite būtinai 
pažymėti, kuriuo keliu pageidau
jate toms garantijoms duoti eigą, 
t.y., per kurią orgaaizaciją norite 
tremtini atsiimti. 

Notarizuoti nereikia tik per 
katalikų organizaciją, bet rei
kia parapijos adreso ir klebo

no pavardės 
BALFas, norėdamas garantijų 

tekstą pritaikyti visiems atve
jams, toliau naudojasi DP komi
sijos nustatytu blankų tekstu 
(forma). 

Kurie nori, kad BALFas feiųstų 
garantijas tiesiog j DP komisiją 
Washingtone, ar Church World 
Service (protestantų organizaci
ją), ar International Rescue and 
Relief Committee (liberalų orga
nizaciją), ar United Service for 
New Americans (žydų organiza
ciją) turi užpildyti po šešias (6) 
kopijas blankų kiekvienai šeimai, 
įimant nevedusius vaikus iki 21 
metų amžiaus. Atskirų garantijų 
reikia tiems vaikams,, kurie turi 
21 metus arba kurie jau yra vedę, 
nors 21 metų ir neturi. Tų blankų 
.dvi (2) kopijas būtinai reikia no
tarizuoti. 

Norintiems naudotis National 
Catholic Welfare Conferencee (N 
CWC) katalikų organizacijos 
tarpininkavimu, pakanka užpildy
ti tik 2 kopijas ir jų notarizuoti 
nereikia, šiuo atveju reikia taip 
pat nurodyti: 1) savo gyvenamo
sios vietos katalikų parapijos ad
resą ir 2) klebono pavardę. 
Šis paskutini* 1 reikalavimas 

yra naujiena. 
Čia tačiau lieka dar vienas 

neaiškumas. Ligšiolinėse for
mose, kurias BALFas vartojo, 
nebuvo reikalaujama konkre
čiai nurodyti darbdavio adre
są. DP komisijos blankuose, 
kuriuos dabar, pasirodo, jau 
ir BALFas pradėjo vartoti, yra 
numatyta vieta konkreč i a m 
darbdavio pažymėjimui. Kaip 
žinoma, čia ir yra didžiausias 
sunkumas. Kas atsitiktų, jei 
ir dabar buto parūpinto j as pa
sitenkintų, kaip ir pirma, $ik 

darbo tipo nurodymu, nepažy
mėdamas darbdavio vardo ir 
adreso? 

Ligšiolinės garantijos geros 
BALFas rašo: 

Ligi šiol visi užpildyti garan
tijų blankai yra geri ir Jų keisti 
nei papildyti nereikia. 

BALFas apsiima sekti bylų 
ei m 

Toliau rašo: 
Kurie jau esate betarpiškai pa

siuntę garantijas DP komisijai 
Washingtone ar kitoms čia išvar
dintoms organizacijoms, malonė
kite apie tai pranešti BALFo 
centrui (United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N.Y.), kad mes 
ir musų atstovai Europoje galėtų 
sekti tų bylų eigą ir, reikalui 
esant, padėti. 

Ką daryti su dublikatais? 
BALFas griežtai nurodo: 

Garantiją galima siųsti tiktai 
vienai šalpos organizacijai arba 
DP komisijai. 
Bet daugeliu atvejų tai yra 

jau įvykę. Prasidėjus neaišku
mams* dėl BALFui išsiųstų ga
rantijų, daugelis jau išsiuntė 
garantijas ir į Washingtona, 
žinoma, neatšaukdami BALFui 
pasiųstųjų. Kas manoms tais 
atvejais daryti? 
Numato, kad gali ir atsisakyti 

BALFas dar . pastebi: 
Jeigu viena ar kita pagelbstin-

ti organizacija atsisakys padėti 
tremtiniui atvykti dėl kokių nors 
priežasčių, tai tik tokiu atveju 
galima kreiptis j kitą organizaci
ją, prašant užvestą bylą paimti 
iš vienos ir perduoti kitai orga
nizacijai. 
Butų svarbu .išaiškinti, kiek 

laiko trunka, iki organizacija 
nutaria atsisakyti. Ligi šiol to
kių pranešimų, kad kuri orga
nizacija atsisakė padėti, be
rods, negirdėti. Ar tai reiškia, 
kad niekam neatsisakė, ar tai 

(Nukelta j 6-tą puslapį) 

Kalėdų rytas 
Stasys Santvaras 

Ne rudenio audra palaužė girios medį, 
, Ir verkiantį žilvytį apšarmojo — ne šarma.... 

Tai sviedinio skeveldra parbloškė vienturtį sūnų —-
Tai motina pražilo mylimo vaikelio verkdama 

Plačiom erdvėm, per baltą sniego drobę — 
Nusitiesė krauju ir ašarom paženklinti takai.... 
Kranksėdami ir rėkdami varnai lakioja, 
Dantis kalendami, atbėga peralkę vilkai 

Tamsiajam pagiry ir vėl griausmai sudunda, 
Ir vėl žvaigždes aptaško kruvina ugnis.... 
Ir, rodos, ant asilėlio neštų savo laimę 
Pavargus motinos širdis 

O, vade, tu sakei, kad einame tėvynės ginti, — 
Dabar liepi mum griaut kitų žmonių namus 
Prisiekiam tau aukoti širdį ir jaunatvę, 
Tik grobti ir naikint nemokyk mus 

Pro kalno kauburį vargų giesmė atskrido — 
Ramybė ir taiką šiandieną, broliai! — 
Ak, kalviui leiski gryžti kalvėn, o piemeniui stonelėn— 
Kalėdų rytas jau, Kalėdų rytas, generole 

SOVIETAI UŽDRAUDĖ GIEDOTI 
'SILENT NIGHT' 

minties versmė. Šiomis dienomis visi Berlyno 
nebolševikiniai laikraščiai pa
skelbė, kad sovietai uždraudė 
giedoti bažnyčiose ir viešose 
išlfilmėse garsiąją Kalėdų gies
mę, "Stille Nacht" (angliškai 
"Silent Night"). Ne tik pas 
vokiečius, bet ir visame krikš
čioniškame pasaulyje ši giesmė 
yra tapusi viena mėgiamiausių 
kalėdinių giesmių. Tad reikia 
suprasti, kokiu pasipiktinimu 
vokiečiai sutiko šitą brutalų 
sovietų žygį. 

Ta pačia proga keletą žodžių 
apie žymiąją giesmę. Maždaug 
prieš 130 metų Alpių kalnuo
se, netoli Salzburgo mažame 
k a i m e l y j e  O b e r n d o r f  g y v e n o  
kuklus klebono pagelbininkas, 
mūsiškai tariant vikaras, Josef 
Franz Mohr. Vieną Kalėdų 
naktį jam teko leistis į kalnų 
bažnytėlę atlaikyti Piemenėlių 
Mišių. Bet nuvykęs patyrė, kad 
neveikia vargonai. Ką daryti? 
Kunigas buvo taip pat šioks-
toks poetas. Jis mėgdavo taip 
pat ir dainuoti. Kaip tyčia jis 
prisiminė, kad nesenai buvo su-
kuręs eilėraštį apie Kalėdų nak
tį, kurį mėgdavo niuniuoti. Jis 
nuskubėjo pas kaimelio vargo-
ninką Franz Gruber, kuris kaip 
paprastai Alpių kalnų kaime
liuose yra ir mokytojas, ir pa
tarėjas ir visokios kitokios iš-

Tuoj abu sėdasi tartis, bet 
n i e k o  g e r e s n i o  n e i š  g a l v o j a ,  
kaip panaudoti giesmės vietoje 
eilėraštį ir meliodiją. Nutarta 
— padaryta. Greit susirado 
pora merginų ir vaikinų, kurie 
paskubomis šoko mokytis nau
jos giesmės. Ir taip už poros 
dešimtų minučių kuklioje kalnų 
bažnytėlėje pirmą kartą pasi
girdo nuostabios giesmės me
liodiją. Kunigas giedojo "teno
ru" ir taip sakant "vežė visą 
chorą". Vietoje vargonų buvo 
panaudota gitara. Mokytojas 
ir vargoninkas bosu traukė, ke
lių žmonių choras pritarė. Greit 
tą giesmę pagavo visa bažnyčia 
ir — žmonės pasakoja — nie
kada taip gražu toje kuklioje 
kalnų bažnytėlėje nebuvę, kaip 
tą Kūčių vakarą. 

Netrukus tą giesmę pradėjo 
giedoti visame Tirolyje, iš kur 
giesmė pasklido po Vokietiją, o 
paskui ir po visą pasaulį. Kuk
lus ir paprasti giesmės žodžiai 
patraukė ir tebetraukia visą 
k r i k š č i o n i š k ą  p a s a u l į ,  l y g i a i  
kaip paprasta, bet nuostabi 
giesmės meliodiją. O šiądien 
dvidešimčiai milijonų vokiečių 
ta giesmė uždrausta giedoti, 
nes ji negarbina brutalaus bol
ševizmo. * Z. U. 

* 

Tremtinių gyvenimas 
REGISTRUOJASI J AUSTRA
LIJĄ 

Iš Australijos papildomai pa
siekia tremtinius geros žinios 
apie ten esančias labai geras 
gyvenimo, darbo ir įsikūrimo 
sąlygas. Nenuostabu tad, kad 
vis didesnis tremtinių skaičius 
domisi šiuo kraštu, ypač po to,' 
kai dėl žydų akcijos praktiškai 
įvažiavimas į J.A.V; ir turin
tiems gerus dokumentus pasi
darė sunkiai įmanomas. Ypač 
masiniai registruojasi prancū
zų zonoje. Jau tik viename 
Reutlingene pareiškė norą vyk
ti apie šimtą lietuvių. Panašus 
susidomėjimas yra ir kitose 
stovyklose amerikiečių ir britų 
zonoje. Jeigu Australijos ko
misijos nestatys ypatingų rei
kalavimų, lietuvių emigracija 
gali plačiu mastu nukrypti į šį 
kontinentą. 
IRO REMIA VOKIEČIUS, 
SKRIAUDŽIA TREMTINIUS 

Šiuo metu IRO tarnautojų 
skaičiuje dar yra 13,500 vokie
čių tautybės asmenų. Dauguma 
jų užima aukštas vietas ir gau
na gerus atlyginimus. Tuo tar
pu patys tremtiniai dažnai at
leidžiami iš tarnybų dėl etatų 
mažinimo. Taip neseniai Miun
cheno Funk kareivinėse at

leisti iŠ darbo 7 DP, tuo tarpu 
ten ir dabar dirba 12 vokiečių. 

PRIPAŽĮSTA- TAUTINIUS 
KOMITETUS 

Pagaliau tik šių metų pabai
goje išsikovota tai, ko buvo 
siekta jau nuo 1945 metų, ka
da pradėjo Vokietijoje veikti 
UNRRA. Tada jau buvo deda
mos visos pastangos, kad butų 
pripažinti tautiniai komitetai. 
Bet vis buvo atsimušama, kaip 
į sieną. Buvo laikai, kad tau
tiniai komitetai buvo net drau
džiami, o jų antspaudai tiesiog 
policinėmis priemonėm i s su
renkami. Bet tremtiniai ne

klausė tokių patvarkymų ir or
ganizavosi, slaptai dirbo saugo
dami tautinius ir žmogiškus 
principus. Pagaliau buvo visąj 
įsitikinta, kad kovosi ar neko 
vosi, o tremtiniai daro savo. 
Nieko kito, matyt, tiems lab
d a r i n g i e m s  p o n a m s  n e l i k o ,  
kaip šių metų gruodžio mėn. 7 
d. išleisti aplinkraštį Nr. lift, 
kuriuo tautiniai komitetai pri
pažįstami ir nuo šio laiko kiek
viena tautybė turės savo at
stovą prie amerikiečių zonos 
centrinės IRO vadovybės. 

§i žinia visus tremtinius pa
siekė, kaip laimėjimas už pa
žeistas iki šio laiko tremtiniu 
teises. Tremtinių Bendruome
nės centro komitetas tokį at
stovą prie IRO centro paskirs 
jau šiomis dienomis. 

šiais metais Lietuvos skautai švenčia 30 metų savo veiklos 
sukaktį. Lietuvoje skautai negali veikti, bet tremtyje vi
sur skautai gražiai susiorganizavę. Vien Vokietijoje yra 
5000 skautų, čia matome skautus susirinkusius į Miten-
waldo stovyklą paminėti sukaktį, & Gaidžiu**) 
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Nusižudė Laurence Duggan, kaltina
mas šnipinėjimu 

t *** % 

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

B u v ę s  S t a t e  D e p a r t m e n t o  
valdininkas, ilgą laiką buvęs 
artimas Valstybės Sekretoriaus 
Cordell Hull bendradarbis, kal
tinamas dalyvavęs komunistų 
šnipinėjimo grandinėje. 

Dabar jis New Yorke iššoko 
iš 16-to aukšto ir užsimušė. 
Dagumas spėja, kad jis nusi
žudė dėl iškilusio kaltinimo, 
nors jo tėvas tvirtina, kad čia 
greičiausia buvo tik nelaimin

gas atsitikimas. Bet Alger 
Hiss sako, kad Duggan buvo 
"persekiojimo auka". 

Duggan yra trečias iš tokių 
kaltinamųjų, miręs f šį rudenį. 

Pirmasis staiga mirė, sako 

širdies liga, Harry Dexter Whi
te. Antras irgi netikėtai mi
rė — dėl neišaiškinamų prie
žasčių — Smith. Dabar šis 
trečias... 

Laisvoji valanda 
Nurašyti i nustolius 

Pulgis Andriušis. 

Central Armory Cleveland 
Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoje 

LINKšMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

ir linkėjimai 
mūsų nariams ir svečiams 

GRUODŽIO 17 
Prancūzijos parlamentas, ne-

"K žiūrint komunistų pasipriešini-
g mo, priėmė karinio persitvar-
g, kymo įstatymą, kuriuo Pran-
g | cuzija atsisako nuo dalies su-
gjvereninių teisių tarptautinio 
g susitvarkymo naudai. 

K A U N A S  C L U B  

Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Linksmų Šventų Kalėdų 
A. S. BORT, Fotografas 

Cadt Seventy s Ninth Studio* 

1197 EAST 79TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 
t 
S 

g| Prancūzai rengiasi siųsti į 
g Ameriką parlamento pirminin-
g ką Eduardą Herriot, kaip ypa-
g tinS3 pasiuntinį, tartis dėl eko-

'g nominės paramos. 
I> 
g! Rusai dar kartą pareiškė sa
il vo veto prieš priėmimą Ceilono a į UN. 
Si 
g Vengrijos valdžia atmetė US 
g protestą dėl konfiskavimo alie-
g jaus šaltinių, kurie buvo Ame-
jjjj rikos bendrovių nuosavybė. 

State Departmentui pasakė 
žiūrėkit savo reikalų"... 

Tietsin, kurie dar yra čiang 
Kai-šeko kariuomenės rankose, 
visi yra komunistų apgulti. Ma
noma, kad neilgai laikysis. 

GRUODŽIO 20 
Olandų kariuomenė užėmė 

Indonezijos sostinę ir suėmė į 
k a l ė j i m ą  r e s p u b l i k o s  v a d u s .  
Vietinių pasipriešinimas buvo 
menkas. 

Dėl to įvykio šaukiamas ypa
tingas Saugumo Tarybos po
sėdis. 

Italijoje komunistų vado
vaujama Darbo Unijų Federa
cija paskelbė vienos dienos 
streiką 1,100,000 valstybės dar
bininkų. 

Italija ir Prancūzija planuo-

Geriausi Linkėjimai Lietuviams muaų Prieteliams g 

Linksmų Šventų Kalėdų 

DR. JOHN J. KAMESIS 
14026 CLAIR AVENUE 

Syeikiname Visus Musų Prietelius ir Linkime 

Linksmų Šventų Kalėdų 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
@902 Superior Avenue 

Sveikiname visus musų draugus ir linkime 

Linksmų Šventų Kalėdų 

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

6902 Superior Avenue 

Geriausi Linkėjimai Lietuviams musų Prieteliams 

Einąs valstybės sekretoriaus 
pareigas Lovett ir dėl Kinijos 

2 sako: "Musų politika nepasikėi-
g tė"... 
i\ • / 
S1 Speciali Jc<jmisij£ j&vyko į 
g Costa Rica, Centralinėje Ame-
g rikoje, tyrinėti padėties dėl ki-
jj lusio karo tarp Costa Rica ir 
g Nicaragua. . 
S: 
g San Salvadore, Centralinėje 
g Amerikoje, įvyko perversmas, 
g Prašalintas prezidento* Caste-
g j nada. , 
s! 
g GRUODŽIO 18 
jjj' Žydų valstybė liko dar ne-
| priimta į UN, nes nesurinko 
| septynių balsų Saugumo Tary-
| boje. Už priėmimą balsavo 
| USA, Sovietai, Ukraina, Ar-
| gentina ir Columbija. Prieš— 
g Syrija. Susilaikė nuo balsavi-
| mo Anglija, Kinija, Prancūzi

ja, Belgija ir Kanada. 

ja įjungti į 
ir šiaurinės 
Tuos planus 
de Gaulle. 

apsigynimo planą 
Afrikos kraštus, 

kelia ir remia ir 

GRUODŽIO 21 
USA teismas atsisakė per

svarstyti japonų karo nusikal
tėlių bylas, nurodydamas, kad 
karinio teismo, kuris juos tei
sė, sprendimą peržiūrėti jam 
nepriklauso. 

Gen. Mac Arthur taip pat ne
sutiko dovanoti jiems mirties 
bausmes. Taigi septyni žymus 
japonų generolai, nuteisti mir
ti už žiaurumus karo metu, bus 
pakarti. 

Linksmų Šventų Kalėdų 

J. T. VITKUS 

I! 
j |  Peru respublika atšaukė sa

vo atstovą iš Costa Rica-Nica-
į ragua karo tyrinėjimo komisi-
Į'jos, paaiškindama, kad ji nė-
!j ra pripažinuti Costa Ricoje 

1 prieš kelias- savaites generolo 
Manuel Ordea sudarytos val
džios. 

j • 
čiang Kai-Šekas sakosi esąs 

j nusistatęs kovoti ir toliau, ne
žiūrint, kad net dešiniojo spar-
no vadai yra linkę siūlyti tai
kos derybas sė komunistais. 

Sveikiname Visus Musų Prietelius ir Linkime 

Linksmų Šventų Kalėdų 

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

1385 EAST 65th STREET 

Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Linksmų Šventų Kalėdų 

DUGAN'S MARKET 
18135 ST. CLAIR AVENUE GL. 2188 

Kr. k Mrs. Joseph Dugan, Savininkai 
19550 So. Lake Shore Blvd. Cleveland 

2 

GRUODŽIO 1» 
Pietų Korėjos užsienių rei

kalų ministeris čiang pareiškė, 
» kad šiaurinė Korėja yra pra-
g rasta provincija, kurią reikia 
m atkovoti. Pabrėžė, kad nesiren-
» gia jokioms derybos su šiauri 
g nės Korėjos komunistine •-1 nes 

džia. 
vai* 

gi Sovietų atstovai Vienoje pa-
g reiškė, kad Maskva nebus prie-
g šinga atnaujinimui taikos de-
g rybų ir Austriją. 

si *, . g j Rytų Europos kraštuose pra-
gl prasidėjo didelis komunistų par-
g tijų valymas. Matomai, nori 
g apsisaugoti nuo bet kokių pa

linkimų pasektį Tito pėdomis 
ir šiauštis prieš rusų viešpata
vimą. 

Trys didieji šaurės Kinijos 
mie§tai — Peiping, Kalgan ir 

Kinijoje sudaryta nauja vy
riausybė, kurios pirmininkas 
Sun Fo paskelbė, kad jis sieks 
taikos, bet "garbingos taikos". 

Kalbama ir apie komunistų 
įtraukimą Į vyriausybę. Ka
dangi čiang Kai-Šekas yra pa
sisakęs už kovą be nusileidimų, 
tai abejojama, kad jis pasiliks 
Kinijos prezidentu. 

GRUODŽIO 22 
Italų komunistų paskelbtas 

Valstybės tarnautojų streikas 
visai nepasisekė, nes tik labai 
maža dalis paklausė kojnunistų 
įsakymo. 

Palestinoje susidarė nauja 
painiava, kada Transjordanijos 
karalius Abdullah paskyrė nau
ją mufti — vyriausį dvasinin
ką, vietoje pagarsėjusio Haj 
Amid el-Hussein, kuris kadaise 
bendradarbiavo sii Hitleriu. 

• 

Olandija kaltinama, kad nu
sižengė esamiems susitarimams, 
pradėdama karinius veiksmus 
Indonezijoje be jokio įspėjimo. 
USA ir Australijos reikalavi
mu sušauktas Saugumo Tary
bos posėdis atidėtas vienai die
nai, kad suspėtų atvykti į Pa
ryžių Sovietų atstovas. 

STALINAS ARČIAU PRIE 
MIRTIES 

Sovietų diktatorius Stalinas 
gruodžio 21 d. sugyveno 6'9 
metus amžiaus. 

Kaip paprastai visokiais at
vejais, ir jo gimtadienio proga 
Stalinas gavo daugybes laiškų 
iš ūkininkų, darbininkų, dirb
tuvių vedėjų ir komisarų iš vi
sų Rusijos dalių, su pasižadė
jimais dėti daugiau pastangų 
produkcijos padidinimui. 

Tie laiškai yra komisarų prie
varta palaikomas paprotis. 

•>«l iriniii:.| pi imikm i m*m 

S Kauno miesto savivaldybės pamestų 
daiktų skyriaus sekretorius Inkštyrius, sė

dėdamas ant narų po sriubos pietų rimtai su
simąstė. Apčiupinėjęs iš visų pusių savo kū
ną ir jo apylinkes, apžiūrėjęs kiaurą balfinį švar
kiuką, išvertęs kišenių pamušalą, pažaidęs atšo
kusiu batų padu lyg vaikas gumeliastika, buvęs 
ponas sekretorius tarė sau vienas: 

— Nieko, visiškai nieko mainomo nei par
duodamo jau nebeturiu! • 

Ir tikrai. Inkštyrius per ketveris tremties 
metus išsimainė, išsipardavė iki paskutinės ka-
lioniko galvutės, žinoma, visų bendram tikslui, 
kad grįžus tėvynėn, galėtų save atiduoti nepa
liestą-ir pacukų neapgraužtą nepriklausomos Lie
tuvos valdžios nuožiurai. 

— Tegu tik atgauna laisvę Lietuva, o jau 
jinai pati žinos, kur aš busiu labiau, reikalingas, 
ar pamestų ar rastų daiktų skyriui! — sakyda
vo Inkštyrius, sėkmingai išmainęs arba parda
vęs tuziną skardinių guzikų iš senai suplyšusių, 
dar Lietuvoje siutų kelnių. 

Ir štai šitą minėtą dieną Inkštyrius, apsi-
čiupinėjęs, daugiau nieko neberado, išskyrus sa
vo nuogą kuną, suvyniotą į Balfo dovanas, kurių 
siūlai buvo bebaigią išsileisti pūkais, šerpetomis 
bei garunkščiais, jeigu ne gėda apie tai vie
šai kalbėti. • • 
' — Kažin, ar dar negalima butų išsikeisti ir 

savo sąžinę, juk ji pas mane dar visiškai gryna 
ir neužstatyta! — pagalvojo buvę? ponas sekre
torius. 

Tuo metu stovykloje, dalinant sausą davinį, 
pasklido gandas, kad Amerikoje, labai pasitu
rinti NOWC organizacija dalina geltonus lapu
kus, kurie atidaro duris į emigraciją, tiktai rei
kia, kad klebonas ant to lapuko padėtų savo pa
rašą ir primuštų antspaudą su trumpa pastaba, 
jog toks ir toks tautietis nėra kenksmingas baž
nyčiai ir, pakišęs vieną petį, nesirengia griauti 
josios pamatų. Ir, pildamas į popieriaus tūte
lę makaronus, stovyklos maisto dalintojas dar 
pridėjo, kad, girdi, be tokio parašo net ir pats 
prezidentas Trumanas negalėtų patekti į Amerir 
ką. 

Inkštyrius, jaunystėje ir net jau tarnauda
mas Kauno savivaldybės pamestų daiktų skyriu
je su pasismaginimu skaitydavo Jono šliupo kny* 
gas ir bedievių popiežiaus buhalterio Ilgūno raš
tus, vadinasi, buvo visiškai atšalęs bažnyčiai, 
kuri, taip sakant, nereikalingai išpylė rieškučias 
švęsto vandens ant jo galvos krikšto metu. 

Ir, buvęs ponas sekretorius ant rytojaus pro 
tamsą jau gulėjo kryžiumi išsiplėtojęs stovyklos 
koplyčioje, mušdamasis su kumščia į Balfo do
vanas, šaukdamasis į dangų, kad jo nuodėmes 
iš viso gyvenimo sumuštų skaitliukais ant vieno 
didelio lapo ir paskui kryžmai perbrauktų rau
d o n u  r a š a l u  s u  r e z o l i u c i j a :  N u r a š y t i  į  n u o 
s t o l i u s .  

Taip trankydamasis kumščiu krūtinėn, gu
lėdamas kniūbsčias ant cementinių koplyčios 
grindų, Inkštyrius viena akimi žvalgėsi į šalį, 
ar jau nebus jo pastebėjęs kas nors iš reikalin
gų sluogsnių: klebonas, zakristijonas ar' bent— 
iš bėdos—klapčiukas. 

Tačiau, matydamas, kad jo kryžminis gulė
jimas daug nepadeda, jisai pasisiūlė mišioms tar
nauti, o esant tai vietai užimtai, šlavė bažny
čią, painiojosi po kojom paradinio komiteto na
riams, barškino su škarbone per pamaldas, da
vinėjo patarimus, kaip apdėti dirbančiuosius mo
kesčiais bažnyčios pamatų sutvirtinimui, keikė 
pilna burna stovyklos susimetėlius, trumpai sa
kant, nėrėsi iš kailio, kad parodytų, jog per krik
štą kunigas ne dykai jam ant skysto viršugalvio 
išpylė švęstą vandenį ir išbarstė druską. 

Ilgainiui jo tikybinė veikla taip išsiplėtė, 
kad po vienų pamaldų, atsargiai paėmė stovyk 
los kleboną už rankovės,' ir ėmė jam priekaiš
tauti, kad per pamokslus jisai esąs per daug 
švelnus bedieviams, kuriuoV? visus reikėtų per
duoti lagerio policijos vadui, kad juos aliai vie
ną sukištų į daboklę ir ten jiems truputį patam
pytų už gyslų arba su degtuku pasirausinėtų pa
nagiuose. 

Klebonas tik šyptelėjo, o, atsitolindamas 
stovyklos kiemu, baksterėjo su pirštu sau į smil
kinį: girdi, visaip tikinčių mačiau, bet šitokio 
kataliko neteko matyti, nors ir greit jau švęsiu 
savo deimantinį kunigavimo jubiliejušą. 

Tačiau, gulint ant drėgnų akmenų ir jau su-
sigavus gana aštrios formos reumatą ir paken
čiamai progresyvų išiją, Inkštyriui niekas ne
atnešė nei geltono nei mėlyno lapuko ir, jo pa
klojęs ant stalo, nepasakė: Ponas pamestų daik
tų skyriaus sekretoriau, štai imk ir sėskis į lai-

<vą, tik, žiūrėk, nesusirki juros liga ir neprižak 
man Atlanto! * j, 

Ir dar tuo metu lyg tyčia tremtinių spauda 
prapliupo rašyti, kad ne tik NCWC veža į Ame
riką, girdi, veža, ir nėt geriau veža, protestantų 
misija, nes Amerikoje 90'/ gyventojų yra bam-
bizai, ir tai patys turtingiausi žmonės, net ir 

Ievutės Paulekiutės vyras yra protestantas, o ne 
katalikas. Užteks jiems tik pamoti ranka ir vi
si Amerikos laivai pradės gabenti tremtinius be 
jokių pereinamųjų lagerių, taip sakant, tiesiog 
priplaukdami prie gyvenamos stovyklos vartų. 

Tą dieną Inkštyrius nebenuėjo koplyčion at
gulėti paskirto laiko ant cemento, bet per pati
kimus žmones rinko žinias apie protestantų mi
sijos vadą, kuris kaip tik įsikūrė savo vyriausią 
būstynę toj pačioj stovykloj ir pradėjo skrynin
gus. Inkštyrius mąstė vienas sau: juk jis kilęs 
nuo Biržų krašto, kur bambizų — štiš! ką aš čia 
kalbu; — kur gerbiamų reformatų yra kas ke
lintas lietuvis. Ir tai yra žmonės pavyzdingi, 
gerai susitvarkę ukiuš, nebliurbia taip šamarla-
ko, kaip tamsuoliai katalikai. O, be to, jisai stu
dijuodamas bedievių popiežiaus knygas, beveik 
atmintinai išmoko bibliją ir net knarkdamas per 
miegus gali pasakyti, kur kas apie ką parašyta. 
Be to, protestantų bažnyčiose nereikia gulėti 
kryžium ant akmenų ir jisai turėtų progos grei
tai išsigydyti sav# išiją. Ir dar kas geriausia. 
Inkštyrius sužinojo, kad protestantų misijos va
das yra jam gerai pažįstamas birženas, su ku
riuo buvo baigęs pradžios mokyklą. 

Buvęs ponas sekretorius protestantų misijo
je pradegė pirmajame puslaikyje, nes pradedant 
kalbą ir giriant jų tikėjimą, velnias pakišo uo
degą ir Inkštyrius, užuot pasakęs "garbingos 
protestantų misijos vade", ištarė: "Bambizų mi
sijos vade" ir tuo reikalą galutinai sugadino. 

Grjžti atgal į NCWC tiltai buvo sudeginti, 
nes per paskutinį bažnyčios posėdį, Inkštyrius, 
dėl drąsoj numušęs buteliukui gurklį, katalikus 
išvadino popiežberniais, o Rymo apeigas — Pu
pų Dėdės pastoge. Komitetininkai už tai jį iš
metė už pakarpos iš posėdžio. Jis to tik ir no
rėjo, nes šis skandalas juk turės pasiekti ir pro
testantų misijos ausis. 

Atsidurus Inkštyriui ant bankroto kranto ir 
jau galvojant užsirašyti į Venezuelą, iš bendro 
katilo bepildamas kavą maistininkas jam prane
šė, kad netrukus čia įsikurs liberalų misija. 

— O kas tie liberalai? — dėl visko pasitei
ravo Inkštyrius. — Ar tai vėl koks tikėjimas? 

— Ne, tai yra kaž kas tarp valstiečių liau
dininkų ir socialdemokratų, — atsakė maistinin
kas. 

— Va, va, man šitokių tik ir reikėjo! — 
mąstė Inkštyrius, bėgdamas stačiai per pamido-
rus į savo kambarį apsvarstyti naujos padėties. 

Vadinasi, mąstė jis, nukoręs kojas nuo lo
vos krašto, aš gi visą gyvenimą kabailiavau tarp 
liaudininkų ir socialdemokratu, dėl to ir nei prie 
vienos tos partijos nebuvau prisirašęs. Atrodo, 
ta misija specialiai ir buvo ne kam kitam, bet 
tik man, Inkštyriui, įsteigta. 

Inkštyriui, kupinam geriausių vilčių, nuvy
kus į tą misiją, vadas atvirai pareiškė/kad vi
siems tautiečiams, kurie kryžium guli bažnyčio
je, tiesiausias kelias patekti į Amerika eina per 
NCWC, o liberalai turi pakankamai savų kandi
datų. 

— Bet aš gi, kaip girdėjot, išvadinau- baž
nytinį komitetą Pupų Dėdės pastoge! _ paste
bėjo Inkštyrius. — Ką, ar to neįskaitysit man į 
pajamų knygą? 

— Ne, neįskaitysim, nes mes — nereliginė 
organizacija, kreipkis tamsta pas protestantus, 
— sausai atkirto misijos vadas. 

Kreipiausi, bet pradegiau! — atsakė Ink-
styrius. 

— Tuomet pabandyk Tamsta sueiti su žydų\ 
misija! patarė vadas, lydėdamas jį į duris ir 
pamodamas sekančiam interesantui. 

Buvęs ponas pamestų daiktų skyriaus sek
retorius dvi savaites prasėdėjo it stabo ištiktas, 
mąstydamas, ar važiuoti ar nevažiuoti į žydų mi-

Kabinas, tiesa, gal už gerą pinigą ir ap
krikštytų JĮ, bet jeigu po to vėl nepasirašys la
puko, — kaip tuomet, po tokios skaudžios opera
cijos, vėl atgausi nežydo statusą, ą? 

Inkštyrius ir iki šiai dienai mąsto, ne
beturėdamas nieko daugiau iškeisti nei parduo
ti nes po to, kai jis iškeitė savo sąžinę, pasiliko 
tiktai jo nuogas kūnas, suvyniotas į Balfo dova
nas; kūnas, kuris nebetiks net Venecuelos mos
kitams, o laisvojo Kauno miesto savivaldybės 
pamestų daiktų skyrius įtrauks į savo didžiąją 
k n y g ą :  N u r a š y t i  į  n u o s t o l i u s '  

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
PAKELIUI Į MIRTI 

*- «-

B. Gaidžiuno asmeniškų pergyvenimų aprašy
mas vokiečių kalėjimuose, kur jis buvo ilgą lai
ką suimtas už veikimą prieš vokiškus okupantus. 

Autorius yra Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto narys ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pir
mininkas. • * 

Knyga «23i pusi. Kaina .$1.00 

SVAJONES APIE ŽEMf 
IR DANGŲ 

Įdomus pasiskaitymai apie žemę, mėnuli, sau
lę, žvaigždes, planetas, kometas ir tt 

Ir moksliška, ir lengvai suprantama, ir daug 
įdomybių. Redaguota B. Keturausko. 

, 76 pusi. ' Kaina 

&820 Superior Avenue 
Cleveland S, Ohio. 
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D I R V A 

Nutufuuiėl 

{domus klausimi* 

i Viename tremtinių laikrašty 
$8 skaičiau, kad amatininkai 
Lietuvoje negalėjo savo vaikų 
į mokslus leisti, nes mokslas 
buvęs tik turtingiesiems priei
namas. 

Bet kai numiršta ar kokį ju« 
' blliejų švenčia mokytas lietu* 

vis, tai jo gyvenimo aprašyme 
vis randu, kad jis buvo netur
tingų tėvų vaikas... 

Ir tarp atvažiavusių moky
tesni ų lietuvių, arba tarp tų, 
su kuriais susirašinėju Vokieti
joje, dar neužtikau nei vieno, 
kuris butų pasisakęs esąs tuiv 
tingų tėvų sunus ar duktė, nors 
mokslo daugumas nemažo... 

Tai kas gi čia meluoja — ar 
. visi mokytieji, ar tas laikraš
tis ? 

M. D., So. Boston, Mass. 

Apgina D'G posto garbę 
Chicagoj gyvenanti y p a t a, 

kuri klausia, ar Dariaus-Girė-
no postas remia lietuvišką spau
dą, gali buti tik nesenai atvy* 
kęs ir Chicagos lietuvių gyve-

•nimą nepažįstąs asmuo. 
Mažo supratimo žmogeli, pa-

sikavojęs už dviejų raidžių Ml 
D., aš tau noriu pranešt, kad 
postas prenumeruoja visus lie
tuviškus laikraščius Chicagoje, 
išskyrus komunistų, ir DIRVĄ 
Clevelande. 

Paskutiniam susirinkime Da
riaus-Girėno postas pa s k y r i 
labdaringiems reikalams v i r Š 
$1,600. Dalį tų pinigų gavt* 
sveikinimams lietuvių radiją 
valandos ($150), lietuviški laik
raščiai gavo už sveikinimus $6(fj 
ir už vajaus garsinimus $40. 

J. J., Chicago, 111. 

Goehbelso šešėlis 
"Viena tauta, viena valstybėj 

vienas vadas!" — prieš keletą,! 
metų skelbė Goebbelsas, Hitle
rio propagandos ministeris. 

"Viena darbininkų klasė — 
viena politinė partija. Kitaip 
negali buti" — dar ir dabar 
rašo Mizara taip vadinamoje 
"Laisvėje". 

Gražu, ar ne? 
J. G., Brooklyn* N>. Y. 

Nei iš Paryžiaus 
pritaria Ginkui 

Su dideliu džiaugsmu ir pa
sigerėjimu perskaičiau DIRVO
JE J. P. Ginkaus straipsnį "Ne
skubinkim susipykti". Tai mū
sų daugelio tūkstančių mintys. 
Bravo! 

Z. U* Paryžius. 

Juodos dienos pranašams 
Taigi, matot, ir J. Tysliava 

tliri eiti į "tą pačią peklą", 
kaip ir dr. Gallup ar kiti pra
našai, kurie "nudegė" su pre
zidento rinkimais. 

J. Tysliava be jokių abejoji
mų pranašavo, kad busimasis 
Anglijos sosto įpėdinis bus pa
krikštytas Jurgiu. 

O ėmė ir pakrikštijo.. .Char
les! Na, bet čia siurprizas ne 
vien J. Tysliavai: visi anglai 
nustebo. Taip, kaip ir dėl Ame-
riko* prezidento rinkimų... 

J. P., Londonas. 

Knlakas... 
Kas sakė, kad sovietai išnai

kino visus "kulakus'' (arba 
"buožes"). 

žiūrėkit, net kunigas "Kula-
kas" atsirado ir giria bolševi
kus! Aiškiai iš NKVD semina
rijoj ... 

K. S., Cleveland, O. 

.# * 

Sis YRA REIKŠMINGAS KALĖDŲ ŠVENČIŲ LA IK AŠ. Ai 
jaučiuosi nuoširdžiai dėkingas. 1948 metai atnešė man dau& 
ir labai daug naujų susidragavimų, Tai buvo didelių avantiū
rų metai. Pradėjau juos su trimis kurortais, baigiau su PEltf-
&IAIS . . . prie turimųjų, kovo mėnesio pradžioje pridėjau 

orris Park, Tennessee kalnuose, ir gegužes mėnesį perėmiau 
Blaney Park, Michigano viršutiniame pUsiausalyje. 

Keliavau ir buvau kiekviename savo kurorte . . . vteur su-
% 

sitikau su svečiais, kurie, savo laiku, buvo viešėję ar tai Tabor 
Farm ... ar Prospect Point ... ar Hotel Macatawa. Suėji
mas su senaisiais draugais . . . turėjimas jų pasitikėjimo, lei
džia man jaustis turtingu ... ir tuo pačiu kartu buti nuolan
kiai dėkingu. 

Reikšmingų Kalėdų švenčių proga, norėčiau su Jumis pa
sidalinti džiaugsmu, kurį jaučiu savo širdyje, ir leisti Jums pa
justi kaip labai aš įvertinu galimybę palinkėti JUMS "Links
mų Kalėdų". 

Aš žinau, kad mano "generolas"' ("ponia Bachunas) ... ir 
visi mano sandarbininkai kiekviename mano kurortų jungiasi 

•u maniln geriausiuose Jums linkėjimuose . . . tikėdamiesi, kad 
kada nors 1949 ifietais galėsime asmenškai Jums suteikti bent 
truput į  dž iaugsmo . . .  

JUOZAS BACHUNAS 
S o d  u s ,  M i c h i g n a .  
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NAUJAKURIAI 
Apie atskiras organizacijas 
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Draugus ir Pažįstamus S t 

sveikiname Kalėdų šventėmis it linkime 

laimingų Naujų Metig-' 

KELEIVYJE pereitą savaitę 
vėl pasirodė pamokslas nau
jiems ateiviams už atskirų or
ganizacijų kūrimą ir' kitokias 
nuodėmes... 

Ištikrųjų, ką daryti? 
Kai naujai atvykę įstoja tai 

į vieną, tai į kitą esamą orga
nizaciją, kurių yra tokia dau
gybė, kad net patys veikėjai 
kitą kartą savo tarpe nenusi-
vaiko, tai tada visi klausia -
kur tie naujai atvykusieji din
go? 

Aišku, atvykusiųjų yra tik 
keli lašai palyginus su nuo se
niau čia gyvenančiais lietuviais. 
Kai tie keli lašai dar išsišlak-
sto ne tik po įvairias kolonijas, 
bet ir išsiskirsto į daugybę 
įvairių organizacijų, — tikrai 
visai nežymu, kad jų čia beat 
kiek yra. 

Todėl ne kartą senesnieji vei
kėjai mums sako: 

— Sudarykite savo kokį nors 
centrą, nors šiame mieste gy
venantieji, kad mes jus galėtu
me surasti, kad galėtume pasi
kviesti . .. Padarykit patys ko
kį parengimą, kad mes jus vi
sus, be jokių partijų skirtumų 
galėtume pamatyti, susipažin
ti... 

Gerai. Mes patys matom, kad 
čia ko nors panašaus reikia. 
Vienaip ar kitaip susijungianti į 
kokį būrelį, kur nors pasiro
dom. .. 

Tada mums drožia pamoks
lus, kad mes "atsiskiriam", kad 
mes senas organizacijas "nie-
kinam", jas beveik griaunam.. 

Va dabar KELEIVYJE E. L. 

PROTINGI ŽODŽIAI 
DRAUGO juokdarys Tadau-

šas Dūdelė vieną kartą paliko 
šaly visokius juokus ir visai 
rimtai prabilo apie priekaištus 
naujai atvykusiems lietuviams. 

Štai kaip jis kalba: 
Kokios didžiausios tremtinių 

nuodėmės? Štai jos: tremtiniai 
mėgsta paimti "Šatą" ar išger
ti alaus stiklą; tremtiniai ne-

inori dirbti 'stok jarduose', bet 
J ieško geresnių darbų; tremti-

]J niai nedalyvauja musų \isuo-
meninėje veikloje; tremitniai 

g mėgsta peikti Ameriką, ir tt 

PRANE ir ANDRIUS LAPES 
STONY BROOK, LONG ISLAND, N. Y. 
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EILĖS IŠ 'ANAPUS' 
Mums atsiuntė eiles, parašy

tas nepaprastose aplinkybėse; 
Tai yra eilės ne tik iš anapus 
"geležinės uždangos", bet ir, 
galima sakyti, iš anapus gra
bo. .. 

Jo» yra rašytos 1944 metais 
vienta jauno Lietuvio, kuris bu
vo paimtas per prievartą į bol-
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Linksmų Kalėdų if laimingų Naujų Metų 

Draugams ir Svečiams linki 

Ona, Juozas ir Juozukas 
G I N K A I 

BROOKLYN, N. Y. 
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ševikų armiją ' ir nusiųstas j 
frontą. Eilės rašytos motinai 
prieš Kūčias-. 

Maž daug už mėnesio po ti| 
Kalėdų, 1945 metų sausio m«į-
nesį tas jaunas lietuvis, žuvo 
fronte... žuvo priverstas eiti 
kovoti už Tėvynės kankintojų 
laimėjimą... 

Tos eilės vėliau pateko į šią 
pusę "uždangos" ir atsiduri 
Clevelande pas žuvusiojo gimi
nes. Tuo pasirūpino Lietuvoje 
likusieji jo artimieji. Supran 
tama, mes negalime skelbti jo
kių vardų, kad čekistams ne
būtų progos susekti, kas ir kaip 
tas eiles persiunta. 

Štai tos eilės: 
<"<• .''t" V, 

M O Č I U T E I  
Neliudek' mamyte, kad prie KCRflų stalo 
Šįmet viena vieta pasiliks tuščia, 
Ir nelauž iį rankų tau baltos plotkelės 
Tas, kur pernai laužė ir dar buvo čia. 

Afi žinau, tu klaupsi poterių kalbėti 
Prie užtiesto stalo su visa šeima, -
Mane prisiminus, ir tyliai liūdėsi, 
Per raukšlėtą veidą liesis ašara. 

Šįmet mano vietoj dėki eglės šaką, 
Iš to pat eglyno, kur mažas žaidžiau, 
% uždek mažytę Kūčių stalo žvakę: 
m tai padarysi, aš tikrai žinau. 

TM neverk, mamytė, juk gi aš ne vienas 
Pilikau tėvynę ir gimtus namus. .. 
Of, kaip daug nevalgys šiosios vakarienls, 
Ne t i fe lą j .  tėvynė j ,  bet  i r  č ia ,  pas  j»us, .  

. Gerai, tremtiniai gal ir mėg
sta alaus stiklą (kas jo nemėg
sta!), bet kas gi pripildo lietu
viškus "saliunus", kurių Chi
cagoj e yra, sako, apie 2,000? 

O musų parengimų be baro 
negalima nė įsivaizduoti. Daž
nai vykstant koncertui sceno
je, kitas "koncertas" jau vyks
ta gale salės prie baro. 

* * • 
Savaime aišku, kad nė vienas 

tremtinys, kuris yra baigęs 
technikos ar medicinos moks
lus, neis dirbti į "stokjardus", 
jeigu jis gali gauti inžinieriaus 
ar gydytojo darbą. Tik visiš
kas neišmanėlis gali sakyti, 
kad geresnio, geriau apmokamo 
darbo ieškojimas yra "nuodė
mė". 

Sakoma, kad tremtiniai nie
kuo neprisideda prie musų vi 
suomeninio bei kulturinio gyve
nimo. Kokie mes keisti. Ame
rikoje lietuvių esą 1,000,000, 
bet kiek iš jų dalyvauja visuo
meninėje veikloje, aukoja vi
suomeniniams reikalams, skai
to lietuvišką spaudą? Jei da
rytume palyginimą nuošimčiais, 
skirtumas butų gana didelis 
Amerikos lietuvių nenaudai. 

mus bara, kad mes į SLA ne-
įstojame... 

Bet kai mes Brooklyne net 
visas būrys įstojome, tai vėl ne
gerai, kam neišsisklaidėme po 
visas kuopas... 

Negerai, kad musų ta kuopa 
ne visai sklandžiai pradžioje 
susitvarkė. Ką padarysi, pra
džioje dar nežinome visų tai
syklių, o ir pirmieji rūpesčiai 
taip pat nemažai sutrukdo. Bet, 
sakykite, gerbiamieji, — ar se
nosios kuopos visos taip jau 
pavyzdingai susitvarko? Ar nė
ra ir jų tarpe ir su mokesčiais 
ir kitais formalumais atsiliku
sių? Ar nėra tokių, kurios 
išnyksta, susilikviduoja? 

Dar mus bara, kam mes pri
mename, kad mes "buvę DP", 
kad mes nesenai atvykę, kad 
mes "naujakuriai"... Sako, at
siras "Dipi" artistai, šokėjai, 
dainininkai. .. Atsiras dvi lie
tuviškos visuomenės Ameriko
je. .. 

Dovanokite, gerbiamieji! Čia 
tai jau ne musų kaltė, nes to 
musų nesenai čia buvimo skel
bimas ne musų pradėtas. 

Labai dažnai atsitinka, kad 
žmogus jau dvejus metus čia 
pragyvenęs, jau kitas net pir
muosius pilietybės popierius tu
ri — o jeigu jis yra kviečiamas 
į koki visuomenišką parengimą 
— kalbėti, ar kitaip programo
je dalyvauti, tai rengėjai — se
nieji veikėjai — beveik neiš
vengiamai skelbia, kad kalbės 
ar ką darys "nesenai iš Euro
pos atvykęs toks ir toks" 

Kodėl taip yra? Gal taip rei
kia. Gal tas prierašas, mano
ma, pritrauks daugiau žmonių. 
Skelbia, kaip kviesdami kokio 
reto sutvėrimo pažiūrėti... Mes 
už tai nesibarame, nepriekaiš
taujame. 

Bet kai mes patys, prisitai
kydami prie mados padarome, 
tai mus bara... Ką daryti ? 

F. L. 

Naujakuriai galėtų buti 
Lietuvių Sales 

dalininkais 
Aš čia noriu viešai padėkoti 

gerb. Adomui Padegimui už jo 
gražų gestą. Jis, norėdamas 
daugiau naujųjų atei^ių-trem-
tinių įtraukti į senųjų Cleve-
lando lietuvių veikimą, pasiūlė 
man dovaną — vieną Lietuvių 
Salės bendrovės akciją. Jis 
puikiai supranta, kad tremti
niai dar sunkiai pinigiškai ver
čiasi ir patys sau negali tokios 
prabangos leisti. Reikia lauk
ti, kad ir kiti tremtiniai ras 
panašių geradarių, kurie jiems 
tą patį padarys. Tuo budu ir 
jie lietuvių salėje galės jaustis 
"kaip namie". 

Ta pačia proga noriu padėko
ti ir musų kitiems geradariams, 
kurie padėjo man ir sunui čia 
įsikurti, dovanodami svarbiau
sius baldus ir namų apyvokos 
daiktus, būtent: Alfonsui Ku
biliui, Onai Lapienienei-Matu-
lienei, P. Glugodienei, Pertku-
naitei, Braziams, Petkunams ir 
kitiems. Jų visų patarnavimai 
tuo labiau brangintini, kad ne
same nei giminės, nei pažįsta
mi iš anksčiau. V. Minkunas. 

t ;  . i  
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žiūrėkime į tremtinius kaipo 
į "žmones kaip ir mes", tuomet 
nereikės rašyti apie tariamus 
"išsišokimus". Mes gana dažnai 
sakome, kad tremtiniai nepri
tampa prie musų. Kaip gi jie 
gali pritapti, jeigu mes jiems 
taikome kaž kokius keistus rei
kalavimus? Ne jie iš musų tar
po skiriasi, bet mes juos dažnai 
išskiriame. žiurekime į juos 
kaip į kitoj gatvės pusėj gyve
nantį kaimyną, tuomet nereikės 
kalbėti apie jų išsišokimus." 
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Naujai atvykstančiu 
lietuvių sąrašas 

Gruodžio 21 d. laivu "Marine 
Flasher" atvyko į New Yorką 
94 lietuviai DP: 

Audėnai, Olga ir Juozas, su 
dukrelėm Daiva ir Indre-Judita. 

Budreckai, Irena ir Algirdas. 
Bulvečienė Veronika. 
Daugirdai, Irena H. ir Kris

tus ir sunus Tomas. 
Dysai, Aldona ir Algirdas ir 

dukrelė Asta. 
Freimanai, Maria ir Valteris 

ir vaikai Eduardas, Povilas ir 
Arnoldas. 

Izdzelevičiai, Henrikas ir Sa-
liomėja, sunus Augustinas ir 
dukrelė Teresė. 

Karys - Karecfeas, Jonas ir 
Joana. 

Kazanecka Eugenijus. 
Mažeika, Dr. Pranas ir Aldo

na ir dukrelė Marija. 
Navickas Juozas ir Navickai

tė Eleonora. 
Praleika Klemensas. 
Sčesnulevičius Kazimieras ir 

Elena. 
Vitkus, Prof. Balys. 
Vitkus, Vincas ir Vladislava, 

sunus Eduardas. 
Vokietaitytė Gražina. 
Šimkus Antanas ir Anelė, su 

sun. Algimantas, Rimgaudas, 
Kęstutis ir Vytautas. 

Skučas Stefanija. 
Stančius Antanas ir Elena* ir 

dukrelės Veronika ir Marija. 
Sudmalis Vladas. 
Sužiedėlis, Simas ir Antonia, 

sun. Aloyzas, Antanas, Eugeni
jus, Zygmuntas ir Augustinas. 

Svisclauskas Albertas. 
Tumasonytė Janina. 
Untulis Mykolas. 
Varneckas, Adelė ir Vladas, 

sunus Vitalis, dukrelė Judita. 
Zenkevičius Vytautas. 

Gruodžio 23 d. laivu "Marine 
Marlin" atvyksta į New Yorko 
uostą šie 26 lietuviai: 

Bedrziskiai, Rostisl a v a s ir 
Irena.1 

Brasatienė Emilija. 
Kašuba, Ona ir Juozas, sun. 

Romualdas ir Jonas. 
Marijošius, Vytautas, operos 

dirigentas, žmona Kotryna Ste-
ponaitytė-Marijošienė ir vaiku
čiai Elena, Marijus ir Gražina. 

Mazoliauskas, Vyta u t a s ir 
Eleonora, ir dukrelės Mirga ir 
Giedra. • 

Mikšys Augustinas. 
Pernaravičiai, Elena ir Bro

nius, ir dukra Gražina. 
Strazdas, Jurgis ir Elena, su

nus Virgilius, dukrelės Rijgina 
ir Palmira. 

žemaitis Mykolas. 

Nei pridėti, nei atimti. 
J. G. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos i 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikeli-

§ kita vieta gyventi. — 
DIRVA 
6820 Superior Am 

Cleveland 3, Ohio. 

Atvyksta į Clevelandą 
Iš Paryžiaus atvyksta į Cle

velandą Jonas ir Kazimiera Sa
kalauskai su 6 metų sunum Ro
mualdu. Tarp Kalėdų ir Nau
jų Metų jie jau pasieks Cleve
landą. 

Jie atvyksta pas Eastenius 
kurie jau išnuomojo jiems ir 
butą (nors patys dar neturi...). 

Tai yra pavyzdys, kad nėra 
ko bijoti parašais padėti suda
ryti dokumentus norintiems at
vykti. Jau čia esantieji Trem
tinių Draugijos nariai atvyks
tantiems butus suranda ir pa
sirūpina kitais jų reikalais. Ir 
šiai šeimai davusieji affidavi-
tus neturi jokio rūpesčio su at
vykstančiais. 

SAUSIO MfiNESf ATVYKS 
DR. B. T. DIRMEIKIS 

Visiems DIRVOS skaityto
jams gerai iš raštų pažįstamas 
Dr. B. T. Dirmeikis taip pat 
sausio 29 dieną išplaukia iš 
Prancūzijos ir sausio mėnesio 
pradžioje pasieks New Yorką. 

Iš ten po kelių dienų atvyks 
į Clevelandą, kur yra pakvies
tas apsistoti pas P. J. žiurius. 

Numatoma, kad Clevelandie-
čiams bus progos susipažinti 
su B. T. Dirmeikių, nes jis yra 
pakviestas ir sutiko kalbėti a. 
a. Prezidento Smetonos mirties 
5 metų sukakties minėjime, ku
ris numatomas sausio mėnesį. 
Ar B. T. Dirmeikis čia ir ap
sigyvens, ar kitur išsikels, pa* 
aiškės tik jam čia esant. 
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

V , Kazys ir Ona Karpius 

6820 Superior Avenue. Cleveland, Ohio 

I Linksmų Šventų Kalėdų 

American Lithuanian Citizens Club g 
A N D  S  

> Lithuanian Hall Inc. s 

6835 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, ©. 8 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

KULBIS PRINTED PRODUCTS 
Calendar Manufactories 

Sates books — Office forms Printers 

Calendar Manufacturers 

Advertising Supplies 

621 E. 128TH STREET CLEVELAND 8, OHIO 

GLenville 8610 

Ši 

Linksmę Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

v Savo Svečiams Linki 

K E Y S T O N E  C A F E  
6607 WADE PARK AVE ENdicott 9822 

Savininkai Andrius ir Agnieška Kazakevičiai 
Naujų Metų nakti specialios vaišės svečiams 

MUZIKA NAUJŲ METŲ NAKTĮ IR KIEKVIENĄ 
ŠEŠTADIENĮ 

g 

10 milijonų žodžiu 
. ant vijo 

UN "kermošius" Paryžiuje 
pasibaigė. Bet ir pabaigoje so
vietai nebūtų sovietais: kai va
kariečiai ėmė vieni kitiems 
liaupsinančias prakalbas rėžti 
ir skubiai pakuotis daiktus, so
vietai pačiomis paskutinėmis 
valandomis iškėlė visą eilę klau
simų ir pabaigą net keliasde
šimčiai valandų užtęsė. Rezul
tate — reikėjo sulaikyti nuo 
išvykimo laivus, lėktuvus, ir 
daugybe smulkių reikaliukų va
kariečių diplomatams apvirto 
aukštyn kojom... 

Paskelbti skaičiai rodo: bu
vo netoli 60 visumos posėdžių, 
dalyvavo 275 delegatai ir 138 
pagelbininkai, neskaitant visos 
armijos diplomatų, kurie suda
rė delegacijų štabus. 

Pasakyta 5000 prakalbu, ku
rios sudaro 10 milijonų žodžių! 
Posėdžius aplankė 110,000 žmo
nių. Susidomėjimas Paryžiuje 
buvęs nepalyginamai didesnis, 
negu New Yorke. Gal daugiau 
dėlto, kad Paryžiuje žmonės 
mėgsta ką nors lankyti. O kar
tą nueiti j UN posėdžius, pary
žiečiui buvo lygu nueiti į kokį 
nors teatrą ar parodą. 

Konferenciją sekė š i m t ft i 
akredituotų korespondentų, jų 
tarpe ir DIRVOS koresponden
tas. 

Apskritai UN konferencijoje 

KALĖDŲ MALDA 

J. Mikštas. 

S We Wish All the Lithuanian People 
| A VERY MERRY CHRISTMAS 
S 

I THE P. H. «mz MONUMENTALI 
I WORKS CO. 

S 
I 3636 WEST 25th ST. FLorida 8671 

n 

s 
s 

dalyvavo 1700 žurnalistų, at 
stovaudami netoli poros tuks 
tančių laikraščių, žurnalų, tele
gramų ir informacijos agentū
rų. Daugiausiai buvo atstovau
jama Amerikos ir Anglijos 
spauda, didesni laikraščiai tu
rėjo net iki poros dešimčių žur
nalistų. Mažiausiai Mas k v o s 
spauda — tik TRYS žurnalis
tai... 

Konferencija kainavo 2,315,-
000 dolerių. Sesija New Yor-

' ke tekainuosianti $1,171,000. 
Sunaudota daugybė popieriaus, 

g j Tiesiog popieriaus kalnai, kai
li nai... v 

Bet konferencija nepasiekė 
jokių susitarimų svarbiausiais 
klausimais. Nepermatoma mi
gla pasaulį gaubia dar tirščiau. 
O skurdus Kalėdų taikos var
pų gaudimas visai pranyksta 
ginklų žvangėjime... 

Z. Urb. 

WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS 

•HIr 

3219 ORANGE AVENUE 

B&7r WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 

SUPERIOR HARDWARE & PAINT 
COMPANY 

House Furnishings - Plumbing and Electrical Supplies 

Floor Sander for Rent I! 
(>412 SUPERIOR AVE. 

Norman Moss 

HE. 0833 

Mgr. 

Gen. Eisenhower 
vėl pašauktas 

I LAKE CITY SCRAP & SALVAGE CO. I fen- E'^nh™er'"* ne8ff
ai 

g u S'uzemęs Columbia Universiteto 
$ prezidento vietą New Yorke, li-
$ ko atšauktas į WTashingtoną 
$ Apsaugos Sekretoriaus Forres-
| tai patarėju. Amerikos spau-
•|;da tuo džiaugiasi ir pageidau-
11 ja, kad Eisenhower toms parei-
w goms butų pakviestas ne laiki-
g; nai, bet ilgesniam laikui, 
i j Gen. Einsenhower, buvęs vy-
|Iriausias USA armijos vadas 
§ Europoje, reikalingas patarėju 
a į ne vien dėl to, kad jis žino da

lykus, bet ir dėl to, kad jis tu
ri neįkainuojamą patyrimą. 

|j; Mes nesam pilnai pasirengę 
» atlaikyti kitą pasalingą ataką, 
" j kaip padarė Japonai gruodžio 7 

I d. 1941 metais. Mes nesam 
i pasiruošę, jeigu priešas pasa* 
j lingai smogtų, greitomis atim-
! ti iš jo ofenzyvą ir patys pra-
! dėti priešą triuškinti. 
Į Musų tikra silpnybė, kaip pa-
| stebi žinovai, yra užtemdinta 
j musų didžių galimybių, ir ypa-
| tingai musų turėjimu atominės 

bombos. Nei pati bomba, nei 
teoretiška industrinė galimybė 
nesuteikia mums saugumo. 

Tiesiog skandalingai stokuo-
ja šiai šaliai aukštesnio laips
nio pasiruošimo ir tikro jėgų 
subendrinimo, nors tam praves
tas ir įstatymas ir pats reika
las tą parodo. 

Prie kitų trukumų, kurie pa
eina nuo valdžios biurokratiš
kumo ir nesugebėjimų, svarbus 
klausimas yra ir pačių pinigų. 
Šalis negauna pakankamai už 
taksų mokėtojų pinigus. Aik-
vojimas ir dublikavimas viso-

Prisimena Kalėdų baltas rytas 
Toli palikusioj Tėvynėj, 
Kai snaigės šviesios žemėn krito 
Ir skelbė džiugią žinią. 

Ir dievino bažnytkaimiai, sodybos 
Kalėdų šventą tylą. v<. 
Šiandieną ašarom sužibus 
Malda į dangų kyla. 

Palaimink* Dieviškasis Kūdikėli, 
Tremtinių skurdžią minią — 
Likimas mums vartus užkėlė 
Sugrįžti į Tėvynę. 

O veidus gilus rūpesčiai išrašė, 
Klajojant svetimoj padangėj. 
Atkelk vartus, — Tavęs mes prašom, 
Į šalį širdžiai brangią. 

Įtužus j, audroj antį pasaulį 
PalenK prie savo kojų: 
Jam rustųs debesys uždengia saulę 
Ir temdo jo rytojų. 

Liūdni susėsime prie Kūčių stalo, 
O dar liūdnesnės musų mintys 
Skris tėviškėn ir už Uralo, 
Savuosius guost, raminti.... 

Norės ir širdys, lūkesčių sugeltos, 
Prie gimto židinio sušilti. 
Užmiršus buitį, tuščią, šaltą, 
Sustiprint silpną vilti. 

Palaimink, Dieviškasis Kūdikėli, 
Tremtinių skurdžią minią. 
Atsiųsk mums džiaugsmo spindulėlį, 
Išgelbėk mus Tėvynę! 

kių krašto apsaugos ir ginkla
vimo pastangų. 

Gerai nors tiek, kad krašto 
Apsaugos pareigose sėdinti as
menys suprato jau reikalą pa
sikviesti G#n. J5isenhowerą sau 
patarėju. 

MERRY CHRISTMAS 

to our Friends and Patrons 

COTTON CLUB BEVERAGES 
( M i l  C E N T R A L  A V E N U E  CLEVELAND 

HEnder&on 8030 

Merry Christmas to all our Lithuanian Friends and Patrons 

MILNER & MILKOVE CO. 
WALLPAPER AND PAINTS 

6122 EUCLID AVENUE HE. 2707 

8829 BROADWAY MI. 2188 

oMMminiwM^MmiiKTOJ^raiMmiiinKMmiMmuHaaasngiS 

PATARIA PAGRA
SINSI SOVIETAMS : 
ATOMINE BOMBA | 
Wm. B. Huie, oro jėgų tyri-1 

nėtojas ir pasikimas U. S. Oro! 
Pajėgų generolų asmuo, savoj 
viename straipsnyje pareiškia, | 
jog dabar jau laikas Amerikai j 
įteikti Sovietams sekančio turi-! 
nio ultimatumą: ! 

kad mes turime pakankamai j 

pagerintų atominių ginklų Ru- j 
sijos karo pasiruošimų suplai-
šinimui; 

kad mes galime tuos ginklus 
nunešti pakankamais kiekiais 
išžudyti ar sužeisti, pirmutiniu 
užpuolimu, milžiniškas dalis so
vietų svarbiųjų miestų gyven
tojų; 

kad atakui vietos jau yra 
numatytos, musų lėktuvai tam 
paruošti, musų lakūnai pasi
rengę žygiui; 

ir kad tas baisus atlygini
mas Rusijai taikomas, jeigu ji 
užpuls mus ar kurią kitą lais
vą valstybę. 

BALF PAAIŠKINIMAI 
(Atkelta iš 3-čio pusi.) 

reiškia, kad gal yra bylų tie
siog padėtų <fpo žalia gelum
be"? 

Nereikia abėjoti, kad apsi-
imdamas sekti bylų eigą BAL 
Fas bus apipiltas klausimais 
dėl bylų likimo, nes daugumas 
garantijų davėjų ligi šiol ne
turi nei teigiamų nei neigiamu 
atsakymų. 

Kiekvienu atveju šis BALFo 
p r a n e š i m a s  j a u  į n e š ė  k i e k  
šviesos, nors dar ir ne visai pa
kankamai. Visi už tai bus dė
kingi, bet... lauks dar ir daų-

a'  •  *  '  £iatt> s 

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

SEND, Inc. 
304 West <>3rd Street 

CHICAGO 21,  ILL 
y  Tel.  ENGLEWOOD 5028 

SENI) PRIIMA 
MAfSTO SIUNTIMU IŽSAKY 
MUS I VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA.  
PRANCŪZIJĄ. ITALIJA, OLAN
DIJĄ, BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ, 
LENKIJA.  ČEKOSLOVAKIJA, 

f JUGOSLAVIJĄ.  
J\lai$to s iunt inėl ia i  APDRAUSTI 
draudimo f irmose,  pr istatymas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresatu—pinigai  gražinami.  I 'a  
kelyf  d ingęs  s iunt inys  pakeič ia-
masj  k i tu.  

PRISTATYMO LAIKAS: S-21 
DIANOS! J VISUS KRAŠTUS! 

Ger(ausi  eksport inia i  produktai .  
Pristatymas vykdomas iš  sande-

v l ių  Europoje.  

Siunčiant  money order,  čekį  ar  
kt .  inok,  pr iemonę,  t iks l ia i  nuro
dykite  gavėjo  adresa ir  už.sakn 
mu s iunt inėl ių  t ipo numerius  
Gal i jna užsakyt i  kel i  pakie le luu 
tam pačiam gavėjui .  

2  sv.  taukų,  k iaul in ių.  
No.  ;1  2 s  v .  bekono 

00 ^  S V "  s a '* , m '  desros  
s ®" 2 sv.  kenuutos  jaut ienos 

1 sv.  p ieno mi l te l ių.  

2  sv.  bekono 
2 sv.  kenuolos  jaut ienos 

No.  2  2  sv.  p ietų  Afr ik.  apeis.  
į/»  marmelado 

.  1 sv .  cukraus 
1 s  v .  kavos  pupel ių  
1 sv .  šokolado,  b locks  

t 2  sv.  k iaul in ių  taukų 
No.  S 2  sv.  bekono 
vp;  50 ~ s v  c u k r a u s  

^ 2 sv.  aukšč.  r irb.  sūr io  
, I  sv .  kavos  pupel ių.  

No.  4  
S2^r> 9 S V A R A I  ( I K R A I S  

N o.  r> 
*4. ! tR 9  SV. KAVOS Pupel ių  

No.  ( j  1,5  sv.  cukraus 
4,5 sv.  ka\os pupel ių  

No.  7  200 Chesterf ie ld  e igareeių  
$2*00 (Išskir iant  Vok.  ir  Ita l i jų  ) 

No.  8  16 sv.  sūdytų s i lk ių  stat i-
*5 .95 nčle  (Tik į Vokiet i jų  > 

No.  9  10 sv.  kv iet in ių  mi l tų  
$2*85 4  unc.  kepimo milte l ių  

EXTRA RIEBALU 6  S V . : :  
2 sv.  kenuoto sv iesto  

No.  10 ~ s v -  bekono 
• >nr  2 sv.  k iaul in ių  taukų 
'  ' J  1 sv.  šokolado,  b locks  

1 sv.cukraus 
1 sv  kavos pupel ių.  

Cia nurodytose kainose įskaity
tos  pers iunt imo,  draudimo ir  k i
los  iš la idos.  

Ai .skirai  l ' j i i .unės  su  draugi  jo 
ins .  komitetais  ir  pavieniais  as  • 
mei l inus del  didesnių n/^.U.ymų.  

Nedelsdami  š iandien pasiųskite  
*«vo f f imioėms.  draugams s imi.  
įnėl i tr  •  

A MERRY CHRISTMAS 
. * • * « 

to out Friends and Patrons 

REITHS AUTOMOTIVE 
SUPPLY CO. INC. y 

2001 CLARK AVE CH. 5425 

: '  

SERVICE PARTS CO. 
Complete Line of Replacement Parts for Cars and Trucks 

Automotive Machine Shop Service 

I 1452 WEST 25th STREET 
8 . 

CHerry 5425 

Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Linksmų Šventų Kalėdų 

B A C C H U S  C A F E  
Ona Baltrukonis, sav. 

2112 St. Clair Avenue MAin 3495 

Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Linksmų Šventų Kalėdų 

STANDARD FOOD MARKET 
854 East 185th Street 

Juozas Blaškevičius, Savininkas 

Linksmų Šventų Kalėdų 

VACLOVAS GECEVIČIUS 
IR -SEIMĄ 

1202 East 79th Street ( 

Sveikiname Visus Musų Prietelius ir Linkime 

Linksmų Šventų Kalėdų 
BRAZIS BROS. CLOTHES 

6905* Superior Avenue 

15602 Waterloo Road 

Su Geriausiais Linkėjimais Jums 

Linksmų Šventų Kalėdų 
% 

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

Sveikiname savo draugus ir prietelius ir linkime 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 

JAKUBS FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS 
•ra* 

R KATZ AUTO WRECKING CO. 
7902 BESSEMER AVENUE Diamond 8010 

A VERY MERRY CHRISTMAS 

VINOCUR CITY DAIRY CO. 
g t QUALITY DAIRY PRODUCTS 

8 
| 9000 WOODLAND AV®. GArfield 8340 

t&memm 
J** „ 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka* 

MIRĖ 19,400 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

Su šiame "numeryje paduoda
mais mirusių vardais, Dirvoje 

kada čia mirusių vardai pradė
ta skelbti' 
SLUSARZ Sofija (Koleckaitė), 

33 m., mirė lapkr. 27, Chica
go j, kur buvo ir gimus. 

skelbiamų mirusių išeivių lie- TOTORAITIS Mikas, 36 metų, 
tuvių skaičius pasiekė 19,400, 
nuo vasario mėn. 1937 metų, 

mirė lapkr. 29, Chicago j, kur 
buvo ir gimęs. 

8 

g 

We Wish You All 

A MERRY CHRISTMAS 

O 

(Mand Metal Trade!! 
Council 

1126 W. 3rd Street PRospect 7645 

JAMES P. McWEENY, President 

\*AY • MULHOFER, Secretary and Treasurer 

WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS g 
a * I 
t 

SABIN ROBBINS PAPER COMPANY 1 
7800 BESSEMER AVENUE 

• UT 3-2200 

T R E E S  B A R  |  
Eleanor and Tony Budas 

Sveikiname Visus Musų Prieteliua ir Link a 

Linksmų Šventų Kalėdų 

Cleveland 1157 E. 71st Street 

MJHMVS 

Visiems GTS Savininkams 

Važinėtojams Linkime 

LINKSMŲ KALĖBŲ ŠVENČIŲ 

ir t j U 
LAIMINGŲ NAUJŲ ME1^ 

V* 
*<-f TRANSIT CYSTS* 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas ii Vidau*'ir ii Lauko 
7526 Star Avenue y Cleveland 3 

^Ulllllllllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll^ 

Į Wilkelis Funeral Home | 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ 
( PATARNAVIMAS 
| —HAMMOND VARGONAI PEE ŠERMENIS— 

I 6202 SUPERIOR AVE. IIEnderson 9292 
iiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiimmMHiiiiHminmuMHimiiiHiiiiiiiiliĮiiiiimiiiiiniiniiiih 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuola Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

' LITHUANIAN FUNERAL HOME 
r 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

mirė lapkričio 20, Chicagoj. 
(Panevėžio ap. Naujamiesčio 
p. švainininkų k.) Amerikoj 
išgyveno 27 metus. 

PETROŠIUS Stasys, 57 metų, 
mirė lapkr. 19, Chicagoje. 
(Žvingių m.) Amerikoje iš
gyveno 37 m. 

SPOMAS Juozas, pusamžis, mi
rė lapkr. 21, Chicago j. Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

VENSKEVICIUS Antanas, pus
amžis, mirė lapkr. 24, Chica-
gftj. (Panevėžio ap. Kuršėnų 
p.) Amerikoj išgyveno 35 m. 

ZOLONDAUSKIENĖ (Frajori-
kė) Marė, pusamžė, mirė lap
kričio 23, Chicago j. (Telšių 
ap. Kvėdarnos par.) 

VAŠKIENĖ Elzbieta (Gusai-
čiutė), mirė lapkr. 25, Chi
cago j. (Grabavos k. Suvalki
jos). 

MITCHELL Pranas, pusamžis, 
mirė lapkričio 25. Chicagoj. 
(Tauragės ap. Batakių par. 
Šveisčių k.) Amerikoj išgy-

* veno 48 metus. 
RAŠKO Juozas, pusamž., mirė 

lakr. 27, Chicagoj. (Taura
gės ap. Babronikų k.) Ame
rikoj išgyveno 46 metus. 

KONEIKIS Pranas, pusamžis, 
mirė lapkričio 19, Chicagoj. 
(Raseinių aps. Rietavo par. 
Plunkėnų k.) Amerikoje, įsi
gyveno 40 metų. * 

ERINGIS Justinas, pusam Ž i s, 
JASINSKIENĖ Ona (Gelum-

bauskaitč), pusamžė, mirė 27 
lapkr., Chicagoj. Amerikoje 
išgyveno • 41 metus. 

KUNGIS Antanas, 66 m., mirė 
lapkr. 28, Chicagoj. (Taura
gės ap. Žvingių p. Bikavienių 
k.) Amerikoj išgyveno 48 m. 

TILĖNIS Leonas, pusamž., mi
rė lapkr. 15, Chicagoj. (Kur
šėnų par. Šiaulių ap.) Ame
rikoj išgyveno 39 metus. 

MENDELIENk Elzbieta (Po-
eytė), mirė lapkr. 19, Balti
more, Md. (Šaukėnų p.) A-
merikoje išgyveno 38 m. 

KUDIRKA Kazys, pusamžis, 
mirė lapkričio-24,^.Chicago j. 
(Marijampolės ap. Skriaudžių 
p. ir k.) Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

Best Wishes to our Friend® 

and Patrons for a 
MERRY CHRISTMAS 

V 

L. Gomez Sheet Metal 
Furnace Co. 

7723 Decker Ąvenue 

HE 9881 

Greetings and Besh Wishes 
to All Our Friends 

*1 
Reliable Furniture Co. 
" 3831 Woodland Avenue 

EX 3234 
Bfen Slor, Prop. 

, X 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
•09-12 Society for Savings BM. 

Telef.: MAin 1773. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K.  STAUPAS 
NanujĮ Dekoravimas 

f musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimas 
«Namų Maliavoj imas 

Į6908- Endora Roąj 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
... Cleveland, Ohio w 

minatfĮllIiMiiaiiiiiitfiiiKiiutmu 

PAJIEtKOJIMAI 
Jfeškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 

CQtfSULATE GENERAL fiF 
LITHUANIA 

41 We%t jp2i\d Strj# 
BWw fork 24, M X 

Astrauskas Juozas 
Bakutis Antanas, iš Pakajnį^kiy km. 

Radviliškio vl., Šiaulių ap. 
Bancevičienė - Mažeikyte Antoaė -

Regina, iš Vilkaviškio ap., ir vy
ras Bancevičius Antanas, iš Mari
ja nęipolės ap. 

Banys Antanas, Vizbarų km., 
Vainuto - žygaičių vl., Tauragės 
apsk. 

Banys Juozas, ^Petras ir Vincas ir 
seserys Julė ir Ona, iš Vizbarų 
km., Vainuto - Žygaičių vl., Tau
ragės ap. 

Bisehoff Getprg, ii Raseinių «p." 
Bitkerienė - šmidkytė Berta ir vy

ras Leonas Bitkeris, iš Tauragės 
ap. 

Boguckienč - Dikčiutė Kazė ir vy
ras Ipolitas. 

Bosas Juozas, iš Kidulh| *1^ takių 
ap. 

Bražinskaitė, iš Kamarunų 1cm., Lei
palingio vl., Lazdijų ap. 

Butkutė - Kramm Emilija, iš |JHuo-
do, Kretingos ap. < . * 

Brokas Antanas ir. Florijonas, iš 
Trilaukio km., Pajevonio vl., Vil
kaviškio ap. 

Daneika Kazimieras, iš Draničėnų 
km., Utenos vl; 

Dikens Algird 

Dikčiutg -Boguckienė KazS Ir vy
ras Ipolitas. 

Durickas Vladas, karo n^eiu buvo 
Vokietijoje su Amerikos , kariuo
mene. 

Feltufas Fricas ir Rudolfą*' 
Fylipytč dmidtkienė Karolina ir vy

ras Šmidtke Emilis, iš Tauragės 
ap. 

GailiųjuM Karolis, il foni&kio v!., 
Šiaulių ap. 

Gaudesius Liudvikas, H, pamočių 
km., Tryškių vl., ap. 

Graužinis Antanas, iš Rygos 
Gražulytės: Tekl£ K^štelieng ir £o-

sė Prakusky. 
Greičius Mykolas ir Greičiūtė Ele-
. ną, iš Medikšinės km., Ifemakščių 

vl., Raseinių ap. 
Grinkaitė - Runcelis, Ksavera. 
Grinkevičių Jono ir Onos giminės 

prašomi atsiliepti. Jų sunus Pet
ras gimė Amerikoje. 

Grybauskas Juozas, s. Gabrieliaus, 
• iš Švenčionių ap. 
Gudaitienė - Rederytė Marija, jš 

Tauragės ap. 
Gurklys Jonas, iš llgalaukhi km., 

Subačiaus vl. 
Ivaškevičius Dionizas 
Janušauskas, vaikai Felikso Janu

šausko, kuris buvo kilęs iš Paeže
rių km. Šeduvos vl., Panevėžio ap. 

Januškevičiūtė Juzė ir Ona, ii *Sa-
baliavo km., Liubavo, vl. 

Jašinskienė Barbora* iš Plungės m. 
Jastšembskas Juozas; iš Radviliškio, 

Šiaulių ap., ir žmona Klara. 
Kazlauskas Kostas ir Vaclovąs, iš 

Žibikų km., Viekšnių vl. j 
Količius Augustinas, s. Povilo,, iš 

Šiaulių ap. 

Jonat - Velertaitė Berta, iš Obšru-
tų km., Paežerių vl., Vilkaviškio 
ap., gyv. Elizabeth. 

Jurpalis Vincas, iš Velžių km., Šedu
vos parap., Panevėžio ap., ir jo 
vaikai. 

Karpičius Petras, iš Antakalnio km., 
Onuškio vl., Trakų ap. 
Šiaulių ap. 

Kasputis Domininkas ir Kazimie
ras ir sesuo Just, ii Gervinių km. 
Raseinių ap. 

Kramm - Butkutė Emilija, ii Skuo
do, Kretingos ap. 

Kunickaitė - PašukonienO Marijo
na, iŠ Mitkunų km., Garliavos vl. 

Kup.staitis Pijuy, iš Kazlų Rudos. 
Kuras Juozas. 
Labanauskaitė Monika, iš Pašalto-

nio km., Raseinių ap. 

Kulikauakaite - Matulaitienė Mari
ja, iš Kybartų, Vilkaviškio ap., 
vyras Juozas Matulaitis ir vaikai 
Eleonor, Victor ir Violet, £yv. 
Grand Rapids, Mieli. 

Lane, - Stulgaitė Jadvyga.' 
Laurinaitis Vladislovas, s. Tado ir 

Icvosį Matulaitytės. 
Lengvinas Antanas iš Tauragės 
Levinskas Jonas, iš Skuodo vl., Kre

tingos ap., Kulų km. 
Lukšaitė Julijona, iš Maceinių km., 

Plungės vl. 
Mačėnas Juozas ir Jurgis, iš žvi-

liunų km., Subačiaus vl., Panevė
žio ap. 

Mačiulytė Marija, iš Ąukškalių km., 
Raseinių ap. 

Marcinkevičiūtė Julė, iš Kražių vl., 
Raseinių ap. 

MŪNCRIEF) 
Automatinis šildymas 
Ekonomiškas-Tikras 
šildymo Patogumas 

Gas Oil Coal 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
""Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

S* 

6,000,000 NAUDOTOJI) DAUGIAU 
, 500 MYLIU APLINK CLEVELANDA 

ONTARIO 
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Praėjusių keturių metų bėgyje skaičius žmonių 500 
mylių Clevelando apylinkėj padaugėjo nuo 75,000,000 
iki suvirs 81,000,000. 

Ši nauja skaitlinė remiama apskaičiavimais gyven
tojų padaugėjimo, kurie buyo .oficialiai paskelbti U. 
S. Census Bureau. 

Šis daugėjimas reiškia, kad bizniai ir industrijos 
Cleveland-Šiaurrytinės Ohio srityje šiądien turi ma
žiau, negu vienos dienos kelionės atstume 6,000,000 
daugiau kostumertų negu ketveri metai pirmiau. 

Su augančia Amerika, ši sritis nalurariai auga su 
ja. Nes čia šioje geriausioje šalyje vieloje mes rao-
damės stebulėje pasaulyje didžiausios prekyvietės. 

Šimtai musų biznių ir industrijų dedamos pastan
gas išpildyti savo kostumerių jų produktų ir patar
navimų reikalavimus, jos naudoja net daugiau elek
tros jėgos, negu naudojo aukščiausioje karo darby-
metėje. . » 

Ir mes The Illuminating Company dedame visas 
pastangas stumėti pirmyn savo $127,000,000 statybos 
programą patiekimui daugiau jėgos musu kostume-
riams. 

ALWAYS AT YOUR SERVICE 

Tune In "TEN O'CLOCK TUNES"—All Hit Tun<ii, All Top Stars—15 shows a We«k—Mornings aHO WGAR and WICA—Evenings at 10 WHK 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS % 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Rengia a. a. A. Smeto
nos mirties sukaktim 

minėjimą 
1949 metų sausio mėnesį su

eina penki metai nuo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
nelaimingos mirties Clevelande. I 

CIevelando tautininku grupė 
ir LVS 1-as skyrius renkia ati
tinkamą tų liūdnu sukaktuvių 
paminėjimą. 

Apie programą, dieną ir vie
tą bus pranešta vėliau. 

LVS SUSIRINKIMAS j LINKSMAS mėnuo gru o d i s 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 1 yra pražūtingas trafiko nelaimių 

skyriaus svarbus susirinkimas; atžvilgiu. CIevelando Policija 

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
KALĖDINIS VAKARAS 

Lietuvių Moterų Klubas turės 
savo naiių Kalėdinę iškilmę 
Owen's Plantation Restauran-
te, antradienį, gruodžio 28 d.» 
8 vai. vakare. 

Narės apsimainys Kalėdų do
vanomis ir bus speciali Kalėdų 
programa, kuria komisija ren
giasi nustebinti visas nares. 
Bus ir vaišės. 

bus , laikomas penktadienio va
kare, sausio 7 d., 1949 m., Dir
vos redakcijoje. Nariai prašo
mi prisiminti tą vakarą. 

Kviečiami j šį skyrių ir nau
jai atvykusieji tautininkai, tę
simui savo bendrų idėjinių dar
bų. Susirinkimo pradžia 8:15 
vai. Valdyba. 

ATEIKIT PASIIMTI 
SAVO KALENDORIŲ! 

Vietos DIRVOS prenumera
toriai nepamirškite: jusų lau
kia puikus 1949 sieninis kalen
dorius. Ateikit užsimokėti už 
DIRVĄ, o kalendorių dovanų. 
Dirvos kaina metams ir toliau 
pasilieka $3.00. 

M I R I M A I  
KAZIMIERAS KASPERAS, 73 

metų amžiaus, nuo 1375 E. 
82nd street, mirė gruodžio 11, 
staiga. Palaidotas gruodžio 16 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
įvyko tą rytą 9:30 vai. Šv. Jur
gio bažnyčioje. 

Liko žmona Marė, sunus An-
Laidojime patarnavo Jakubs 

sako, kad gruodžio mėnesį tra- Funeral Home. 
fiko nelaimės paprastai esti 30 Į 
nuoš. didesnės, negu vidutiniai SLA 136-6s*KUOPOS 
kitais mėnesiais. Vietoje sma
gumo ir džiaugsmo švenčių be
laukiant, daugelį žmonių už-

KORTŲ VAKARAS 
Naujų metų dieną, sausio 1, 

5 vai. p. p., SLA 136-a kuopa 
klumpa mirtis ir sužeidimai Republ^konų ' Klube, 1478 E. 
gatvėse ir vieškeliuose. Taigi, 
jei važiuojat savo automobiliu, 
pasistengkit prisidėti prie ven
gimo tokių tragedijų, važiuo
jant ypatingai atsargiai šven
čių metu ir po jų. Važiuokit 
lėčiau ir žiūrėkit, kad turėtu
mėt pakankamai vietos susto
jimui ant slidžių gatvių. Taip 
pat bukit pasiruošę užleisti ke
lią neatsargiam važiuotojui ar
ba pėsčia j am. 

66th St., rengia kortų vakarą. 
Bus meninė programa, muzi

ka ir šokiai. 
Rengimo komisija kviečia į 

šį vakarėlį atvykti visus nau
jus CIevelando lietuvius, susi
pažinti ir 'pasilinksminti. Jiems 
įžanga į vakarėli bus nemoka
mai. Valdyba. 

GEMBLERYSTĖSE ĮVELTA 
IR POLICIJA 

CIevelando policijoje imdary-

AČIU Už TALKĄ! 
Gerb. J. Vilčinskieni, a. a. 

Kalėdų dovanų labdaringiems i prof. J. Vilčinsko našlė, nors ir 
tikslams klubas paskyrė: | sunkiai dirbdama dirbtuvėje, 

pasSi];;kf!is karj-f- "e?iof. 1 ̂  'ta^eTSin^mS U BALFm $2,, Blossom Hill; atejo padėti issiųsti skaityto- emblervsčilj naikinimui 
School for Girls (miesto prie-; .lams DIRVOS pneska ėdimus ^ poiįeijos viršininkai ir 
plauda mergaitems) $o; Salva- , numerius, kurių issnin 11 m a s ' džjėjaj neatlieka savo par-
tion Armv, $•; Anti-Tubercu- daug painesnis, negu papras- '£.• *: ' * 
losis League $5; ir $19 vertės tai Tuo ji daug prisidėjo kad j nustatyta kad tik vie-
CARE pakietą lietuvių seimai DIRVA laiku pasiektų skaity- -g, gemblervstėje, taip 
tremtyje, neturinčia, jrimimų to.ius. ' vadinamoje *«Numters", rake-
A menkoje. Is viso $50. Ir gęrb. Mary Spūdi* taip tjeri a daro iki $2a miu. 

Korespondente. :pat malonia, pasiūlė savo pa-!. ų 
tjnSs vartos 

Ijtaloa ir talkm.nkavo tame dar-,J 
s*ryšyje su "Numbers" 

IŠVAŽIAVO PAS DUKTERIS *ej,. ,, ». , . , Ibizniu, konkurentai tik pastarų 
Adv. John L. Mihelich «» "U0S1,^,ai; keliu savaičių bėgyje, keršyda-

žmona Ona, išvažiavo Kalėdų ' nIįvnc * d....*»»««« lm* v*eni kitiems sprogdinimais 
šventėms j DBchester, Minn.'.: DIRVOS Adm.mstradja. Lpgadino keUg gyve;lamus na-
pas savo dvynes dukteris, ku- , mus. 
rios ten baigia aukštesnius; ATVYKSTA Iš BALTIMORĖS į Daug policininkų dirba iš-
slaugių mokslus. Grįždami iš į p^das Rastenis DIR- '• v*en RU *a*s raketieriais, imda-
vakarų, Mihelichiai sustos pasjVoS redaktoriaus Vinco'Rašte-imi gerus Pa8e|bė.ji-
gimines C'hicaRoje. nlo giminietis, atvvksta į sve-i Tą 

t
aI?-a"E •3U !sta.lgas' ,.dV?" 

Viena jų duktė, Rosemane, i L-ius Kalėdu Sventėms su savo! d?nt, zln,"»' 2?'?u *ada, P°'lc|Ja 

baigia mokslą anksčiau, ji pa- " " ~ 

OHIO valstijoje bonus jau 
gavo apie 633,000 veteranų — 
jie gavo bendrai $1,500,000 su
mą. Tarp bonus gavusių yra 
šimtai lietuvių, arba tėvai tų 
karių, kurie žuvo fronte. 

HIPPODROME 

'ONE SUNDAY AFTERNOON' 
Ši Įdomi filmą, komedija ro

mansas, bus pradėta rodyti Hip
podrome Theatre trečiadienį, 29 
gruodžio. 

Veikale svarbiausiose rolėse 
vaidina žinomi artistai Dennis 
Morgan, Dorothy Malone, Don 
DeFore, Janis Paige ir eilė kitų 
gerų artistų. 

Tai smagus veikalas, su. dau
geliu gražių dainų. 

PRANAS KAJACKAS, gy
venąs Clevelande, kilęs iš Ku
dirkos Naumiesčio, lai kreipiasi 
į Dirvos redakciją, jam yra lai
škas iš pusseserės tremtinės.. 

JONAS G. 
P O L T E K  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

siliks ten mokytojauti, iki pa
baigs mokslą Veronika. Baigu
sios mokslus jodvi gr'š i Cle-
velanda. 

žmona, Jule Baltrukonyte, pas j at^-Yks. daryti ten kratas. 
Ona Baltrukonienę ir pas Ras- šiomis suimti du 

v 1 ! negrai policininkai, kurie savo tenius. 

Negalime but' ramus, jeigu 

į tarnybos metu laiką leido savo 
mėgiamose gemblerių įstaigose. 

RKO KEITH S 105TH 
THEATRE 

broliai tebevargsta! Aukas siu- Lankykitės savo Klube! 
į skite: 

šiame teatre matysit įdomią j . 
filmą: Gruodžio 25 iki 28: «Thelln,led Lithuanian Relief Fund 
Boy With Green Hair", vaidina 
Pat O'Brien, Robert Ryan ir ki
ti. 

of America, Inc. 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

SUIMTA MOTERIS 
SlT PLĖŠIKAIS 

Gruodžio 21 d. policija sulai- j 
kė Mrs. Sandra Collins, 27 m. 
amžiaus dviejų vaikų motiną, i 

kuri po ilgu tardymų prisipaži-^ 
no, kad ji dalvvavo su trim's 
banditais apiplėšimuose bi :nio 
Įstaigų. Ji banditams patarna
vo automobilio šoferiu, t.urėdą-' 
ma su savim ir savo vaiku ius, PAIEŠKOMAS 
kad praeiviams gatvėje nesusi-1 Bolius Bunevičius, sunus Pe-

TELEVISION SETS 
Magieji ir Dideli Modeliai 
Elektriški Refrigeratoriai 

nauji ir vartoti. 

Milton Hardware Co. 
5525 Woodland Ave. sl4 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

Dabar jau laikas nariams 
ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

darytų nuožiura. Ji padėjo plė
šikams greitai pabėgti. 

Jos vyras, patyręs apie tą 
jos darbą, baisiai nustebo. 

Teisme ji, be abejo, sakysis 
norėjus "uždirbti" pinigų pir
kimui vaikučiams kalėdinių do-! 
vanų, kaip jau iki šiolei aiški
nosi kiti pora sugautų plėšikų. 

NUOŠIRDŽIAI AčIU! 
Alekui Baniui, paaukojusiam 

Lietuvių Tremtinių Draugijos 
Clevelande reikalams $1 - ir 
uoliai padedančiam sausio 9 
dienos vakaro rengime, už tą 
auką ir talką nuoširdžiausiai 
dėkojame. 

Tr, I>-jos Valdyba 

tro, iš Punios, Alytaus ap., ieš
ko dėdžių Juozo ir Juliaus Bu-
r.evičių, iš Punios. 

Atsiliepti šiuo adresu: 
Bolius Bunevičius, 
62 Lab. Sup. Co., 
8761 Labor Service Co., 
APO 757, US Army 

C o Postmaster, 
New York, N. Y. 

Namų Savininkams 
Maudynes ir Skalbyklos 

Toiletai 
Skalbimui kubilai 

Virtuvei Sinkos Radiatoriai 
paipos ir reikmenus 

5525 Woodland Ave. sl4 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

J. 
j Tele 
} 192 L c 

S E E 

Z I N N E R ' S  
• . j  

in our New 
Beautiful 

FLORAL SHOPPE 

tor ydur 

tylow&ii. 

You will love our im
ported figurines . , » 
Hand'' wrought Decor
ative Brassware . . . -
and the most irresist-
able. Lamps in Copper, 
Brass and Pottery! 

Z I N N E R ' S  
Kinsman at Lee 

|jO 5500 

Convenient off street parking 
in the rear 

F^OUNO^ 

GAVO GRAŽIAS 
DOVANAS 

£ių Kalėdų proga daugelis 
Didžiojo- CIevelando firmų ap
dovanojo savo darbininkus bei 

tarnautojus piniginėmis dova
nomis, kurių bendrai sudėjus 
suma pasiekė apie $5,000,000. 

Kai kurie darbininkai gavo 
kalėdinius bonus šimtais dol. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIMrflI'ilIVIHIIIIHIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIltlIlirillllllllllIHItlHjilIlIlIlIlIlIf'* 

j L J. S AM AS - JEWELER | 
s Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę E 

1 7007 Superior Greta Ezella Theatre S 

ai Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* -S 
5 r odeli ii ir visokiu gra/daikčiu, už nupigintą kainą. 5 
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Į P J KEISIS 
| 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

S NoHkfmnH pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos, kreip
si kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvii-
^ riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
3 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

*"iiimiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiililit' 

Praktiškos dovanos! 
Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 
Dėvėjamos reikmenys, kurios pradžiugins 

kiekvieną jas gavusį! 
• DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. • 

čia IŠkeisime Jutų Stamp Books. t 

T"F KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Avenue 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps i 

^iiiiiiiiiiiiiKiMiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHittiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri 

1 Lietuvių Tremtinių Dr-ja Clevelande | 

Į SAUSIO-JAN. 9 d., 1949 m. [ 
1 §v. Jurgio parapijos salėje, E. 67th Street i 
1 ' i = rengia = 

1 Bus vaidinama "SEKMINIŲ VAINIKAS 
E A Gustaičio vieno veiksnio vaidinimas su dainomis. 
S Be to programoje dainos, deklamacijos, paskui šokiai, 

grojant SONNY MK H A EL'S orkestrui 
Pradžia 4:30 vai p. p. 

{ėjimo kaina — 75 centai 

Tikietus galima gauti DIRVOJE, 6820 Superior Ave. ir 
pas Draugijos narius. 

Skubėkit įsigyti tikietus ir nepasižadėkit tai dienai kitur! 
Vakaro pelnas skiriamas tremtiniams šelpti. 

RUKYTOJU DĖMESIUI C, 

PO GAISRO IŠPARDAVIMAS RŪKOMŲ REIKMENŲ 
Viskas atiduodama už pusę kainos! 

PIRKfT ČIA KALĖDŲ DOVANOMS TABAKĄ 
IR KITAS REIKMENIS — SUTAUPYSIT PINIGŲ 
Pilniausias pasirinkimas Cigarų, Cigaretų, Tabakų, 

Pypkių ir kitų dovanų reikalingų rūkoriams. 

SUPERIOR SMOKE SHOP 
7031 SUPERIOR AVENUE 

Atdara vakarais iki 9:00 prieš kalėdas 

THE MAY CO's 
B A S E M E N T E  

Puikios Dovpnos 
Už 

Biudžetines kainas 

Vyrams Ravon Brocade 

Jaequard-Isdarbio 

Lined 
Robes 

, Tėmykit kokie patogus ir šilti iie 
naminiai apsiaustai-robes yra, ko
kios rankovės, kokie kišeniai ir 
sa? pasiuvimas . . . jie yra i& Pa
kaus rayon brocade medžiagos, sa
tinu apsiuvinėti. Gaunami mėlynos 
ar tamsiai raudonos spalvos. Pasi
rinkimas mažiems, vidutiniams ir 
dideliems vyrams. 

i 

Meet your old friend 

"BILL" GREEN 
Aktuales 1.50 Vertes 

Piiikios Kalėdoms dova-
»£s! Pasirinkimui yra vi
sokiausių marginių, bry-
iių ir gėliuotų, nekurios 
yra iš satino iioje gru-
I*je. 

VIC'S CASIS 
Wade Parlę. at 71st Street 
BEST FOOD IN TOWN Basement Mens Furnishings 

Air Conditioned Good Service 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiHiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiik? 
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