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KOMUNISTAI REIKALAUJA 
Iš DP ATIMTI KAREIVINES 

Anglų zonoje Vokiečiai gau
na vis daugiau teisių tvarkyti 
patalpų reikalus net tremti
niams. Luebecke KDP (komu
nistų partija) yra savo progra
moje užsibrėžus iš kareivinių 
išgyvendinti tremtinius; esą 
kareivinės reikalingos patiems 
Vokiečių tremtiniams iš Lenki
jos ar Čekoslovakijos. Tuo 
tarpu Lietuviai tremtiniai ka
reivinėse dar palikti. Bet jos 
visiškai nešildomos, nėra kuro. 

Paskutiniu laiku UNRRA 
stovyklų gyventojus perkilno-
ja — dirbančius į vienas sto
vyklas, nedirbančius j kitas. 
Maišomos ir tautybės; su Lie
tuviais apgyvendinami Latviai, 
Estai. 

BOLŠEVIKAI PRADEDA 
DP GROBTI 

Luebecke Kalėdų antrą die-
nąva kare, prieš pat kareivines 
kur gyvena Lietuviai, Latviai, 
Estai ir kitų tautybių tremti
niai, sustojo automobilis, išli
po du Rusai, susistabdė gatvė-
ėjusį Latvį, pradėjo klausinėti 
kur galima gauti degtinės. -Po 
kelių klausimų vienas iš Rusų 
įrėmė revolverį Latviui į kruti
nę ir įsakė sėsti į mašiną. Tik 
po kelių dienų, Sausio 2, sugry-
žo pagrobtasis visas apdrasky
tas. Paaiškėjo kad jį buvo nu-
sivežę į Rusų zoną, uždarę bun
keryje ir kiekvieną dieną tar-
dę, klausinėdami apie karini y s 
dalinius ir įvairius pareigūnus. 
Sausio 2 d. sargybų pasikeiti
mo metu Latvis pabėgo ir pra
lindęs pro vielų užtvaras gry-
žo į stovyklą. 

UKRAINIEČIAI DP 
BADAUJA 

Kombergo stovyklos Ukrai
niečiai, protestuodami prieš ne
žmonišką skryningo komisijos 
elgesį, pradėjo bado streiką. 
UNRRA ir Armijos atstovų 
kalbinami priimti maisto arba 
nors pieną vaikaitis* Ukrainie
čių buvo atmesti. 

Iki Sausio pabaigai stovyk
loje jau buvo apie 300 ligonių 
vyrų, moterų ir vaikų. Daugu
ma ligonių nepriima priversti
no gydymo ir gliukozės įšvirk
štimų. Visi kurie gali judėti, 
slaugo ligonis. Mokyklos patal
pos perpildytos ligoniais. Sto
vykloje iškeltos juodos vėlia
vos. 

Iš Miunchen išvyko į Frank
furtą Ukrainiečių delegacija 
prašyti Armijos štabą atsižvel
gti .į Ukrainiečių kančias 

LIETUVIŲ LIAUDIES UNI-

Londono Taikos Planavimo 
rencija Baigėsi Nieku 

IŠRODO IR MASKVO
JE DERYBOS BAIG

SIS BE NAUDOS 

,'jN8£*» ^ "*<* Keturių didžiųjų — An-
glijos, Amerikos, prancuzi-

p jos ir Rusijos — užsienių 
r| reikalų ministrų įgalioti-
| niai per 6 savaites Londo-
H ne posėdžiavo paruošimui 

smulkmenų ir bendrų pa-

SENATAS UŽ $4,5 
BILIJONU SUMA

ŽINIMĄ 

Tarp Repubiikonų įvyko 
nesutarimas del Prez. Tru-
mano biudžeto sumažinimo. 
Atstovų Rumų nutarimu 
nukirsta 6 bilijonus dola-
rių. Senatas sutinka nu
kirsti $4,500,000,000 s umą 

nai turėtų paruošti Mask-
Dr. Donald H. Andrews. Johns |v.os konferencija prasidė-
Hopkins Universitete, Baltinio- Siantl ten Kovo 10 d. 

Tačiau Londono pastan
gos baigėsi tuščiomis, ne-

siulymų Vokietijos ir Aus- nuo $37,500,000,000. 
trijos taikai, kurią galuti- Senate iškelta pavojingu-

re, Md., tikrina kad už 30 me
tų bus galima pervažiuoti šią 
al j nuo Atlantiko iki Pacifiko j pneita prie susitarimo ko-

tandžiu požeininiu tuneliu per į ^ roj^ ^ajx turėti 18 ma-
viena valanda laiko, atomine t * , „ , i xr ^ : zųjų sąjungininkių Vokie

t i j a s  t k l a u s i m e .  
Didžiausias kliūtis suda-

jiega varomu prietaisu. 

TRUMAN PRAŠO 350 
MILIJONU ŠALPAI 

Prez. Truman kreipės! J 
Kongresą ragindamas skir
ti $350,000,000 sumą tiesio
giniam šelpimui "išlaisvin
tų" šalių 1947 metų bėgyje, 
dabar kada UNRRA baigia 
savo darbą, ši suma yra 
toli mažesnė negu pirmiau 
skirta per UNRRA: anks
čiau buvo duota $2,700,000,-
000 UNRRA palaikymui. 

Amerika skubina įstoti i 
naują tarptautinę pabėgė
lių globos organizaciją, L 
R. O., kur ir sovietai inei-
na, nes tik taip Maskva ga
lės vėl Amerikos duodamą 
pašalpą per savo agentus 
pasukti sovietų naudai. 

BRITANIJOJE industri
joje socialistų valdžia įve
da naktinį darbo šiftą, at
statymui karo metais nudė
vėtų elektriškų generato
rių. Anglijos industrija tė
ra paruošta dienos darbui. 
Šis valdžios patvarkymas 
palies apie 7 milijonus dar
bininkų. 

Anglijoje pastaru laiku 
siaučia dideli šalčiai ir pū
gos, kaip kur sniegų suneš
ta iki 12 pėdų kalnai. 

Sniegai užpustė anglies 
pervežimo vagonus, taipgi 
išrodė kad del šalčio turės 

VERSITETAS HANOVERYJE sustoti veikę gaso šaltiniai. 
Gruodžio 8, 1946, iškilmin- Del anglies trukumo UŽ-

gai atidarytas Lietuvių liaudies 
universitetas. Tuo tarpu jis 
veikia porą dienų savaitšje. 

Universiteto tikslas išsamio
mis studijomis priminti Lietu
viams kad jie yra garbingos ir 
kulturingos tautos vaikai, pla
čiai išnagrinėti tų tautų bei 
valstybių gyvenimą ir kultu-
rą, kur gali prisieiti bent lai
kinai emigruoti ir objektyviai 
perduoti nudienius . visuomeni
nio gyvenimo reiškinius. 

Universiteto lektorių sąsta
tas įvairus ir gausus: Dr. J. 
Kriaučiunas, Dr. A. Jasevičius, 
dir. J. Kaselionis, Adv. Martin-
kaitis, Adv. Nagys, Inž. Par 

sidariusių Anglijos dirbtu
vių virš milijonas darbinin
kų šiomis dienomis pradė
jo gryžti į darbus, bet dir
ba šaltose dirbtuvėse. 

rė sovietų atstovas, pas 
kiau Prancūzijos atstovas. 
Rusų atstovas spyrėsi kad 
tik 12 mažų šalių, Vokieti
jos kaimynių, kurių šešios 
yra pačios Rusijos globoje, 
tegalėtų buti kviečiamos į 
platesnius svarstymus. 

Kaip iš visko matyti, ir 
pati Maskvos konferencija 
tik taip baigsis, ir žinovai 
spėja kad Vokietijai ir Au
strijai taika nebus paruoš
ta bent per tris metus. 

Amerika ir Britanija su
tinka kad Vokietija turėtų 
buti atstatyta ekonominiai 
tiek kad ji turėtų iš ko mo
kėti karo atlyginimus ir iš
maitinti okupacines armi
jas. 

Prancūzai ir sovietai už
sispyrę lupti viską iš da
bartiniam stovyje esančios 
Vokietijos. Jau iki šiol so
vietai viską lupo, vežėsi iš 
Vokietijos kaip atlyginimą 
už Vokiečių padarytus nuo
stolius Rusijos užpuolime. 

Maskvos konferencijoje, 
kur vyksta pats Sekr. Gen. 
Marshall, įvyks stiprių-su
sikirtimų. 

PARYŽIUJE vyksta di
delės darbininkų demons
tracijos protestui prieš Val
džios pavedimą kooperaty-
vės spaudos išplatinimo pa
tarnavimo į privatines ran
kas. 

Pereitą ^avaitę sustrei
kavo 1,300,000 valdiškų įs
taigų tarnautojų ir 50,000 
angliakasių, reikalauja di 
dėsnių algų. 

mas sovietų militarinės ga
lybės ir įrodinėta kad pa
vojinga yra perdaug kar
pyti militariniams tikslams 
numatytas sumas. 

Abu Kongreso butai — 
senatas ir atstovų rūmai— 
turės susitarti ant vienos 
bendros sumos. 

Karo Sekretorius Patter
son pareiškė kad pasaulio 
saugumas ir ramybė pri
klausys nuo Amerikos stip
rumo militariškai. 

Kongrese įnešta ' net 11 
skirtingų bilių taikomų su
varžymui bolševikų ir kitų 
kenksmingų gaivalų veiki
mo šioje šalyje. 

Senato teisių komitetas 
užgyrė patiektą įstatymą 
kuris uždraus kelti šalyje 
"nuo vartų iki vartų" at
lyginimus už darbą, ko šią 
žiemą pareikalavo veik vi
si nerimti unijų vadai. 
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VANDENINĖ MINA, kuriomis karo metu jurose sprogdina
mi laivai, ši mina ištraukta iš Pacifiko, prie Pacific Beach, 
Wash. Ta mina, kaip spėjama, yra Japonų paleista. Laivas 
plaukiantis jura, pataikęs prisiglausti prie minos, ją susprog
dina ir laivas suplaišinamas arba sugadinamas. Lt. Winslow, 
sėdintis tame automobilyje, užsiima tokių palaidų užtiktų mi
nų susprogdinimu. Viršuje vaizde matyti minos susprogimas 
atvirame ore. sukeliantis durnus. 

LVS Pirmininko Pasikal
bėjimas su Sen...Taffc 

Senatoriui Taft Atsilankius Clevelande 

SOVIETAI vilioja į' Ru
siją Vokiečius mokslinin
kus į Rusiją, nusimanan
čius^ apie atominę energiją, 
žadėdami didelius atlygini
mus. Pav. Dr. Heisenber-
gui pasiūlė algos po 6,000 
į'ublių į mėnesį, ir tiek mo
kės kitiems kurie sutiks 
tęsti atominės jiegos tyri
nėjimus. Dr. Heisenberg, 
kuris kiek dirbo prie ato
minės energijos tyrinėji
mo, atmetė sovietų vilioji
mą. 

Šiądien, Vasario 25, Senato
rius Taft atvažiavo į Clevelan-
dą pasikalbėt su veikėjais, laik
raštininkais ir kitais apie Re
pubiikonų partijos reikalus ir 
bendrai šalies ir tarptautinius 
dalykus. 

Atlikus jam pasimatymus su 
nekuriais partijos veikėjais, po 
pietų Hotel Statler buvo su
kviesti visų tautų atstovai ir 
laikraštininkai. Tarp tų atsto
vų dalyvavo P. J. žiuris, atsto

vaudamas LVS bei American 
Friends of Lithuania. Prasi
dėjus pasikalbėjimams, p. žiu-
ris pateikė Sen. Taft eilę klau
simų, kuriuos jis atsakė: 

1. Kadangi "veto" teise yra 
pateikta keturioms ar penkioms 
didelėms valstybėms, ar sena
torius mano kad šis klausimas 
yra tvarkoje. Ar gali UN už
sitarnauti pasitikėjimą ir pa
garbą visų kitų tautų, jeigu jo
je randasi tik rinktinės tautos, 
o kitos ten visai jokių teisių 
"neturi ? 

APIE 50 ŽMONIŲ 
ŽUVO AUDROJE 

Amerikos karinė vadovy
bė statydina slaptą atomi
nėms bomboms nešti lėktu
vą, kuris galės nunešti ir 
numesti bombas be žmo
gaus piloto. 

MOLOTOVAS pas iryžo 
pagąsdinti Ameriką: jisai 
pranešė kad Gen. Marshallo 
pateisinimas sekr. Acheso-
no, kuris Maskvos politiką 
pavadino agresyve ir gro
buoniška, esą nepatenkina 
Maskvos ir Marshall turįs 
pasiaiškinti daugiau. Molo
tovas bene pareikalaus U. 
S. "atsiprašyti" sovietų už 
įžeidimą 

Buffalo, N. sustrei-

ŽYDAI pradėjo savo au
kų vajų, sukelti $170,000,-
000, ir vajaus atidarumui 
pasikvietė net Gen. Eisen
hower. Nekurie Žydai sa-

gauskas, Kun. Puokis, Kun. V.jvo tautinin fondan atidary-
Radvinauskas, gim. mokytojas m0 dieną davė po $100,000. 

SENATAS priėmė bilių 
leidžianti pakelti nuomas . 
10 nuoš.~, ir nutarė baigti j kay° 2,500 mokytojų, rei 
visas federales kontroles | kalaudamos daugiau mo-
šiu metų Gruodžio 31. kesties. 64,000 mokinių ne-

turi pamokų iki streikas tę-
BRITAI stengiasi sulai- siasi. 

kyti pardavimą senų šve
diškų laivų tūlai Panama 
laivų kompanijai, nes ma
no kad tie laivai bus pa
naudoti vežimui slaptai Žy
dų iš rytų Europos į Pa
lestiną. 

Plieno gamyba dar vis 
susiduria su kebliais tru-

Korejeje, kaip praneša, 
Rusai lavina Korėjos kar
eivius savo užimtoje daly
je. Amerika laiko pietinę 
Korėjos dalį, kurią Rusai 
rengiasi išplėšti Ir užvaldy
ti patys. -

Martinkaitis, gim. mok. J. Pet-j Kokias sumas paklojo mu- 9Uoiuuua ^ „ .. 
ronis, dipl. phil. A. Petrauskas,1 sų Lietuviški kapitalistai Kūmais, ir tik ateityje ti*ša komunistų armiją £>an-
V. Blimfeldas ir kt. įBALF'ui? jki&į pagerėjimo. 1 flinoP crltv1ft 

KINAI plačiu frontu pu-
komunist 

j tung srityje 

Rytinėse valstijose, nuo 
sostinės Washingtono iki 
Bostono ir toliau į šiaurę 
užklupo pereitą savaitę di
deli šalčiai, sniego pūgos, 
kas pridarė žymių nuosto
lių. Miestai užversti snie
gu, ir įvairiose nuo to pa
ėjusiose nelaimėse žuvo ar
ti 50 asmenų. 

JAPONIJOJE, traukinio 
nelaimėje užmušta 178 ke
leiviai, 350 kitų sužeista. 
Tai didžiausia geležinkelio 
nelaimė Japonijos istorijo
je. Nelaimė panaši į atsiti
kusią prie Altoona, Pa., čia 
irgi nuo bėgių suvirto trau
kinys aukštame kalnų ke
lyje. 

STASSEN, pats pasirin
kęs save Repubiikonų kan
didatu į prezidentus 1948 
metais, - išvyko^ į Europą, 
apsilankyti 19 šalių, ir pa
siryžęs pamatyti Churchill, 
Attlee ir Staliną. Kadangi 
lankysis Maskvoje, reikia 
tikėti jis pargryš apsvai
gintas vodka ir pradės^ agi
tuoti už geresnį draugišku
mą su sovietais 

Atsakymas: Manau kad UN 
laikui bėgant galės savo cha
rakterį ant tiek pakeisti, ir 
įdėti joje provizijas kurios už
tikrins ne tik taiką, bet ir tei
singą taiką. 

2 Klausimas: Yla žinomas 
faktas kad Suv. Valstijos, Did. 
Britanija ir vakarinės demo
kratijos gerbia visas asmens 
laisvės teises, tikėjimo laisvę, 
susirinkimų ir spaudos laisvę, 
ir pagal įstatymus jų žmonės 
baudžiami tik tada kai jie yra 
nusikaltę. Taipgi yra žinomas 
faktas kad sovietų sistema yra 
paneigus visas viršminėtas tei
ses ir jokių žmogiškų teisių 
nesuteikia, ir gali bent kada 
ne tik savo piliečius suimti į 
nelaisvę, bet tą patį jie daro ir 
su tautomis. Sovietai panaiki
na jų laisvę, jų žymiausius vei
kėjus likviduoja arba išveža į 
Sibirą. Tai daro vien tik del 
to kad tos tautos ir tie žmonės 
netiki į komunistų ideologiją. 

Jie visur panaudoja šį budą 
išplėsti savo režimą ir varo se
ną ekspansijos teoriją: Aky-
vaizdoje viršminėtos padėties, 
ar gali Suvienytos Valstijos 
ir Sovietų Sąjunga kartu ir tai
koje sugyventi? Ar ne teisy
bė kad laikui bėgant gali iš
kilti konfliktas ir galutinai vis^ 

(Pabaiga ant 6-to pusi.) 

Pirmą kartą šios šalies Isto
rijoje U. S. valdžios skolos vir
šijo visos šalies ineigas. Tai 
pasekmė II Pasaulinio karo. 

štai kokios valstybės skolos 
buvo, nuo galvos, praeitų ki%* 
karų, ir dabar: 

Karas skola nuo galvos 
Pi evoliucinis (1776) $ 
1812 metų karas 15 
Civilinis Karas (1864) 78 
I Pasaulinis Karas 240 
II Pasaulinis Karas 1981 

Kaip ši valstybė išbris iš šio 
karo skolų sunku įsivaizduoti. 

Po I Pasaulinio karo ši dalis 
liko su $27,000,000,000 skolos. 
Repubiikonų partija, kuri tada 
užėmė valdyti, į 10 metų su
mažino skolą iki 17 bilijonų. 

šis karas paliko šalį milži
niškoje $260,000,000,000 skolo
je. Ir vėl Republikonai pavel
di Demokratų karo administra
cijos skolą. 

Nekurie dalykų tėmytojai 
pranašauja del to šaliai labai 
juodą ateitį. 

LAIKRAŠTINĖS pop i e ros 
f avimas vėl pasunkėjo. 

Didieji Amerikos laikraščiit 
kai kuriuose miestuose priver
sti visai sumažėti ir negali pri
imti skelbimų, teturi gana po-
pieros išleisti kelis lakštus ži
nių. Kai apsibaigs turimas 
dabar turimas popieros kiekis, 
ir Lietuviški laikraščiai gali 
kai kur buti priversti sumažė
ti, nors ir laikinai. 

Laikraštinė popiera daugiau
sia gaunama iš Kanados. Da
bartiniu laiku Kanados vyriau
sybė prekinius vagonus paėmė 
pervežimui grudų šelpimo rei
kalams į Europą, ir pritruko 
vagonų popieros pervežimui. 

Tui gi tarpu Kanados popie
ros dirbtuvių sandėliai perpil
dyti laikraštine popiera, dirb
tuvės nori net sulaikyti dar
bus, nes neturi kur popiera su
talpinti. 

CUKRAUS gavimas, anot pa
starų pranešimų, šymet neuž
ilgo bus padaugintas, ir truku
mas kokis vargino Amerikos 
šeimininkes nuo 1942 metų pa
sibaigs. 

Iš visame pasaulyje iyratfe 
numatyto pagaminti 32,000,000 
tonų cukraus šiai šaliai teks 
6,800,000 tonai, arba 1,457,000 
tonų daugiau negu pernai. 

Jau dabar sako kad kiekvie
nam asmeniui šymet užtikrinta 
10 svarų cukraus daugiau ne
gu buvo duodama pernai. Per 
pirmus 9 mėnesius šymet bus 
duota po svarus cukraus. 

KIAULIENOS kaina ir m-
kurių kitų pragyvenimo reik
menų kainos šiomis dienomis 
pašoko. Pragyvenimo reikme
nų kainos sakoma kils iki Bir
želio mėnesio, po to pradės 
slūgti. 

Kiaulienos kaina pakilo iki 
apie $30 už 100 svarų gyvos, 
tai yra aukščiausia kaina negu 
kada iki šiol yra buvę. 

i ... Jd&AK&bj 
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Detroit, Mich., Naujienos 

E PHILADELPHIA 
» 
i NEPRIKLAUSOMYBĖS MI-
1^ NĖJIMAS VASARIO 16 

P Su kai kuriais trukumais, 
fttšventėm Vasario 16 d. Lietu-
yos Nepriklausomybės 29 me
lų Lietuvos Nepriklausomybės 
jpaskelbimo paminėjimą. Pa
rengimas buvo Lietuvių Muzi-
kalėje salėje. 

Pirmumus kalbėjo nesenai 
ij§ Vokietijos atvykęs Dr. Ku
lys Grinius, trumpą laiką bu-

- t^ęs Lietuvos prezidentu 1926 
Hietais. Bėgom jį pamatyti ir 
§pač jo kalbą išgirsti. Dr. Gri
cius aukštas, liesas, senas, jau 
Vargiai paeinąs, savo ilgoje be 
|jjntuziazmo kalboje klausv to-

x Sus nesuinteresavo, bet atbu
lai, buvo norėta kad greičiau 
įaigtų kalbėjęs. Kaip iš aukš
to valstybininko, tikėtasi rim
tesnės kalbos. Iš jo kalbos da
vėsi suprasti kad po Lietuvos 
pavergimo jis daug vargo ne
matė, ir su Lietuva nieko to
kio perdaug blogo neatsitiko. 

Toliau buvo perstatytas ki
tas kalbėtojas, Kun. Juozas če-
kavičius, taipgi iš komunistinio 
"rojaus" tironų rankų pabėgęs, 
kuris yra buvęs areštuotas, 
žiauriai tardytas, plaktas, šal
dytas, marintas ir kalintas vien 
dėlto kad buvo ištikimas Lie-

•tuvis, katalikas, o ne išgama. 
Ir tik laimei pasitaikius, kuo
met patiems Rusams pasidarė 
karšta nuo Vokiečių ant Mari
jampolės žemelės, pasakojo kal
bėtojas, jam su kitais kaliniais, 
išsilaužus iš kalėjimo, teko lai
mingai pasprukti. 
' Pergyvenusio tokias žiaurias 
kančias nuo Lietuvos užgrobi-
kų, jo kalba buvo gyva, Įdomi, 
ir aiški apie Lietuvos tragedi
ją ir jos apverktiną padėtį. Di
delis skirtumas tarp įasakytiį 
kalbu viršminėtų dviejų kalbė-
tojų. 

Kalbu tarpais buvo gražiai 
išpildyta pamarginimai dainų, 
šokių ir tt., Dainos Choro ir 
Šv. Jurgio parapijos mokyklos 
vaikučių. Programos vedėju 
buvo jaunas Adv. Stasys Mon-
kus, naujas energingas veikė
jas. 

Buvo aukų rinkliava, surink
ta BALF'ui $1400 su kaupu. 
Aukų rinkliavą pravedė Kun. 
V. MartuseviČius. Buvo gar
sinta kad kalbės Kun. Dr., J. 
B. Končius, bet jis neatvyko. 

Susirinkimas vienbalsiai už-
gyrė rezoliuciją Prez. Truma-
nui del Lietuvių Įleidimo dau
giau į Ameriką. 

Prie progos reikia užsiminti 
ir apie trukumus: apie Vasa-
rię 16-tos iškilmę nebuvo jo
kios žinelės vietinėje Ameriko
nų spaudoje, nei prieš, nei po 
minėjimo. 

Reikėjo taipgi gauti iš Penn
sylvania gubernatoriaus pro
klamacija Lietuvos Dienai, ta
kas tam jau pramintas. 

Kndel nebuvo pakviesta i 

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 
Je igu  niekada  nenamlojot  "Rosse  

Tabs" nuo skausmų arthritis, neuri
tis, rheumatiznio. pabandyki* musų 
rizika. Mes pasiųsim jums pi:no dy-
džia pakelį iš kurio jus galit sunau
dot 21 Tabs DKAl. Jei nenrstebsit 
skausmo paliuosavimu kuri  t  v.  o j  pa
jusit, grąžinkit pakeli at.ual ir nebū
sit mums skolinti. Ištikro taip! NK-
SIIJSSK PINIGŲ. Tik prisiųsk savo 
vardą ir adresą ir mes paskujinsim 
jums Tabs paštu. 
KOKSE PRODUCTS CO. Dept. X-l 
2708 Farwell Ave., Chicago 45, 111. 

WBJi1 i.! "H1 *! #'* 
ATVYKO BŪRYS LIE
TUVIŲ IŠ EUROPOS 

SVEČIAS Iš EUROJdŠ ir kad labai vargsta, kad visų 
. pabėgėlių nuotaika prasta, bet 

Vasario 11 d. ūtvy o pas . kultūriškai veikia labai gyvai 
J. Bačiuną, į Sodus, Mich., ag
ronomas Tomas Dambrauskas. 
Svečias kelioms dienoms buvo 
atvykęs į Detroitą pas savo 

Vasario 18, Ernie Pyle laivu 
tarp 877 keleivių iš Bremerha-
\« n, Vokietijos, atvyko 28 Lie- giminant'į Grišką ir sunus. Ta 
tuviai, kurie išvažinėjo pas gi- proga svečias dalyvavo Lietu-
nines ir draugus: vai Vaduoti Sąjungos 6 sky-

riaus parengimų komisijos su-
Sofija Bražionienė, U.S. pi-

iote, apsistojo Chicago, 111. 
Antanas Jokūbaitis, U.S. pi-

iotis, į Elizabeth, N. J. 
Juozas ir Aleksandra Kazic

kai su dukra Jūrate, apsigyve
no laikinai New Yorko apie-
linkėje. 

Kun. Juozas Lechavičius, U. 
S. pilietis, j Chicago, 111. 

Bronislava Masiulionienė, U. 
Pilietė, i Buffalo, N. Y. 

Studentas Renoldas Pipynė, 
į Lewiston, Me. 

minėjimą jokis Philadelphijos Robertas ir Bronė Praščiu-
ar Pennsylvanijos jokis žymes- nai su sunais Vykintu, Vladu 
nis valdininkas? Didieji Ame- ir Robertu, į Richmond Hill, 

Philip B. Perlman, iš Baltimo
re, kurį Prez. Truman nomina
vo j Solicitor General pareigas, 
Į vietą J. Howard McGrath, ku
ris išrinktas į U. S. Senatu iš 
Rhode Island. 

rikos valdininkai šiądien jau 
labai musų tautos skriaudoms 
prijaučia, ir mielai į musų rim
tesnius parengimus atsilanko, 
tik reikia kviesti. Pakas. 

PITTSBURGH 

TYRINĖJA TRAUKINIO 
NELAIMĘ 

Valdžia ir Pennsylvania ge
ležinkelio atstovai tyrinėja nu-
virtimą nuo bėgių pasažierinio 
traukinio netoli Altoona, perei
tą savaitę. Toje nelaimėje 22 
žmonės užmušta ir 128 sužei
sta. ,]P^ts .lokomotyvo inžinie
rius, Michael Bi^lig1, 53 m. am
žiaus, nors išliko gyvas, kuo
met inžinas. su kitais vagonais 
nusirito į gilią skradžią, smar
kiai garo apdegintas ir guli li
goninėje neatgavęs sąmonės; 
iš jo negali išgauti jokių pada
vimų apie nelaimę. 

> 

GILIAI APSNIGO 
Pereitą savaitę Pittsburgh? 

ir vakarinę Pannsvlvaniją už 
klupo gilus sniegas, prisnigo 
13 colių, daugiau negu kada bė
gyje praėjusių dviejų metų. 

Tas vėl buvo priežastimi su
laikymui gaso tiekimo į dirb
tuves ir darbų sulaikymo, ne? 
oras buvo smarkiai atšalęs. 

Sniegas sulaikė trafiką ir 
sudarė kitokiu trukdymų. 

Sniegas giliai apsnigo ir visa 
Pennsylvaniją pereitą savaitę. 

STREIKUOTI NEREIKĖS 
Dabar tęsiamos CIO plieiu 

darbininkų unijos derybos su 
plieno kompanijomis už nau 
jas sutartis šiems metams. .Iš
rodo kad susitarimas bus pa
siektas be grasinimo streikuo
ti ir be streikavimų. 

Tėmykit kad nei vienas plie 
no darbininkas nekelia truks 

j ttio ir nereikalauja kad unijos 
vadai mestų taręsi gražiu bu-

(du ir šauktų streiką. Darbi
ninkai niekad streikų nenori 
tik raketieriški unijų vadai su
kelia streikus, ir savo gaujai 
suorganizavę, priverčia kitin 
visus darbininkus streikuoti. 

Iš Galifornijos Padangės 
Toki laiškai atėję a. a. Dr. 

Jonikaičiui eina advokatui ku
ris tvarko velionies palikimą. 
Kadangi laiške prašoma suras
ti tremtinio daktaro gimines, 
tat laiškas perduotafe į atatin
kamas rankas. 

NEW YORK, N. Y. 

BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ PA
SIDARĖ RUSĖ 

New Yorke, Vasario 21, dai
nininkė Birutė Ramoškaitė pa

sirinkime Vasario 22, pas Ma
tildą Maitienę ir Kerševičius. 
Svečias ir komisijos nariai bu
vo maloniai p. Maitienės pavai 
šinti. Svečias parvežė linkėji
mus LVS nariams nuo užjurio 
brolių. O man parvežė malonę 
surpryzą, žinių apie mano ar 
timuosius. , , . _ , 

Agr. T. Dambrauskas išvyko te^° nelaimen: važiuodama į 
į Chicaga, bet jis gryš į Detroi-I savo 1 teatrą, kur Ji ai-
tą ir gal čia apsigyvens. Labai, "u°Ja velkate Street Scene 
džiaugiamės naujo Lietuvio at-' pasišaukė taxi, laike^ smet'° 

audros. Kada jis davežė ją iki 
62-ros gatvės ir Central Parko, 
jis sulaikė taxi ir išlipęs iš sa
vo vietos prie vairo, įšoko pas 

N. Y. 
Dailininkas Povilas Puzinas, 

į Waterbury, Conn. 
Jonas Stančikas, U.S. pilie

tis, \ Chicago. 
Alfonsas ir Birutė Svilai su 

sunum Algimantu, Į Jamaica 
Plains, N. Y. 

Dr. Juozas ir Alvina-Olga 
Šabanai, su sunum Algimantu, 
į Lewiston, Me. 

Inž. Jonas Vasiliauskas, Į 
Brockton, Mass. 

Jurgita Zimavičiutė, U.S. pi
lietė, i Worcester, Mass. 

Rašytojas Stepas Zaborskas 
su žmona Matilda ir dukra Ni
jole, į Tabor Farm, Sodus, 
Mich. • 

Be to atvyko du Lietuviai 
našlaičiai: Kornelius Jazbutis 
ir Gražina Jazbutyte. 

Tą pačia dieną, iš Amster
dam, Holandijos, orlaiviu at
skrido studentas Tadas Budrai
tis, kuris apsigyvena Bridge
port, Conn. Karo metu dar vos 
16 metų amž:. Palangos gim
nazijos mokini, Vokiečiai jį su-
iiupo gatvėje ir išvežė dar
bams į Vokietiją. Ten už ken
kimą Vokiečių karo pastan
goms ir sabotažavimą buvo pa
smerktas sušaudyti, bet to Vo
kiečiai prieš pasiduodami ne
suspėjo įvykdyti. 

At vykstantieji iš Švedijos 
laivu Drottingholm, kurio lau
kiama New Yorke Vasario 24-
25, buvęs Lietuvos Ministras 
Latvijoje Pranas Dailydė su 
žmona, ir Mykolas Budreckas, 
Vasario lG-tos proga atsiuntė 
Lietuvos Generaliniam Konsu
lui New Yorke J. Budriui tokį 
pasveikinimą: 

Iš Atlanto vandenyno, 
Maldą siunčiam už Tėvynę: 
Lai gyvuoja Lietuva — 
Nepriklausoma laisva. 

« L.G.K. 

vykimu. 

LVS SUEIGA 
Kovo 15 d. LVS 6 skyrius 

ruošia šeimvniška sueigą Dr. j W i užpakalines se ynes, en 
Jono Sims namuose. Sueigoje'Jai Peiliu gesindamas užpuolė 
dalyvaus svečias Tomas Dam-1^ sudraskė jai drabužius, ly-
brauskas ir keli kiti tremtiniai,' kiškai išgėdino ir apvogęs, įs-
kurie sudarys savotišką pr0-; metęs ją iš taxi, pradingo. Ki-
gramėlę. Vietiniams veikėjams ^as pravažiuojantis au omo į-
bus gera proga arčiau susipa- j ^s^as policijos ^uo-
žinti su naujais Lietuviais. i vadon. ^ 

Policijoje paaiškėjo kad tas 
vežikas buvo svetimoje, vogto
je taxi. 

Bet kas blogiausia tjli fcad 

30,000 ŽUVUSIŲ Amerikos 
karių bus pradedama parvežti 
atgal į šią šalį palaidojimui, 
pradedant Rugpjučio mėnesiu, 
šiais metais. Pirmiausia bus 
parvežta žuvusieji karuose su 
Japonais, paskiau iš Europos 
ir iš Azijos, kurių tėvai to pa
geidauja. 

ARMIJOS naudoti liepsnų 
šautuvai dabar vartojami An
glijoje naikinimui žolių ir us
nių laukuose. 

f;, 
.< |f' ^ 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiejns kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vynsĮ, ir saiderį. (5j) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

MU % 

LVS 6 skyriaus rengimo ko
misija kviečia visus narius ir 
vietinius veikėjus bei rėmėjus 
ateiti į vakarėlį. Norintieji da- _ . . 
lyvauti prašomi išanksto pra- Pan®le^ kuria Lietuviai pra
nešti Dr. Sims, skambinkite te- j didžiuotis kaip savo, po 
lef. HOgart 6702. Rengimo ko-|šito įvykio Amerikonų spaudo-
misijai svarbu žinoti išanksto, į Je ^aP° išgarsinta kaip Ruie 
nes ji ruošia užkandį. j dainininkė. Tas reiškia kad ji 

Vakarėlio įžanga maža ir ji į gaudama dainuoti teatre vei-' 
kale "Street Scene" pasivadino 
ne Lietuve, bet Ruse. .. . 

, Kodėl ji gėdijosi savo Lietu
viškos kilmės gaudama darbą 
dainuoti sunku pasakyti. Pas
taru laiku ji buvo kviesta dai
nuoti keliuose Lietuviškuose 
koncertuose, ir dainavo Lietu
vių komunistų koncerte Chica-
goje, bet ir tie jos nevadino 
"Ruse dainininke". Rep. 

Sprogime 
Žuvo 15 Žmonių, 

500 Liko be Namų 
a 

LOS ANGELES, Cal. — Va
sario 20, dienos metu čia išti
ko baisus sprogimas vieno au-| 
kšto dirbtuvėje, kuri visa su-
plaišinta, sukrėsta plati apie-
linkė miesto centre, išdaužyta 
daugybės namų ir ofisų langai, 
užmušta tarp 15 ir 20 žmonių, 
pora šimtų kitų sužeista. Spro
gimas ištiko nuo toje dirbtu
vėje naudotų chemikalų. 

Sprogimas buvo toks smar
kus kad žmonės per kelias my
lias aplinkui girdėję manė jog 
ant miesto nukrito atominė 
bomba. Aplinkui tą dirbtuvę 
nuo sprogimo sugadinta daug 
gyvenamų namų, apie 500 žmo
nių liko be pastogės. Nuosto
lių sugadintiems pastatams pa
daryta už virš miljoną dolarių. 

Nekurie žmonės buvo suplai-
šyti į šmotus ir kuno dalys iš
blaškytos. 
>je dirbtu ve j e kitais laikais 

dirbo 70 darbininkų, dabar gi 
sprogimo metu buvo joje 26 
asmenys, iš kurių kiti išliko 
gyvi, bet sunkiai sužeisti. 

Iš aplinkinių namų žmonė® 
tuoj buvo įsakyti išeiti, bijant 
kad nekiltų gaisrai, nes spro
gimo metu nutraukta elektros 
vielos ir perkirstos gaso pai-
pos. 

Neregė Patsy Fergus, 17 m., 
iš Los Angeles, parodoma gla
monėja savo vadą šunį. Jai 
uždrausta į mokyklą ateiti jei
gu su ja bus tas šuo vadovas. 

Stai kokios keistos skrybėles prasideda pasirodyti ant Ameri
kiečiu moterų galvų, pilnos galvos be abejo tokiomis keiste
nybėmis nesidabina.... 

bus skaitoma kaip auka. Likęs 
pelnas bus Lietuvos ir tremti
nių gelbėjimui. / 

BALFO VAKARAS 
Sekmadienį, Kovo 2, buvu

sioje Lietuvių salėje įvyks B A 
LF'o 76 skyriaus bingo vaka
ras ; pradžia 5 vai. po pietų 
Prašomi visi dalyvauti ir pa 
remti BALF'ą, kurio pastan
gos labai reikalingos gelbėji
mui Lietuvos tremtinių. 

GRYžO Iš FLORIDOS 
Nesenai gryžo iš žiemos ato

stogų Floridoje, Vincenta Ma-
rozienė ir Matilda Maitienė. 
Jos sugryžo labai gerai pailsė
jusios ir joms sako Florida la 
bai patiko; žada ir ateityje ten 
atostogoms važiuoti. 

IŠVYKO I CLEVELANDĄ 
Stephania Čiurlionytė Dou-

van po operacijų gryžo iš ligo-
tinės į Detroitą, o iš čia ilges
niam poilsiui išvyko į Clevelan-
dą pas savo brolį ir brolienę 
čiurlionius. Linkime Stephani-
jai sustiprėti ir gryžti į Det
roitą darbuotis musų tarpe. 

VILKIENĖ SERGA 

Sunkiai susirgo Ona Vilkie
nė, jai padaryta Art Center li
goninėje vidurių operacija. Li
gos pavojus jau praėjęs ir ligo
nė jau grąžinta namon. LVS 
6 skyriaus nariai siunčia Onai 
Vilkienei gilią užuojautą. 

Ona Vilkienė 1944-45 metais 
surinko 1200 parašų po petici
ja Amerikos prezidentui pra
šant užtarti Lietuvą. Ji kaįpp 
kario motina dalyvavo parašų 
įteikime Baltajame Name Wa-
shingtone, Kovo 23, 1945, kur 
p. Rooseveltienė priėmė šimtą 
Lietuvių karių motinu lytinia
me Kambaryje. j 

LAIŠKAS A. A. 
DR. JONIKAIČIUI 

Nors musų tautos didį pat
riotą f jau/ autri' (*h9t#i žemelė 
prig!ąudė, bet jam laiškai nuo 
Lietuvos tremtinių nenustoja 
ėję. Jie vargšai dar nežino kad 
^is garbingai tėvynainis jau iš
siskyrė iš šio pasaulio. 

Pastarą laišką račo vienas 
daktaras, kuri Dr. Jonikaitis 
susipažino kai lankėsi Lietuvo
je. šis daktaras nusiskundžia 

Naikinkime Pramogų 
Epidemiją 

BALTIMORE, MD. 

BALF VAJAUS ATIDARY
MAS. KALBĖS Dft, K. 

GRINIUS 
Kovo 2, nuo 2 v. dieną, Lie- į  telį tiems musų vargšams at-

tuvių salėje įvyks oficialus B A' sidurusiems tragiškose sąlygo

jau ne kartą buvo past3bėta 
viešai spaudoje kad perdaug 
mes čia Amerikoje puotaujame 
bereikalingai ir aikvojame pi
nigus ir brangų laiką, kuomet 
musų tėvynė Lietuva ir jos 
geriausi vaikai, atsidūrę ištrė
mime, velka sunkiausį kryžių, 
kenčia šaltį ir badą. Mes gy
vendami didžiausiame pertek-
lyje vargais-negalais pajudame 
suteikti jiems nors mažą pa
galbą, mažai tepaisome girdė
dami jų išalkusių balsą, jų li
gonius vaitojančius, ir nuogų 
kūdikėlių aimanavimą. 

Vietoje duoti atliekamą cen-

LF 1947 metų vajaus .atidary
mas Marylande. 

se, mes atsukame tiems badau 
jantiems nugaras, ir einame į 

Garbės kalbėtoju pakviesta rengiamus balius kurio nors 
buvęs Lietuvos prezidentas ir Jurgio ar Uršės gimtadienio ar 
ministeris pirmininkas Dr. K. vedybų sukakčių minėjimui, o 
Grinius, kuris tik ką pasiekė,! tokių Jurgių ar Uršių netruks-
Ameriką iš išvietintų Lietuvių I ta. Ir taip mes tik baliavoja^ 
tarpo Vokietijoje. Jis žino Lie-'™e ir puotaujame be galo! 
tuvos laimes ir nelaimes nuo 
carizmo laikų, nepriklausomy
bės metų, ir baigiant sovietų-
nacių-sovietų okupacijų. 

Taip pat čia kalbės Lietuvos 
Ministras Povilas žadeikis, Gu
bernatorius Wm. Preston Lane, 
Jr., mayoras McKeldin ir kiti. 
Dainuos "Dainos" choras ir 
vaikučių grupė. Dalyvaus A-
merikos Legiono Lietuvių Pos
tas No. 154 ir jo Auxiliary, 
Lietuvės Karo Tarnybos Moti
nos. 

Visa Mary lando Lietuva ren
giasi atvykti sutikti buvusį 
Lietuvos prezidentą. 

Po kalbų bus toje pačioje 
Lietuvių salėje bendras užkan
dis. čia bus proga vietos Lie
tuviams su svečiu artimiau su
sipažinti. Norintieji dalyvauti 
šioje vakarienėje prašomi iš-
imksto užsiregistruoti. 

Balf ietis. 

PRANEŠKrr 

Savo Antraio Penmint 
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują Antrašą Dirvos Ad* 
ministracijai, ne paštui, nes . 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo
kėsi t. Parašykit mums už 
U* atvirutę prieš persikeli-

•na į kitą vieta gyventi., — 

kad gauna maisto labai mažai Dii va Cleveland 3, O-

Mes kodėl tai susirupinę la
biau pagerbti kokį Jurgį ar Lr-
šulę, kurie nieko gero nėra pa
darę nei visuomenei nei tautai. 

Mes nepamanome kad tuo 
metu kai mes čia visko prisi
kimšę ir sotus, į mus žiuri al
kanų ir sušalusių musų broiių-
sesučių ir jų mažų vaikelių 
a š a r ų  p i l n o s  a k y s . . . .  

Tiesiog skaudu dabosi skai
tant laikraščiuose aprašinėji 
mus tų beprasmingų pagerbtu-
vių, kurios atžymima tik gau
siu pagirtavimu. 

Tai neatleistina tiems kurie 
tokiomis puotomis užsiima, o 
dar didesnė gėda tokiems musų 
laikraščių redaktoriams kurie 
duoda vietos savo laikraščiuose 
aprašinėti tas bereikalingas ir 
nenaudingas puotas ir jų lan
kytojus. Dabar yra degantis 
laikas gelbėti musų tautą nuo 
pražūties. Suburkime visas sa
vo jiegas ir turtą tam reikalui. 
Ne dauar laikas mums baliavo-
ti ir net spaudoje tuo tuščiai 

0 wtrsif 't Gvy? 
ng dega, J^uomęt. ujusų broliai-
seserys mirksta kruvinose aša
rose ir musų pagalbos laukia. 
Atminkime kad jie keneia tae, 
kančias liž visą musų tautą ir 
už mus, laisvėje gyvenančius. 

Aš siuntinėju nuolatos pa
galbos siuntinėlius keturioms 
šeimoms į Vokietiją, ir džiau-, 

giuoti galėdamas taip jiems 
ašaras nušluostyti. 

Kiekvienas galite tai padary
ti, nes yra daugybė kurių nie
kas savs negali sušelpti, dau
gybė yra tokių kurie netori 
niekur jokios giminės kas pa
siųstų jiems kokį siuntinėlį. 

F. Rimkus, 
Alameda, Calif. 

PLATINK1T THE 
BALTIC REVIEW 

Vėl gavome naujų Nu
merių iš Švedijos 

Dirvos Redakcija gavo siun
tinį Švedijoje leidžiamo Angliš
ko žurnalo THE BALTIC RE
VIEW, kuris redaguojamas ir 
leidžiamas Lietuvių, - Latvių ir 
Estų pabėgėlių, gynimui Pabal
tijo šalių nepriklausomybės. 

Parėmimui to jų didelio dar
bo, raginame Amerikos Lietu
vius tuojau įsigyti sau vieną 
egzempliorių to žurnalo, pri-
siunčianit $1. (6 už $5.) 

Svarbu tą žurnalą įteikti sa
vo miestų knygynams, aukš
tesnėms mokykloms ir žymes
niems politikos žmonėms. 

Lietuviai profesionalai pri
valo tą žurnalą turėti savo 
ofisuose. 

Jusų $1 bus jusų auka parė
mimui tų'pabėgėlių didelio dar
bo, nes jie neturėdami nei pini
gų nei ineigų, didžiausiu pasi
aukojimu leidžia tą svarbų ku
rinį Pabalti jų tautų bylos gy
nimui. 

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio. 

Sveikata yra Žmogaus 
Brangiausias Turtas 

IN DIJONŲ ARBATŽOLĖS 
Kaina 50c 3 Baksai už $1.00. 
Reikalaujam agentų pardavinėti 

musų arbatą: 
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi

duriu virškinimo, užkietėjimo, vidu
riu kataro, kepenų sustingimo; valo 
nešvarų krauja, gydo odos ligas, 
inkstų negalavimą ir moterų bėdas. 

Kaip paganr'nti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens idėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, 
jdėk medaus ar cukraus ir laikyk 

* tai. 
Kaip vartoti. Pradėk gerti nuo 

mažo stikliuko iki kavos puoduko 
kas rytas priež valgymą ir vakare 
ainant gulti; du kartu į dieną. 

Perkant žolių mišinį, visada pra
šyk FLORAL HERBS, o gausi ge
riausi. 

Pasarga, Su orderiu siusk pinigus, 
kitaip orderis nebus išpildomas. 

FLORAL HERB CO. 
Dept. 7 * 

B0X m CLINTON, IND. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

J; Žemantauskas 
N o t a r a s  

• J'Dirvos" Agentas 

j .  . 130 Congress Avenue 
W«t.*»rbnrv. Cnnn 

A. S. Trečiokas v?  

{INSURANCE AGENTŪRA, 
Dirvos Atstovas * 

Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 



Tegul meilš Lietuvos 
Dega musų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — \ , jf 

Jungo Nevilks! { 
• 

— —i 

Naujos Represijos Prieš Lietuvius Tremtinius 
Tikisi kad Amerikos Lietuviai Apgins Jų 

Žmogiškas Teises * 

Rašo BR. KVIKLYS. 

KAS SLEPIASI Už NAUJOS 
SKRYNINGŲ UŽDANGOS? 

ŠIUO metu Vokietijoje gyve
nanti Lietuviai DP ir kiti už
sieniečiai nepaprastai yra su
jaudinti jiems ruošiamu nauju 
apklausinėjimu-skryningu (ar
ba "sijojimu"). Oficialiai UN 
RRA valdininkų buvo pareikš
ta kad naujasis patikrinimas 
daromas norint sudaryti mums 
svarbius gimimo, santuokos, 
darbo ir kitus dokumentus, o 
taip pat D'P statuso nustaty
mui. t 

šie pareiškimai yra betgi ne 
kas kitas kaip noras pridengti 
tikruosius patikrinimo tikslus, 
nes dokumentų sudarymas pa
tikrinimo metu yra neįmano
mas. Gimimo ir vedybų met
rikos negali dabartiniu metu 
buti atstatytos tiems kurie jų 
neturi. O jų neturi gana žy
mus musų tautiečių skaičius, 
nes karo metu sąmyšyje dau
gelis musų tautiečių arba ne
galėjo tų dokumentų pasiimti, 
arba jie žuvo. Daugelis DP 
Lietuvių buvo prievarta paimti 
apkasams kasti ir siuntinėja
mi iš vietos į vietą. Tokiems 
dokumentai buvo visai paimti 
kad nepabėgtų iš darbovietės. 

Sveikatos pažymėjimams iš
duoti patikrinimas taip pat ne
reikalingas, nes tam yra UN 
RRA gydytojai. Todėl visiems 
aišku kad naujo skryningo mo
tyvai yra praktiškai ne doku
mentų sudarinėjimas, o kame 
nors kitame. 

Antras UNRRA noras dary
ti skryningą DP statusui nu
statyti yra beprasmiškas, nes 
tai jau padarė kariuomenės or
ganai. Kiekvienas DP yra ka
rinei patikrinimo komisijai už
pildęs jau po du ilgus formu
liarus. Be to, buvome daug 
kartų kvosti žodžiu ir rodę sa
vo turimus dokumentus. DP 
statuso pripažinimą mes jau 
esame gavę, taigi nereikalingi 
jo antru kartu. Mums neaiš
ku kokiu budu UNRRA gali 
nepripažinti tai ką kariniai or
ganai savo parašais patvirtinę 
ir pripažinę. 

ANKETŲ TEKSTAS KVEPIA 
ORU Iš MASKVOS 

TIKRASIS sumanyto naujo 
patikrinimo tikslas yra šiądien 
jau nebe paslaptis ir visiems 
Lietuviams DP gerai žinomas. 
Tai yra nauja priemonė negar-

__ bingai mažinti UNRRA šelpia
mų ir globojamų užsieniečių 
skaičių, verčiant juos repatri
juoti į bolševikų okupuotas ir 
plėšiamas tėvynes. Kiekvienas 
svetimtautis, karo audros nu
blokštas į Vokietiją, myli savo 
tėvynę nemažiau kaip Anglai 
ir Amerikiečiai. Deja, niekas 
nenori iš musų vykti Sibiran 
ir ten buti nukankintas. 

šitas patikrinimas mums ke
lia didelės baimės, naikina mus 
moraliai ir fiziškai. Dabar 
mes matome kad prieš mus 
vartojamos tokios pačios prie
monės kaip bolševikų ir nacių 
laikais. UNRRA surašytos an
ketos mintys yra padiktuotos 
ne kur kitur kaip Maskvoje. 
Mes žinome kad užpildę Mas
kvoje įkvėptas ar net padik
tuotas anketas, ir busime ati
duoti Maskvai. 

Tokias anketas užpildę bol
ševikų ir nacių laikais, mes ne
trukus susilaukdavome trėmi
mo į Sibirą, suėmimų ir išve
žimo priverčiamiems darbams. 

Mes esame pergyvenę daug 
vargo ir nelaimių. Mus naiki
no fiziškai, mus žudė ir trėmė 
per keletą metų komunistiški 

Ir naciški okupantai. Kodėl gi 
Amerikoniški 'demokratai' bū
tinai nori eiti kruvinų budelių 
pėdomis ? • 

Tai klausimas į kurį atsaky
site mums bent jųs, broliai 
Amerikiečiai, kurie geriau pa-
žystate Ameriką ir jos idėjas 
kaip mes. 

KODĖL MES NUOLAT 
TURIME BUTI TARDOMI? 

TAIP klausia vieni kitų Lie
tuviai tremtiniai. 

— Kodėl mus nuolat terori
zuoja ir gąsdina įvairiomis re
presijomis? 

— Kodėl su didžiausia frrir-
timu kaltina ir puola mus, var
gšus pabėgėlius, jieškodami ne 
butų kalčių, kai tuo tarpu net 
didžiausi nacių judėjimo vadai, 
nekalbant jau apie bolševikus, 
paliekami visiškai nebaudžia
mi? . -

Mums vis dar lieka nesu
prantama kodėl tų tautų žmo
nės, kurios skelbia pasauliui 

WATERBURY, CONN., VASARIO 16 IŠKILMĖS KALBĖTOJAI , 

siųs šiuos formuliaras NKVD, 
bolševikų slaptai milicija^ kad 
ji juos "patikrintų".... 

Mes esame jau daug kartiį 
išprievartauti ir iškankinti kad 
naujų kankinių perdaug nebi
jome. žinome kad mus ne
trukus išmes kaip šunis į gat
vę, o gal susodinę į mašinas 
atiduos Rusams daugelį mūsiš
kių. 

Atsakingi valdininkai nekar
tą yra pareiškę: 

"Po to kas jums teks čia dar 
išgyventi, mes manome kad jųs 
pakeisit savo nusistatymą gry-
žimo Lietuvon reikalu." 

Į tai mes dar kartą atsako
me: NEI 

KO LAUKIAME, 16 BROLIŲ 
AMERIKIEČIŲ 

ESAME čia apleisti žmonių, 
ir, gal but, retkarčiais ir paties 
Dievo.... Musų nebejaudina 
nauji pavojai. Mes tik stebi
mės kaip gali žmonija taip su
gesti ir nupulti. 

Visoje toje tamsumoje mes 
matome tik vieną žiburėlį — 
tai Viešpaties globa. KaŽ ko
kiu stebuklingu budu mes ne
žuvome per didžiausius bom-

AMERIKAI TEKS 
TIK ŠELPTI 

laiko mus didžiausiais niekšais 
ir-nusikaltėliais. 

KĄ ŠIUO REIKALU SAKO 
OFICIALIOS INSTRUKCIJOS 

ŠIUO reikalu išleistos in
strukcijos pažymi kad šis skry
ningas nebus vykdomas kaip 
atskira operacija. Vadinasi, 
jis busiąs lyg pirmojo skrynin
go tęsinys. 

Jo tikslas — atskirti prie
varta atvežtus darbams asme
nis nuo "laisvu noru" pasitrau
kusių į Vokietiją. Iš instruk
cijos dvasios betgi galima nu
manyti kad pirmieji (atvežti 
prievarta) tuo tarpu naudosis 
UNRRA globa ir netrukus ga
lės gryžti į savo okupuotas tė
vynes. Laisvai atvykusieji ne
teks UNRRA paramos.. Jų li
kimas nežinomas. Galima tik * 
numanyti kad jeigu tokiu ke
liu bus toliau einama jie visi 
iki vieno bus paskaityti "karo 
kaltininkais", "nacių bendra
darbiais" ir Įtaip pat atiduoti 
Rusams. 

LIETUVIAI PROTESTUOJA 
ĮVAIRIOSE stovyklose gy

venanti musų tautiečiai šiuo 
reikalu yra labai sujaudinti. 
Jie siunčia protesto pareiški
mus, ir memorandumus UNR 
RA vadovybei, Karinei valdžiai, 
Popiežiaus misijoms, žmogaus 
Teisių Lygai, Mrs. Eleanorai 
Rooseveltienei ir kt. 

Daugelio nusistatymas ši
toks: Visiškai neiti į skryningo 
komisijas. Lietuviai nenori sa
vo suteiktomis žiniomis išduo
ti save ir savo artimuosius Lie
tuvoje bolševikams, nes reikia 
numanyti kad naujai smulkio
mis anketomis, daugeliu klau
simų surinktos žinios bus vie- AMERIKOJE paskirta $40,-
nu ar kitu budu išduotos So- 000 atlyginimų už naujus išra-
vietų valdžiai. Labai galimas dimus sunaudojimui cukraus 
dalykas kad pati UNRRA pa- kaip svarbios maisto dalies 

WATERBURY, Conn., LVS skyriaus ir kitų jam artimų grupių surengto Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimo kalbėtojai Hotel Elton, Vasario 16 d. Iš kairės į dešinę: 
Rev. Roger Anderson, Trinity bažnyčios klebonas; Rev. Laurence Skelly, Diocezijos Li
goninių direktorius, Adv. Jos. Talbot, buvęs Kongreso atstovas; Dr. M. J. Colney, 
programos vedėjas; Richard Bensen, Conn. G. P. O. pirmininlj&s; Mrs. Wm. Amelung, 
prez. G. O. P. Moterų Klubų. (Don A. Coviello Photo) 

A U K O S  |  
Narių Mokesčiai, ir PfcK 

nigai už Knygas ; 

DETROIT, MICH. 
Vyt. Markuzas, LVS 6-tč* 

skyriaus sekretorius, prisiuntė' 
sekančių LVS narių duokles: 

Petras Balkus 
Magdalena Gravis . 
Vyt. A. Kerševičius 
Suzana Kerševičien§ 
Matilda Maita 
Helen Rauby 
Augustas Rinkunas 
Malvina Smailienė 
Jonas Valiukas 
Elzbieta Valiukiene 
Lillian Walatkiene 
Algirdas Andriušis 
Vincas Kirtiklis 
Mary Shaltis 
Vyt. Markuzas pardavė 

LVS knygų už 

įvairių laisvių čarterius ir ga-, Pardavimus, karo vieksmus. Li 
rantuoja žmogui asmens, žo-,kome gyVj jr bado šmėklai 
džio, sąžinės, spaudos laisves, siankį0jant. Tikime kad ir da

bar ištversime. Jeigu mes po 
to visko dar gyvename, matyt 
kad busime kam tai reikalingi. 

šiuo metu mes dar turime 
vilčių. Jas stiprinate Jųs, mie
li broliai Amerikiečiai. Jųs taip 
pat esate šviesa tamsybėje. 
Mus jaudina Jusų aukos ir dar
bai musų nelaimingos Lietuvos 
labui. 

Mes neabejojame kad jųs ir 
ateityje dar dažnai nu šluosty
site musų ašaras. 

SIŲSKIT SAVIEMS 
AFFIDAVITUS 

UNRRA užbaigė savo die
nas, ir dabar United Nations 
ėmėsi tyrinėti pasaulinio šelpi
mo reikalą. Specialis komite
tas apskaičiavo kad šių metų 
šelpimo reikalams šešiose Eu
ropos šalyse bus reikalinga 583 
milijonai dolarių. Jeigu šelpi
mas bus teikiamas UNRRA 
mastu, Amerikai prisieis duo
ti 73 nuoš. tos sumos. 

Bet ir vėl, tarp nominuotų 
tai pašalpai gauti šalių trys 
yra sovietų uodegos — Lenki
ja, Jugoslavija, ir Vengrija. 
Ketvirta, Austrija, taip pat 
įkliuvus bolševikiškon įtakon. 
Penkta yra Italija, šešta Grai
kija. šios dvi yra daugiau Bri
tų įtakoje. 

Amerikai prisieis tas šešias 
svetimų įtakoje esančias vals 
sty bes penėti, o kitos jas melš. 
Pigiau Amerikai atsieitų išvy
ti bolševikus iš jų kontroliuo
jamų šalių, tada tos šalys pa
čios tuoj ant kojų atsistos. 

LAIŠKAI JAU ATEINA RA
ŠYTI LIETUVIŠKAI 

Laiškai iš pabėgėlių Europoje 
jau daugiau ateina rašyti Lie
tuviškai, nes apie Sausio vidu
rį buvo nuimta uždraudimas. 

Šiame Dirvos numeryje tel
pa daug pasakantis apie trem-
tinių-pabėgėlių vargus straips
nis, "Naujos Represijos prieš 
Lietuvius Tremtinius". 

Tremtiniai visas savo viltis 
deda į mus Amerikiečius, kad 
mes užtartume jų nelaimingą 
būklę ir jų persekiojimus. 

Tuos persekiojimus vykdo, 
Amerikos zonoje, patys musų 
Amerikiečiai kariai arba musų 
taksais išlaikomi UNRRA val
dininkai. 

Atvykę Lietuviai Amerikos 
piliečiai, kurie tarp tų pačių 
tremtinių gyveno, iki gavo tei
sę į Ameriką įvažiuoti, patyrė 
ir čia apsako kad visokius pa
bėgėliams apsunkinimus vykdo 
daugiausia sovietams parsidavę 
UNRRA vciršininkai arba U. 
S. kariai, daugiausia žydų tau
tybės, kurie tarnaudami Ame
rikos armijoje, dirba Maskvos 
naudai. 

Be to dar, net aukštus Ame-

Affidavitas pilnai pagamin
tas, notarizuotas, neprivalo nie
kur kaštuoti daugiau $10. 

Netvarkingai Gaunami 
Siuntiniai 

GAVĖNIOS METU •/ Iš Amerikos ir kitų kraštu 
giminės bei pažystami savo ai> 

PRISIMINKIM KEN
ČIANČIĄ LIETUVA 

Gavėnios laikas. Visi geri 
krikščionys gavėnioje prisilai
ko nuo visokių pasilinksmini
mų. 

Musų LVS narių ir kitų ge
rų Lietuvių didžiausias pagei
davimas yra atgauti Lietuvai 
Nepriklausomybę. Taigi, ga
vėnios metu prisiminkime ken-
činčią svetimą priespaudą Lie
tuvą. Paskirkime nors po vie
ną dolarį kas savaitę Lietuvos 
vadavimo reikalams. Per ga
vėnios laiką sutaupykime gana 
pinigų užsimokėti LVS narys
tės mokestį ir paaukojimui. 

Savo auka pagelbėtume išlei
sti Lietuviškai ir Angliškai 
knygą "Lietuva Tironų Pan
čiuose", kurios prisidės prie 
Lietuvių tautos kovų už išsilai
svinimą. Už išleidimą šių kny
gų musų tauta bus mums labai 
dėkinga. 

Iš pranešimų mes žinom kad 
musų tautos žmonės kankina
mi taip žiauriai kaip senovėje 

timiesiems siunčia siuntinius. 
Iš visų vietų ateina nusiskun
dimai kad tie siuntiniai gauna
mi labai netvarkingai. Iš siun
tinių buna išimta vertingesni 
daiktai. Labai daug atsitiki
mų yra kada siuntinių visiškai 
negauna, nors giminės ar pa
žystami laiškais praneša kac. 
tokie siuntiniai išsiųsti. 

Tai nuolatinis tremtinių, pa
kliuvusių | baisų vargą, apiplė
šimas. O kaltininkų niekas ne 
tik nesuranda, bet niekas ir 
ne j ieško. Savo laiku Lietuvo
je, jei siuntinys ateidavo ne
tvarkingas arba dingdavo, vi
sada būdavo surašomi aktai ir 
kaltininkai surandami. Tuo tar
pu čia tokiais atvejais net nėra 
kam skųstis. B. G. 

$5;00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

10.00 

KITOS AUKOS 
Juozas Blaškevičus, 

Cleveland, O. 10.00 
Mrs. A. Kančius 

Cleveland, O. 5.00 
Vladas Juodeika, 

Atchison, Kansas 2.00 
Mykolas Tamoliunas, 

Berisso, Argentina 3.60 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

AFFIDAVIT AI YRA 
DIDELIS SURAMI

NIMAS 

UŽDARYTA UNRRA 
UNIVERSITETAS 

pagonys kankindavo savo per-
rikos valdininkus Maskvos šni-» sekiojamus žmones. Lietuvos 
pai paperka ar nugirdo ir šie! žmonės meldžiasi už mus, ir jų 
pasitarnauja sovietams leisda-! maldas Dievas išklauso. Kiek 

a iiy 

Lietuviai našUi&Ai maitpąmi. (Vaizdas iš BALF) 

mi visokius apsunkinančius ir 
persekiojančius sijojimus ir 
tardymus bei raginimus gryžti 
į sovietų nagus, Lietuvon, pa
bėgėliams kurių ten laukia tie
siog mirtis. 

Labai daug tiems pabėgė
liams pagelbsti pasiuntimas iš 
Amerikos pakvietimų atvažiuo
ti j Ameriką. Taigi, raginame 
visus kurie tik gavote laiškus 
iš savo giminių prašant Affi
davit of Support, skubiai dary
kit juos ir siųskit. Tie affida-
vitai yra apsigynimas nuo so
vietų šnipų, kurie tada jau ne 
taip drysta lysti prie pabėgė
lių. 

Affidavitus padaro Lietuviš
kos laivakorčių agentūros, ay-
ba kreipkitės į ALM biurą ku
ris patarnauja affidavitų bfen-
kų suteikime: 

A. S. Trečiokas, 
314 Walnut Street, 

Newark 5, N. J. 
Yra žinių kad nekurie net 

Lietuviai sukti advokatai gre
tinasi prie Amerikiečių gimini
nių žadėdami "tuoj partraukti 
į Ameriką" jų gimines jeigu 
jiems sumokės $1,000. Tai ap
gavystė, saugokitės nuo tokių 
apgavikų, nes jie pagelbėt pa-
greitiat atvažiaviaao negali. 

man teko paaukoti Lietuvos 
vadavimo reikalams, visada jei 
ne vienaip tai kitaip pasitaikė 
užsidirbti pinigų tiek daugiau 
kiek buvo paaukota. 

Kristus yra pasakęs: "Mie-
lasirdingi apturės Dangaus ka
ralystę". Amerikos Lietuviams 
nepakanka tik pasiųsti Lietu
viams tremtiniams maisto ar
ba rubų — musų tikslas yra 
atgauti Lietuvai laisvę, atsta
tyti tų tremtinių tėvynę ka«l 
jie turėtų kur sugryžti; ka{J 
visos Lietuvių žemės — Di
džioji, Mažoji Lietuva — buti] 
suvienytos. 

Atstatytoje Lietuvoje, mano 
manymu, turėtų buti laisvė vi
sų tikėjimų žmonėms, panašiai 
kaip mes Amerikoje turime. 

šiais nelaimingais musų tau
tos laikais, kiekvienas geras 
Lietuvis jaučia savo širdyje ir 

j girdi savo ausyse savo tautos 
žmonių skundų balsą. 

A. Jakštas parašė: 
"Girdim minios klykia, šaukia, 
"Mirštam bado prispausti; 
"Regim liejas žmonių kraujas, 
"Krinta broliai pašauti". 

Vyt. Markuzas. 

Sausio 25 d. tarptautinio 
UNRRA universiteto Miunche
ne studentai surengė demon
straciją prieš UNRRA, kai ji 
uždarė tą universitetą. Įvairių 
tautybių studentai, Lietuviai, 
Lenkai, Latviai, Estai, Ukrai
niečiai, Gudai ir kiti susirinko 
prie Military Government ir 
pasiuntė savo delegaciją. Ka
rinė valdžia pažadėjo patenkin
ti studentų pageidavimus ir 
stengtis atidaryti universitetą. 
Demonstracijoje dalyvavo apie 
1,000 studentų. Jie nešė užra
šą, "Norime mokytis!" 

PAGELBĖS1T JIEMS LABAI 
Viename gautame iš pabėgė

lio laiške rašoma: 
Gyvename labai blogose pa

talpose, po daug žmonių sukim
šti. Neturim nei ant ko dėti k* 
nors geresnio. O antra, kadi 
daugiau galvoji ką duoti vai
kui pavalgyti kuomet prašo. 
Jųs neįsivaizduojat kaip mes 
gyvenam. Sunku suprasti ne
mačiusiam. 

Pas mus kalba kad kurie tu
ris affidavitus tai greitai bus 
vežami į Ameriką. O kiti tai 
kas kur pareikalaus vergų. Ir 
sako bus vežami į Belgiją vie
toje Vokiečių belaisvių į ang
lies kasyklas. Darbo nebijom, 
tik norim kad užsidirbti nors 
žmoniškai pavalgyti. O Euro
poje visur su maistu blogai. 

Iš savo giminių laiškų ne
gaunam, nežinom kodėl. Gal 
jie bijo kad mes nebutume 
jiems našta, ar jie negali nie
ko mums padėti. Mes supran
tam, perdrąsu mums prašyti 
to iš kitų, bet ką darysi ka§ 
karas tiek nelaimių užtrauki 
mes likom aukomis visai nekal
tai. Parašykit mums laišką, 
nors kiek mums linksmiau kai 
gauni laišką. Teklė. 

PUIKI KARJERA 
laukia JUS U Armijoje 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jp tuoj lankp 

ŠTAI darbas, kuris duoda jom* 
pageidaujamus dalykus: 

Nauja, aukšta, alga—dauguma 
jos gryni sutaupmai, nes parū
pinta jums maistas, drabužiai, 
butas ir medikattai aptarnavi
mai. 

Sveikas darbas, gerose sąlygo
se, su dvigubai ilgesnėmis ap
mokamomis atostogomis, negu 
jųs gautumėte civiliame darbe. 

Tikra apsauga, su gausingia'u-
siais išstojimui planais—pusė al
gos visam amžiui po 20 metų, 

Hoom 109, Old P. a Bldg. 

iki trijų ketvirtadalių algos po 
30 metų tarnybos. 

Jeigu jųs esate fiziniai tinka
mas, protiniai apsukrus jaunas 
vyras 18 iki 34 metų (17 m. 
su tėvų sutikmu), gaukite visus 
faktus dabar arčiausioje jums 
J. V. Armijos Rekrutąvimo sto
tyje. 

U.S.Ąrmy. 

Cleveland 14, Ohio 
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Padegėlis, 

Kurie is Ju Nusikaltėliai 
KARTAIS išgirstame kad vienoje ar 

kitoje pabėgėlių stovykloje pasitaiko išsi
šokimų prieš lankančius stovyklas taip va
dinamų "repatriacinių komisijų" narius. 

Vienoje vietoje pabėgėliai savo sve 
čius iškolioja ir išlydi švilpimu, kitoje vie
toje apsvaido purvu ir akmenimis, o dar 
kitur net juos apmuša. 

Visa tai tuojau pat patenka j JMask 
vos radioioną, kuris ta proga dar "kartą 
paskelbia pasauliui, esą, pabėgėlių stovy
klose gyvena vieni banditai, nusikaltėliai 
ir šiaip Įvairus tamsus gaivalai, kuriu jo
kiu budu negalima skaityti pabėgėliais 
juos globoti ir išlaikyti. Šią nuomonę apie 
pabėgėlius Maskva skiedžia jau seniai ir 
pabėgėliai dėl to nei kiek nesistebi. Jie 
žino kad jie yra vieninteliai pilki-eiliniai 
žmonės, kuriems buvo lemta tapti liudi
ninkais viso to, kas vyksta už geležinės 
uždangos ir po to gyviems iš ten ištrukti. 
Visa tai. ką jie ten matė, patyrė ir pergy
veno. susidėjusių sąlygų dėka, gali dabar 
pasklisti po visą nasaulį ir sugriauti žymia 
dali komunistinės propagandos ir melų 
pastato. « 

# Tie pavieniai Rusų diplomatai ar ka 
riai, kurie ryžosi nutraukti ryšius su So
vietų Sąjunrra ir paskelbė užsieniuose da
li jos paslapčių, gal but sudomino pavie
nius užsieniečius, gal but davė įdomios 
medžiagos įvairioms įstaigoms, tačiau jie 
neįtikino daugumos eiliniu žmonių/ kurie 
yra linkę laikyti jų pareiškimus savų ka
pitalistų apmokėta propaganda. Kaip ten 
bebūtų, bet tie diplomatai ir karininkai, 
tai vis tik savo rūšies "ponai", kurių žo-

kelio jie neturi. Pabėgėliai laukia laisvo 
pasaulio piliečių sąžinės ir užuojautos jau
smų atbundant ne tik jų pasakomų kalbų 
turinyje, bet ir jų veiksmuose. Iki tam 
laikui jie turi kentėti šaltį, alkį ir betei
siškumą. 

Tačiau pra momentų kada įę tie be
teisiai žmones negali suvaldyti savo jaus
mų. Tais momentais visos jų išgyventos 
baisybės, visos patirtos skriaudos ir netei
sybės akimirksniu užvaldo jų mintis ir tuo 
laiku jie užmiršta kur jie dabar yra ir 
kuo juos laiko dabartiniai globėjai. 

Pabėgėliai žino kad visi kurie ryžtasi 
laisvu noru pasiduoti vergijon, gali tai 
kiekvienu metu padaryti ir išvykti pas jų 
tautos pavergėjus. Pavieniai asmenys ku
rių nusistatymas susvyravo, o ištvermė iš
seko, jau išvyko. Tie kurie ryžosi pasilikti 
stovyklose, pasitiki savo jiegomis ir at
sparumu esamo bei busimo gyvenimo sun
kumams ir vergais buti nenori. Jie skai
to kad jų globėjai daro jiems didžiausią 
moraline skriaudą leisdami į jų stovyklas 
taip vadinamas "repatriacines komisijas". 

Ar galėjo tie žmonės tikėtis kad jų 
kraštų pavergėjų uniformas nešioją žmo
nės. jų tėvų. brolių ir vaikų budelių apmo
kami niekšai neduos jiems ramybės ir čia, 
iu skurdžioje dabartinėje prieglaudoje? 
Ką jie turi jausti kai jiems pasakoja apie 
meilę tėvynei ir tautiečiams bei jų sąžinė
je knisasi tie ant kurių uniformų jie dar 
mato nukankintų savo artimųjų kraują? 

KETURIŲ Laisvių pranašai negali 
ar nenori suprasti kad versdami tuos ne-

Dramatiškas užtikrinimas kad nelaiminga Lietuvos istorija pa
sikartoja, kaip čia atvaizduojama Marė Banakus, 88 metų m&f 

Artesian Avenue^ Chicagoj, kuri rodo mažai Haiv 
riet Marie Urban, 6643 So. Fairfield Ave., savo kaimynei, Pet
ro Rimšos stovylą, pavadintą "Lietuvos Mokykla", šis kūrinys 
simbolizuoja- Lietuvą po caristine valdžia kuomet motinos buvb 
priverstos mokyti vaikus savo kalbos paslaptomis, kaip ta mo
teris prie ratelio daro. Dabar vėl, kaip žinoma, panašus likintftB 
atiteko Amerikos Lietuvių tėvynei, pagrobus ją geležinėn komu
nistinės Rusijos rankon. 

džius daugelio kraštų darbininkija sutiks laimingus žmones kentėti kaliniu ar elgė
si^ nepasitikėjimu ir J tarimu. Tik tokių I tų padėtyje, laikydami juos bei jų šeimas 
pačių darbininkų, tokių pačių ūkininkų ar skurde, šaltyje ir alkvje, jie vis tik netu-
amatininkų ^ pergyvenimai, smulkmeniškai rėtų pabėgėlių skaityti vergais, kuriuos 
atpasakoti ir paremti jų pačių matytais , net tų pačių pabėgėlių budeliams leidžia-
faktais, turėtų atidaryti akis tiems, kurie 
yra linkę žavėtis "komunistinio rojaus" 
pasakomis. 

Tuo budu, kai]) tik eiliniai pabėgėliai 
tampa pavojingiausiais liudininkais ir Ma
skva, kuri tiek metų sistematiškai plečia 

ma laisvai čiupinėti. 
Ar galima stebėtis kad visa tai ką pa

bėgėliai jaučia savo pikčiausiems priešams, 
kartais juos išveda iš lygsvaros ir priver
čia gintis nuo "svečių" tokiomis priemo
nėmis kokias jiems tuo momentu padik-

pasaulvje savo agentų tinklą ir naudojaituoja pamatuotos neapvkantos apakinta 
visas priemones savo šalininkų skaičiui sąmonė? 
didinti, nenori leisti kad šimtai tukstan-j Nėra abejonės kad tie užsieniečiai kįi-
čių žmonių ištrukusiu iš to tariamojo "ro- vje yra buvę Vokiečių koncentracinėse sto
jaus" imtų pasakoti visame pasaulyje kaip j vykiose ir laimės dėka išėjo iš jų gyvi, da
tas "rojus" tikrumoje atrodo. Žut ar butjįai. nesielgtų kitaip negu dabartiniai pa-
reikia tuos žmones padaryti sau nekenks
mingais, o tai yra įmanoma tik tuo budu, 
jei juos pasiseks gyvus ar mirusius gauti 
į savo rankas. 

MASKVA žino kad pabėgėlių jai nie
kas prievarta negrąžins, bet nusikaltėlius 
grąžinti gali ir todėl reikia tuos žmones 
išreklamuoti nusikaltėliais. Tam tikslui 
tinka visos provokacinės priemonės, visi 
įvykiai pabėgėlių stovyklose, kuriuos Ma
skvos apmokami agentai bei jų apkvaišin
ti žmonės atitinkamai iškreips, išpus ir 

bėgėliai, jei susidėjusių sąlygų eigoje atsi
durtų tokiose pačiose pabėgėlių stovyklo
se kurias butų leista lankyti svečių teisė
mis buvusiems koncentracinių stovyklų 
sargams ir budeliams. 

šiuo atveju tarp vienų ir kitų pabėgė
lių skirtumo nebūtų, taip kaip jo nėra 
tarp budelių nacių ar komunistinių dikta
torių tarnyboje. 

Tremtiniai geriau už kitus žmones ži
no kad tie diktatūrų pareigūnai kuriems 
pavedama atlikti vienokį ar kitoki Uždavi-

s JSt mtfi K,; SRJ3 -V10?'' ."S •»**• 
ra kaip visuomet, gerai apealvoti. neabejotinai blogiausi yra tie kurie zmo-

' 'Visi žinome kad pabėgėlki daugumo- (laml yra Peip-vene savo 
ie dar neatsigavo po Viso to, k, yra per: 

gyvenę 11* siuo laiku neturi pakankamai 
energijos, efektyvių priemonių ir net ga
limybės savo teisėms ginti, savo dabarti
niam nusistatymui pamatuoti ii* savo per
gyvenimams bei patyrimams kitų žmonių 
tarpe paskleisti. Išsigelbėję iš komuniz
mo vergijos, vienaip ar kitaip prasimušę 
pro nacizmo žiedą ir pagaliau pasiekę va
karų demokratijų sritį, tie žmonės clar ir 
dabar neatgavo laisvės ir asmeninio sau
gumo jausmo. Juos čia suvarė į ankštas 
stovyklas, aprūpino nepakankamu maistu, 
kai kur net aptverė vielų užtvaromis ir 

užmiršo. 

kia, jei patikėję jiems sakomomis pasako 
mis pamėgintų gryžti "namo" — vis tik 
stengiasi juos ten sugrąžinti. 

Visa tai pilnai įgalina pabėgėlius ver
tinti visus šių "repatriacinių komisijų" 
narius blogiausios rūšies vergų pirklių 
agentais,* kurių uniformos ir laipsnių žen
klai yra skirti tik visiškai nenusimaną?*: 
tiems užsieniečiams suklaidinti. 

Ar dabartinių pabėgėlių stovyklų ad
ministracija tikrai priklauso prie šių nie
ko nesuprantančių žmonių, ar ji tik apsi
meta tokia esanti, sužinosime vėliau, ta
čiau reikia kad bendrai visi laisvėje gyve-

Jau praėjo du metai, o pabėgėliai vis|ną žmonės greičiau išspręstų klausimą — 
dar vegetuoja ir laukia. Jie ilgą laiką kurie iš čia nurodytų žmonių yra nusikal-
Įtemptai sekė visas derybas ir konferen- ̂ lėliai ? 
rijas, kur jų kraštų pavergėjai mėgino juos 

Imtu vi 11 ltiittvin ^kplhpin klMll-
KUPRANUGARIS kas metą nusišeria duo

damas tarp šešių ir septynių svarų savo trum
pų vilnų arba plaukų; kupranugario plaukai tu
ri insuliavimo ypatybę ir todėl, sųęiaišyti su vil
na, jie sudaro šiltus apvalkalus. 

žmonėmis. Dėja, jų viltys vis dar neišsi
pildė, o tai ką jie dabar mato ir pergyve
na, stumia juos vėl į nusivylimą ir nevil-
tį. 

Jų gyvenimo sąlygos nuolat sunkina
mos, maistas bloginamas, jiems daromi 
Įvairus priekaištai ir net patariama gryž
ti ten, iš kur jie po tiek vargų ir pavojų 
pabėgo. Visa tai vyksta ten, kur pabėgė
liai tikėjosi rasti 'teisingumą, užuojautą 
ir globą. 

VISUS sunkumus ir nedateklius pabė
gėliai kantriai pakelia. Jie žino kad jei jie 
nori galų gale virsti laisvais žmonėmis, jie 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

£ioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
Kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Liel^^ 

Reikalaukit Dirvoje 

\ 

m 1 •m ' jp 
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šis atvaizdas tilpo Chicago Herald-American šeštadienį, 
Vasario 15, 1947, fotografiją padarė Julian Urban. Me

dinė statula Lietuvos ' Vargo Mokyklos", k u r i  č i a  vaiz
duojama, randasi šv. Kazimiero Akademijoj Auditorijoj. 

LIETUVIŲ TREMTI
NIŲ OPERA PRA

DEDA VEIKTI 

Tremtyje esantieji Kauno ir 
Vilniaus operų solistai, išblaš
kyti įvairiuose kraštuose, jau 
senokas laikas kaip rūpinosi 
susitelkti į vieną patogesnę vie
tą ir pradėti kolektyvinį dar
bą. Bet tam susitelkimui buvo 
ir tebėra labai daug kliūčių. 
Ypač trukdo persikėlimo suvar
žymai iš zonos į zoną. 

Bet Anglų valdomoje Vokie

tijos srityje jau iš seno laiko, 
Detmoldo mieste, gyvena kele
tas žymiausių Lietuvos daini
ninkų. Jie ir ėmėsi iniciatyvos 
pradėti Lietuvių Tremtinių 0-
peros darbą. Operos atidary
mas įvyks Vasario 25 d. Bus 
pastatyta G. Rossini opera "Se
vilijos Kirpėjas". Atidaryme 
dalyvaus šie solistai: E. Kar
delienė, J. Vencevičaitė, V. Bal
trušaitis, A. Kutkus, Ip. Nau-
ragis, V. Puskorius ir V. Bra
žėnas. Dekoracijas ir kostiu
mus darė dailininkas V. An
driušis,* *«• <• ' • • .(1 livurf 

Pradžiai pasirinko tokią ope
rą kuriai visi reikalingi solis
tai randasi vietoje, šis kolek
tyvas numato aplankyti visas 
didesnes tremtinių stovyklas. 
Taip pat numato savo darbą 
plėsti pritraukiant daugiau so
listų ir pastatant kitas operas. 

B. G. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

SOVIETINĖ PROPAGANDA 
DP STOVYKLOSE 

Bolševikai, norėdami kuo-
daugiaų Baltų grąžinti į Sovie
tų Sąjungą, šiuo metu, prita
riant UNRRA'i, DP stovyklo
se pradėjo bolševikinę propa
gandą. Yra atvežta Rusiškų, 
propagandos filmų, kurios ro
domos nemokamai, platinama 
atitinkama literatūra, nesenai 
pasirodė Rusų kalba lapeliai, 
kuriuos U'NRRA įsakė iškabin
ti visuose blokuose. Jie ragina 
sovietų piliečius repatrijuotis, 

padėdami visokių gerybių. 

turi tuos sunkumus perkentėti, nes kito 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE ; Giliai susikaupę stovime ties "• 
KALBOJE tyliu, bet daug sakančiu 

Pravieniškių kapinynu 

Lietuva 
x T j g p f t p ę  m į l  

Knyga "Lietuva Tironų Pančiuose" jau tuoj bus 
gatava Lietuviams, ir ji leidžiama Angliškoje kalboje; 

prisilaikant Amerikos Lietuvių visuomenės pageidavi- Jįffri 7 >1 
mo. Ji nebus tokia didelė kaip Lietuviška, nes bus iš-
leista nekurios nesvarbios dalys, tik atskleidžiama visos i#* W 
sovietų vadų Kremliuje klastos ir sukti planai pavergti 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo šalis. , 

Šį veikalą privalo įsigyti kiekvienas Lietuvis pasi
skaityti Lietuviškai, o Anglišką knygą įsigyti ir pado
vanoti savo apielinkės žymesniems Amerikiečiams kurie 
galėtų pagelbėti mums kovoje už Lietuvos nepriklauso
mybę." Kadangi LVS dalins šią Anglišką knygą ̂ nemo
kamai žymesniems Amerikos ir Hitų šalių valdžių # na
riams bei mokslo įstaigoms, knygos išleidimui^ reikalinga 
parama. Siųskit savo auką apačioje telpančiu kuponu. 
Kas prisius $5.00 ąr daugiau gaus vieną knygą Lietuviš
ką ir vieną Anglišką. Pagelbėkit Lietuvai Vaduoti Są
jungai jos dideliame darbe! 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ 

PANČIUOSE 

l&rašykit čia telpantį kuponą užsisakant knyga, 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA * 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohi£ 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygpt: 

$ Knygai "LIETUVĄ ĮIPtONŲ PANČIUOSE" 

Vardu 

Adresas 

Miestas 

«fįįm 

i m 

Valstija... 

gesitmukimUeit tęuttoatoįl hwtMim rųekMn$mmiu fe&uM-beginktim- pat&Mmųju dętrbų kolcmfįotf jial m hm. 
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PRIKELKIME LIETUVĄ! 

\7ASARIO 16-tos progą. Vyriausias Iietuvos Išlaisyi-
* nimo Komitetas išleido sekantį atsišaukimą, kurį 

Dirvai prisiuntė musų korespondentas iš Šveicarijos: 

VISO PASAULIO LIETUVIAMS 
JAU septinti metai Lietuva kryžiuojama ir marina

ma. Nors visa Lietuvos istorija krauju ir ugnim rašy
ta, bet tokių pavojų jai niekad neteko gyventi. 

Jei seniau buvo kėsinamasi panaikinti jos nepriklau
somybe, laisvė, tautinė kultura ir kalba, tai šiądien Mas
kvos raudonasis fašizmas užsimojo sunaikinti visą Lie
tuvių tautą. To savo pragariško tikslo jis ikšiol siekia 
niekeno nekliudomas. Vien tik patys Lietuvoje pasilikę 
Lietuviai didvyriškai kovoja su savo amžinuoju Rusiš
ku priešu, negailėdami nei savo kraujo, nei gyvybių. 

Iš kitų valstybių Lietuva iki šiol nėra susilaukus 
jokio užtarimo ir jokios pagalbos — nei veiksmu, nei žo
džiu. Atrodo kad tas pasaulis visai nežinotų apie Lietu
vos esimą ir likimą, kad pasaulio sąžinė butų visai už
rukus ir kad iftusų šauksmo balsas nebūtų pasiekęs jo 
ausų. 

- ŠIUO metu prasideda visa eilė pasaulio galiūnų kon
ferencijų, kuriose bus sprendžiama Vokietijos klausimai, 
tarp jų ir sienų reikalai. Vokietija musų kaimynė. Tat 
tose konferencijose turėtų kilti ir Lietuvos klausimai. 
Valanda mums labai svarbi ir pavojinga. Jei bus ten 
tartas žodis apie Lietuvą, tai koks: už jos laisvę ir ne
priklausomybę, ar prieš ją? Prabils teisingumas ir de
mokratiškumas, ar smurtas ir skriauda, kruvina k ne
atitaisoma skriauda? 

Iškilmingi ir teisingi Trumano, Roosevelto, ^ At
lanto Čarterio dėsniai čia turės laikyti kvotimus. Išlai
kys ar neišlaikys? Jei išlaikys, parodys kad tie vyrai 
savo garbę brangina ir neveidmainingais tikslais juos 
skelbė. Jei neišlaikys, parodys kad jų autoriams rūpė
jo ne teisybė ir teisingumas, bet pasaulis apgauti. 

ŠIĄ labai jautrią ir pavojingą valandą kiekvienas 
Lietuvis kurio širdis dar Lietuviškai plaka, privalo visa 
mdaryti kad teisybė laimėtų ir Lietuvai butų grąžinta 
ką iš jos išplėšė raudonasai Maskvos fašizmas. 

Iki šiol už Lietuvos laisvę kovojo tik Lietuva su gin
klu rankose tiesioginiai su savo budeliu, Rusišku bolše
viku. Užsienyje gyvenanti Lietuviai to paties tikslo 
siekia per savo organizacijas politinėmis ir diplomatinė
mis priemonėmis. Tos veiklos priešakyje stovi Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Lietuvių gi masė 
padėjo tik savo piniginėmis aukomis ir moraline para
ma savo organizacijoms. Šiądien gi kiekvienas Lietuvis 
privalo .aktingai įsijungti į Lietuvos gelbėjimo darbą. 
Tam darbui priemones turi pasirinkti tokias kokios jam 
yra prieinamos ir kokios gyvenimo sąlygose gali leng
viausia tikslo pasiekti. Nuošalyje laikymosi politikos 
gaija. 

Reikįa sukrusti, reikįa išsitiesti, reįkia pasiaukoti, 
reikia išsižadėti bent truhipam savo patogumų ar su
stingimo, reikia padaryti tokį žygį ir sušukti tokiu balsu 
kad'krupteltų visas pasaulis, kad išgirstų pasaulio ga
liūnų apkurtusios ausys ir kad aikteltų jų užrukusio^ 
sąžinės, kad pagaliau, prisimintų kad yra. Lietuva ir kad 
Lietuviai yra tokie žmonės kuriems negalima leisti zuti 
ir kurie verti yra turėti savo. nepriklausomą tfvynę. 

* KOKIS žygis žengti, kokiu šūkiu šūktelti, nurodama 
čia priede. Pridedama programa vykdoma sulyg vietos 
aplinkybėmis ir galimybėmis. Ji galima, kur nėra gali
mybių, kiek keįsti, kiek apleisti, bet nevalia visiškai ty
lėti ir praleisti pro pirštus. Tai butų nedovanotinas nu
sikaltimas prieš žudomą tėvynę, tai butų talka Maskvos 
žudikams Lietuvai palaidoti ir Lietuviams išžudyti. 

Tokių Lietuviu neatsiras. Mes»tuo tikime tvirtai. 
Mes tikime kad ir užsienyje gyvenąs Lietuvis lygiai taip 
myli savo tėvynę ir lygiai taip sugebės jai pasiaukoti, 
kaip aukojasi Lietuvoje pasilikę. Jie aukojasi iki savo 
kraujo praliejimo, iki bolševiko kulkos jų gyvybės nu
traukimo, iki susisprogdinimo granata kad nepakliūtų 
į raudono budelio rankas. . v. 

Mes reikalaujame mažesnės aukos, bet turinčios di
delės reikšmės Lietuvos vadavimu darbe. 

Petys tat į petį, 
Na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į kovą už mylimą šalį 
Prikelkime Lietuvą musų! 

(Pasirašo) M. Ęrupavicius, 
VyriaŲįsįę Lietuvos Išlaisvinto.. 

" Komiteto Pir^mkaš, 

DIRBA KAIP SUSITARĘ!» 
&IUO pačiu momentu kada Vyriausias Lifctuvd* Wafa-

vinimo Komitetas platina tarp laisvų pasaulio Lietu
vių viršuje telpantį atsišaukimu raginantį mus dirbti vi
somis ganmomis priemonėmis už Lietuvos bylą, LIETU
VAI VADUOTI SĄJUNGA Amerikoje iškėlė Lietuvoj 
balsą tokioje vietoje kur jis galėjo padaryti didžiausios 
reikšmės ir itakos šiuo reikalingiausiu laiku: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos ceitfro pirmininko P. J. 
Žiurio patiekta medžiaga ir daviniais, Vasario 17 dieną 
Lietuvos nepriklausomybės apgynimo balsas buvo visu 
griausmingumu keliamas U. S. SENATE ir KONGRE-

Bąyietai Rengiasi Ame
rikiečius Mulkinti 

ĮRENGIANT' taikos konfe
renciją Maskvoje, Rusai neva 
tai laukia Amerikos ir kitų ša
lių atstovų kaip mielų svečių, 
tačiau jau State Departmente 
jaučiama kad Kremliaus šeš
kai prie ko tai ypatingo rengia
si. Stalino išanksto pradėta 
skleisti propaganda taikoma 
visiems kas tik į Maskvą at
vyks kad prisilaikytų tiesaus, 
siauro kelio kaip Rusų nurodo
ma, ir sušvelninimui Amerikos 
delegacijos narių net iki bai
mės. 

Maskva išdergė George Fos
ter Dulles, kuris yra religingas 
taikiai nusiteikęs žmogus, kal
tindami jį naujo karo kursty
toju. Toliau, Maskva oficialiai 
prisiuntė notą įtardama Under
secretary Acheson "nemanda
giu šmeižimu" ir "priešišku at-
sinešimu link Sovietų Sąjun
gos" už paprastą pasakymą jog 
sovietų Rusijos užsienio politi
ka yrą agresingą ir plėtimosi 
rūšies. 

Rašytojas Paul Mallon pri
veda *kad Maskva daro tikrai 
begėdiškai norėdama priversti 
Ameriką nevadinti sovietų ag
resyviais, kuomet agresyvišku 
pavadinimas yra visai švelnus. 
Juk sovietai ištikro buvo ka
ringai agresyvus Irane, prari-
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jo 'Latviją, Estiją ir Lietuvą, 
ir sovietų komunistai didžiuo
jasi kad jie yra politiškai ag
resyvus visoje Europoje ir Azi
joje, kaip ir jų delegatai Un|-, 
ted Nations organizacijoje. 

Nedykai nekųrie Amerikie
čiai pataria siųsti į Maskvą su 
Amerikos delegacija ir burį 
pfoto ligų daktarų patirti kas 
Sovietų valdovų galvose dedasi. 

§ t t 

Įr Elektrą Išrado 
Rusas! 

Jau buvo rašyta kad sovie
tai pradėjo savo jaunimui me
lagingais keliais įtikinėti kad 
viskas kas pasaulyje yra gero, 
buvo išrasta Rusijoje. Andai 
buvo rašyto kad Rusijoje pa
skelbė jog lėktuvą išrado Ru
sas. 

Dabar jaunimo laikraštyje 
paskelbta, kad elektrą išrado 
Rusas trys metai pirm negu 
Tarnas Edison išrado savo elek
trišką lempą Amerikoje. Nes 
jau 1873 metais, sako tas bol
ševikų laikraštis, St. Peterbur
ge (dabartiniame Leningrade) 
viena aikšte buvo rMšviesta 
elektra. 

Reikia tikėti sovietai netru
kus paskelbs kad ir atominę 
bombą išrado Rusas, tik atida
vė ją Amerikiečiams, sovietų, 
bauginimui 

NORVEGIJA rengia 10 Rū
kančių dirbtuvių, ant didelių 
laivų, kuriose bus pilnai apdir
bta sugautų bangžuvių produk
tai ; taipgi įtaisys šymet 90 
mažesnių laivų bangžuvių gau-
dymuk 

SE. Niekur jau aukščiau Lietuvių tautos fcateo iškelti 
negalima. 

Skaitykite pereitame ir šiame Dirvos numeriuose 
telpančią "ilgą kalbą Senatoriaus Brooks, kuris drąsiai, 
atvirai iškelia visas padarytas Lietuvių tautai ir Lietu
vai skriaudas, įtariant net abu prezidentu kenksmingai 
pasitarnavus Lietuvos ir kitų mažų tautų atžvilgiu. 

Tik Senatas gali atmesti visas klastingas, slapta 
darytas sutartis kurios tegali atitaisyti Amerikos gar
bingą vardą pasaulio akyse. Ten — Senate — Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos vadovybė iškėlė balsą už Lietuvą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, tokiu budu, dirba su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vadovybe lyg 
darytas sutartis, kas tegalėtų atitaisyti Amerikos gar-
susitarus, dabar kada ruošiamasi Maskvos konferencijai. 

Tačiau primename Amerikos — ir kitur esantiems 
— Lietuviams kad šis tinkamiausiu laiku padarytas žy
gis nėra paskutinis LVS žygis. LVS su savo pagelbine 
organizacija Amerikos Lietuvių Misija panašiais budais 
kėlė ii' kelia Lietuvos klausimą Washingtone jau kelin
tą kartą, vis padarydama artimesnių ir reikšmingesnių 
ryšių su Amerikos Kongreso atstovais. LVS-ALM iš
kėlė panašiu budu Lietuvos klausimą San Francisco kon-
ferenęijoįę* kur įteikė memorandumą visų šalių atsto-

S K A I T Y M A I  

PO VASARIO 16 DIENOS 
ISTORINIAI BRUOŽAI IŠ 1918 METŲ 

Rašo DR. J. ŠAULYS. 
(Vienas iš pasirašiusiu Lietuvos Nepriklausomy

bės Aktą Vasario 16, 1918) 

vams. 

!* 

TiVŲ ŠAUS-
(Putinas) 

Už ju^ių marių, u$ mėlynąja 
:,.Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 

..įfro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
fcurs balto sniego pusnynus sėją, — 
Kaip šviesų šiltą Gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju, 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie. 

Skaudžiai % vilties, kurčiai fti<Jo 
Mus piktos vėtros verpetuos svaidp. 
pailso jėgos, aptemo mintys, 
Ir ėmė brolis brolio baugintis. ' . 
Tik tu, brangioji, visiems vienodai 
Tą patį vaizdą iš tolo rodai: 
Pro kraujo puotą, liepsna gaisru^Į#^ 
Žiedais spygliuotais apvainikuotąjį 

aukštybėj, Tęyy šalie. •>.-

Spindėk braijgioji, skausmų auginta. 
Jau lauktas rytąs pro durnus švinta, 
Įr mes, klaujunai, su ryto giesmę 
SjĮvetur sukeltus jausmus išliesme 
Ir gryšim, gryšim silpni, išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią. 
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėja^ 
Tolima, brangi Tėvų, šalie. 

KOVA DEL VYRIAUSYBĖS 
KAS ir kaip buvo veikta kol buvo prieita 

prie Vasario 16-tos Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo, aš esu trumpai pasakojęs 
savo straipsnyje kuris buvo išspausdintas Vasa
rio 16 sukaktuvių proga Dirvoje pernai. Ten ma
no buvo pasakyta, baigiant straipsnį, kad po Va
sario 16 d. prasidėjo naujos kovos, kurios buvo 
dar ilgos ir sunkios, kol galų gale užsibrėžtas tik
slas — pats Nepriklausomybės atstatymas — 
buvo pasiektas. 

Taip buvo ištikrųjų. Laikotarpis nuo Va
sario 16 d. iki 1918 Lapkričio 11 d., kada buvo 
sudarytas pirmutinis musų laikinos vyriausybės 
ministerių kabinetas su Prof. A. Voldemaru 
priešakyje, buvo pilnas tylių bet atkaklių kovų 
su Vokiečių okupacija del musų vyriausybės su
darymo. 

Kaip vyko kovos už valstybės konsolidavi
mą, susidarius musų provizorinei vyriausybei, 
yra dalykai kurie vyko jau viešumoje, dalyvau
jant ir padedant pačiai musų visuomenei, todėl 
jie yra geriau tai visuomenei žinomi. Kas kita 
kovos kurios teko vesti Lietuvos Tarybai su Vo
kiečių okupacija iki vyriausybės sudarymo. Jos 
teko vesti neviešai, todėl plačioji visuomenė te
gaudavo patirti apie jas vos tarpais ir spręsti 
apie jas tekdavo iš tam tikrų dažnai net neigia
mų simptomų. 

Apie tą laikotarpi tat aš ir noriu Čia, Vasa
rio 16 d. sukaktuvių proga, kaipo gyvas visų tų 
kovų dalyvis, papasakoti. 

I. 
NUTARUS 1918 metų Vasario 16 d. Lietu-

vos Tarybai paskelbti nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą ir pasirašius visiems jos nariams ne
priklausomybės deklaraciją, buvo pasirūpinta 
kad patirtų apie ją taip Lietuvos visuomene, 
taip užsienis. # Todėl buvo imtasi trijų žygių: 1) buvo 
duota Lietuvos Tarybos organui Lietuvos Aidui 
išspausdinti Nepriklausomybės deklaraciją, o 
mano buvo parašytas tai progai pritaikytas 
įžengiamasis straipsnis; 2) mano buvo tą pat 
vakarą, L. Tarybos pavedimu, nuneštas deklara
cijos tekstas Vokiečių užsienių Reikalų Minis
terijos atstovui pasiuntinybės patarėjui v. Bo-
ninui, akredituotam prie okupacinės vyriausy
bės šefo, su prašymu pranešti jį Vokiečių vy
riausybės žiniai, ir 3) buvo dar tą pat vakarą 
slaptu keliu išsiųstas deklaracijos tekstas Vo
kiečiu reichstago nariui Erzbergeriui į Bernyną. 

Visų tų žygių, pasėkos buvo tokios: 1) Lie
tuvos Aido numeris su deklaracija buvo, žino
ma, tuoj, dar prieš išspausdinant (buvo preven-
tyvė cenzūra), Vokiečių okupacinių organų kon
fiskuotas; pavyko tik slaptai išspausdinti ir iš
platinti Lietuvoje pati Nepriklausomybės tekstą 
ftskirais lapeliais; 2) okupacinė vyriausybė nu
davė išpradžių nebylę, bet, kai Vasario 18 d. 
Vossische Zeitung, Kreuzzeitung, ir Taegliche 
llundschau paskelbė musų deklaracijos tekstą, 

reichstage Centro pirmininkas Groeber paskai
tė iš reichstago tribūnos musų deklaraciją, pasi
džiaugdamas ja ir rekomenduodamas ją palan
kiam Vokiečių vyriausybės dėmesiui, ir kai ta 
žinia pasiekė užsienį — Vokiečių okupacine vy
riausybė ėmė nesitverti iš apmaudo. 

Netrukus reagavo ir Vokietijos teichskanc-
eris v. Hertling, kuris Vasario 21 d. 1918 m. 

per baroną v. Falkenhauseną pranešė Lietuvos 
Tarybos pirmininkui A. Smetonai kad Reicho 
vyriausybė buvus, girdi, linkus pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę Lietuvos Tarybos 1917 m. 
Gruodžio 11 d. nutarimo pamatu, bet Lietuvos 
Taryba savo Vasario 16 d. deklaracija padarius 
tai nebegalima. Savo pripažinimą Reicho vy
riausybė turinti daryti priklausomą nuo to ka(Į 
Lietuvos Taryba gryžtų į savo pirmykštį, 1911 
m. (gruodžio 11 d., nutarimą. 

GREIT po to pasirodė Vilniuje pas A. Sme
toną Vokiečių vyriausybės emisaras Prol'. M. 
Soring, kuris' j ieškojo išeities iš susidariusios 
padėties. Reikia; mat, žinoti kad Vokiečių 
Reichas, ypač Centro ir Socialdemokratų frak
cijos, prieš imdamos Vokiečių-Sovietų taikos su
tarties ratifikacijos, reikalavo iš Reicho vyriau
sybės kad butų greičiau surastas būdas pripa
žinti Lietuvos nepriklausomybei. JTodel Reichii 
Vyriausybė atsirado labai nemalonioje padėtyj <$. 

Nelengvoje padėtyje pasijuto ir Lietuvos 
Taryba. Iš vienos pusės ji, paskelbus savo V%-
sario 16 dienos deklaraciją, nebegalėjo ir rlebį-
norėjp trauktis atgal ir išsižadėti savo kartą, pa
daryto nutarimo, iš antros pusės jai buvo taip 
pat svarbu išgauti nors ir iš Vokiečių vyriausy-. 
bes savo paskelbtos nepriklausomybės pripažini
mą, kad galėtų toliau pradėti žygius savo vy-

Įriausybei sudaryti. 

Po pravestų diskusijų savo tarpe Lietuvos 
Taryba surado pagaliau kompromisinę išeitį ir 
nutarė pareikšti Vokiečiams: 1) kad Vasario 16 
dienos deklaracija nėra priešinga 1917 metų nu
tarimui ir 2) kad 1917 metų Gruodžio 11 d. nu
tarimas, kaipo pamatas santikiams tarp Lietu
vos ir Vokietijos, nėra Lietuvos Tarybos atmai
nytas. Apie tai buvo Lietuvos Prezidiumo 1918 
metų Vasario 28 d. pranešta Vokietijos reichs-
kanzleriui grafui v. Hertling, kartu pareiškiant 
vilties kad Reicho vyriausybė parems Lietuvos 
Tarybą kitų vyriausybių atžvilgiu, kai ši kreip
sis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo rei
kalu savo vasario 16 d. deklaracijos pamatu. 

Pagaliau Reicho vyriausybė, gana ilgai del
sus, reichstago spiriama, pasiryžo vis dėlto pri
pažinti Lietuvos nepriklausomybę. 

LIETUVOS Tarybos buvo 1918 m. Kovo 20 
dį išrinkta delegacija, susidedanti iš Kunigo J. 
Staugaičio, Jono Vileišio ir manęs, kuriai paves
ta buvo pranešti Reicho vyriausybei savo nepri
klausomybės paskelbimą ir prašyti jos pripažin
ti Lietuvos vyriausybę. Kartu buvo leista de
legacijai pareikšti kad Lietuvos Taryba , stojanti 
už tokį tarpusaviu Lietuvos ir Reicho santikių 
nustatymą kaip jie formuluoti yra jos 1917 m. 
Gruodžio 11 d. nutarime. 'Ta prasme buvo su
rašytas delegacijai įgaliojimas, visų Lietuvos 
Tarybos narių pasirašytas, 

Lietuvos Tarybos nariams, kurie žiurėjo to
liau į ateitį, buvo aišku kad laimėjus Vokiečiams 
karą, vargu ir iš 1917 m. Gruodžio 11 d. formu
lės tektų kas teigiama Lietuvai, o pralaimėjus 
karą Vokiečiams, kas atrodė jau tuomet grei
čiau lauktina, rišančios Lietuvą, pasirėmus ta 
formule, konvencijos, turės atskristi savaime. 

Įteikus 1918 m. Kovo 23 d. delegacijos su
rašytą Vokietijos vyriausybės adresu atitinka
mą raštą su prašymu pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę, Vokietijos reichskanzleris grafas v. 
Hertling iškilmingame priėmime, aukštų milita-
rinių ir civilinių pareigūnų apsuptas, paskaitė 
delegacijai Vokietijos kaizerio Wilhelmo aktą* 
datuotą 1918 m. 23 d. iš vyriausios karo stovyk
los, kuriuo pareiškiamas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo pripažinimas su visomis, ži
noma, 1917 m. Gruodžio 11 d. aktu pagrystomis 
kliauzulėmis. 

Padėkojęs delegacijos vardu reichskanzle-
riui už nepriklausomybės pripažinimą, aš, dele
gacijos padedamas, išreiškiau čia pat reichskanz-
leriui Lietuvos Tarybos prezidiumo (Berlynan 
buvo ta proga atvykęs ir Lietuvos Tarybos pir
mininkas A. Smetona) prašymą kad malonėtų 
jis paskirti dieną ir valandą kada Lietuvos Ta
rybos prezidiumas galėtų jį aplankyti ir pasi
tarti visais aktualiais Lietuvos klausimais. Į 
tai reichskanzleris tuoj atsakė kad tatai, deja, 
šiuo tarpu nebusią galima, nes okupacinė vy-
siausvbė laukianti musu Vilniuje tuoj gryžtant 
rengiamoms ten pripažinimo proga iškilmėms. 

Toksai reichskanzlerio pareiškimas buvo 
visai nelauktas, o buvęs čia pat okupacinės vy
riausybės šefas atrodė mums kiek susimaišęs, 
tartum katė paliejus pieną. Tą staigmeną mes 
išsiaiškinome sau Vokiečių nepasitenkinimu Lie
tuvos Tarybos politika ir nenoru daryti šiuo mo
mentu tolesnių išvadų iš Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo akto, po moraline reichstago 
presija padaryto. Tatai visai patvirtino tolesni 
įvykiai. 

KOKIA nuotaika ištikrųjų viešpatavo tuo
met artimuose Vokiečių vyriausybei sluogsniuo-
sc gavome tą pat dieną patirti, kai dar anksčiau 
barono Fr. Roppo sudaryta Berlyne vadinama 
Vokiečių-Lietuvių Draugija (tikriau pasakius, 
Vokiečių ekspozitura Lietuvos klausimams sek
ti) suruošė Adlono viešbutyje pusryčius Lietu
vos Tarybos delegacijai pagerbti. Ten dalyvavo 
be musų delegacijos dar iš Lietuvių pusės Lie
tuvos Tarybos pirmininkas A. Smetona, Prof. 
A. Voldemoras, netikėtai atsiradęs Berlyne iš 
Lietuvos Brasto (ten jam buvo pasisekę įsi
sprausti į Ukrainos taikos delegaciją) Kun. Dr. 
J. Purickis, o iš Vokiečių tarp kita ko Vokieti
jos Užsienių reikalų Ministerijos atstovai: Na-
dolny ir Trautmann, gi iš Vokiečių-Lietuvių Dr-
jos pusės be Fr. Roppo dar P*of/ Weber, Plbf. 
Sering ir kį. 

(Pabaiga ant 6-to pusi.) 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.25. 

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

Štai naudinga knygelė pradiniams mokyti® 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pab«-
gusieiųs iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit Dirvoje 
#820 Superior Ave. Cleveland Ohfr 



teVA'-WM' 

fM* —wMny1 y;w* jpjwt^; h» 'f„ 'W'i S-t 1WT V" "• 
—Į ^ - .|*» **"» <««»•«* K*»*,*L.,  

pr 

fc 
h 
I 

D I R V A  

PIRMUTINIS DIDELIS DIRVOS PARENGIMAS I?® KARO METŲ i 
' •• .. .. ^ 

VISI PAMATYKITE BROLIU MOTUZU-BELECKU 4 t ^ 

Lietuviškas Filmas 
PASIKALBĖJIMAS 

SU SEN. T AFT 

Panevėžio cukraus fabriko darbininkai bolševikų nužudyti 1941 metų pasitraukimu 

Sekmad. Kovo-March 9 d. 2:30 vai. 
Pradžia lygiai 2:30 vai. po pietų. Salė atdara nuo 2:00 vai. 

Didžiulėje salėje, kur telpa virš 1,000 publikos 

Slovenian Auditorium 
6417 ST. ČLAIR AVENUE 

J2ANGA 60c. (Tax Included) Jaunimui iki 16 metų — 30c. 

štai kokias filmas matysite: 

1. "LITHUANIA" — Garsinę spalvota Anglų kalboje apžvalginė Lietuvos filmą. 
2. "KODĖL MES BĖGOME?" — Bolševikų teroro vaizdai iš 1941 metų pavasario 

Lietuvoje. 
Bolševiku teroro Lietuvoje filmą, kuri susideda iš įvairių vietų Lietuvoje nužudytų Lietu
vių lavonų parodymo, kuriuos bolševikai nespėjo užmaskuoti nuo pasaulio akių del greito 
bėgimo iš Lietuvos 1941 metų Birželio pabaigoje, čia parodoma: Pravieniškių stovykloje 
sušaudyti 400 Lietuvių; Telšių politiniai kaliniai sušaudyti Rainių miške, 76 žmonės; ma
sinis sušaudymas Panevėžio cukraus fabriko darbininkų, daug pavienių asmenų.... 

BE TĖVYNĖS — IŠTRĖMIME" — Dabartinio gyvenimo pabėgėlių Vokietijo
je vaizdai. 

tuviai krepšininkai-čampionai; čiurlionies vardo ansamblis. 

4. "TEN KUR NEMUNAS BANGUOJA" 
filmą. 

Garsinė, spalvota Lietuvos vaizdų 

PASTABA: Vytautas Beleckas, jauniausias Motuzų brolis, tik pereitą vasarą atvyko į Ameri
ką iš Vokietijos, kur gyveno kaip Lietuvos tremtinis. Lietuvoje būdamas laike pirmos bolševi
ku okupacijos, bolševikams bėgant gavo progą padaryti filmas jų žiaurių darbų Lietuvoje. Vo
kietijoje tarp pabėgėlių gyvendamas, taipgi padarė filmas iš Lietuvių gyvenimo tremtyje, ruoš
damasis vykti Į Ameriką ir čia Lietuviams parodyti. Parodys porą filmų ir dailios, Nepriklau
somos Lietuvos, anksčiau brolių Motuzų darytas Lietuvoje. * 

Timykit: šios Filmos bus rodomos tiktai vieną dieną Clevelande! 

BOLŠEVIKAI PRA
KIURO DEL FILMŲ 

Musų bolševikiška spauda no
ri įrodyti savo skaitytojams 
buk tos filmos apie raudonųjų 
terorą, kurias rodo Motuzų jau
niausias brolis Vytautas Belec
kas esą netikros. Tuos savo 
išvedžiojimus remia tuo kad 
esą filmos ir paveikslai apie 
bolševikų papildytas žudynes 
Lietuvoje atsirado Amerikoje 
tik dabar, nors paveikslai imti 
1941 metais. 

Suprantama, juk tik pernai, 
1946 metų vasaros pabaigoje, 
V. Beleckas į Ameriką tas fil
mas atvežė. Jis 'irgi pabėgo 
nuo užeinančių bolševikų sker
dikų, kurie vėl Lietuvą okupa
vo. Tie kurie pergyveno 1940-
41 metų bolševikų okupaciją, 
jų atliktas žudystes, galėjo už-
rekorduoti filmose ir fotografi
jose tik tyrinėjimus vedant ir 
lavonus surašant. Tas viskas 
užėmė tulą laiką. 

Kad bolševikai bėgdami žudė 
ir teriojo Lietuvius kur tik jie 
galėjo tam yra gyvų liudinin
kų, kurie aišku bolševikų spau

dai nepriimtini. 
Musų komunistų spauda gin

čija esą "niekur 'niekas nesi
skundė teroru iš raudonosios 
armijos bei Rusų pusės". Rau
donoji armija galėjo ir neužsi
imti teroru tiesiog, bet užteko 
kad ji okupavo ir pavergė Lie
tuvą, o po jos globa atėjo bol
ševikai galvažudžiai enkavedis
tai ir jiems į talką stojo vietos 
žydukai ir bolševizmu apsvai
ginti Lietuviai, tokie kaip mu
sų bolševikėliai Amerikoje. Jie 
po raudonosios armijos protek
cija ' pildė visokias baisenybes 
su savo įsivaizduotais 'priešais' 
savo broliais Lietuviais. 

Kada į Ameriką atėjo fil
mos apie hitlerininkų papildy
tas žudynes, tos filmos buvo 
rodomos. Kai atvežta filmos 
apie bolševikų žiaurius darbus, 
rodomos ir jos. 

Lietuviai į Rusus bolševikus 
ir į Vokiečius nacius nuo pat 
pradžių atsinešė vienodai ir 
atiduoda "kreditą" lygiai ir 
vieniems ir antriems, kam tas 
kreditas priklauso. Vokiečių 
žiaurius darbus kredituoja na-
ziams, o bolševikų — bolševi

kams. Lietuviai puikiausia mo
ka atskirti kur ką padarė bol
ševikai, o kur ką padarė naciai. 

Ir vieni ir kiti yra Lietuvos 
pavergėjai-priešai, ir todėl tik 
išgamos gali bandyti pateisinti 
svetimą okupantą, atėjusį pa
vergti jo kraštą ir žudyti žmo
nes. 

Kur tik bus rodoma Motuzų 
filmos iš Lietuvos, visi eikit 
jas pamatyti. Mačius. 

Marijona Milunaitien? 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didele dėžė — 
16 oz. $5.00. (26) 

DECK EN'S OINTMENT 
P. O. Box m Newark 1, If, J. 

Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
i 

kas išeiti | karą? O tame ka
re turėtų buti panaikinta arba 
viena arba kita sistemos? 

Atsakymas: Aš manau kad 
šios dvi ideologijos nėra sude
rinamos. Laikui bėgant fas 
nesutarimas bus ryškesnis, ir 
be abejo, jei nepasikeis sovie
tų nusistatymas, gali kas tokio 
ateityje iškilti. Bet yra mano
ma ir yra geidžiama atrasti 
kokį budą suminkštinti sovie
tus, kad jie pakeistų savo sis
temą pagal viso pasaulio nusi
statymą. 

3 Klausimas: Ar mes gali
me suderinti savo nusistatymus 
ir įsitikinimus ir tuo pat laiku 
(Juoti paskolas, šalpą, techniš
kas žinias, ir visokius kitus 
pagerinimus Sovietų Sąjungai? 
Mes žinome kad jie, naudoja 
musų pinigus ir musų pagalbą 
paneigimui kaimyniškų tautų 
teisių ir išugdymui savo ideo
logijos. Tuo pat sykiu musų 
sąskaita išugdyti didelę ka
riuomenę, kurią gali galų gale 
panaudoti prieš mus. 

Atsakymas: Aš nesutinku 
su pareiškimu. Amerika da
bar sovietams tolimesnės pa
galbos neduoda, nei paskolų, nei 
šelpimu, nei kitokiais budais. 
Aš manau kad ateityje dar la
biau bus visos pagalbos ir pa
taikavimai susiaurinti. 

4 Klausimas: lšvietinti as
menys Amerikos okupacinėje 
zonoje, bet ypatingai Amerikos 
zonoje, yra aukos Sovietų Są
jungos imperializmo. šiądien 
jie yra traktuojami aršiau ne
gu karo belaisviai. Neturi jo 
kių galimybių nei vilties ko 
nors sulaukti, šito akyvaizdo-
je ar ponas senatorius apsiim-
tumėte padaryti žygių kad bu
tų padaryta nuosekli investi-
gacija tarp musų karinės val
džios pareigūnų kaslink jų el
gesio su DP, ypatingai skry
ningų atveju, ir ypač del ver
timo jų gryžti į tą šalį kurioje 
dabar sovietai valdo? šita pa
dėtis yra pasekmė musų pačių 
ir Did. Britanijos nuolaidų po
litikos. Vakarinės demokrati
jos yra moraliai atsakomingos 
už šitą pabėgėlių padėtį. Iš to 
kyla klausimas, ar ponas sena
torius remtumet daromus žy
gius išleisti įstatymus kad tie 
pabėgėliai galėtų įvažiuoti į 
UISA ir išnaujo pradėti kurti 
savo gyvenimą? 

Atsakymas: Dabartiniu me
tu US kongrese kaip tik yra 
patiekta keletas sumanymų ši
tuo klausimu. Vienas iš jų, 
kad panaudoti visas neišnaudo
tas karo metais kvotas, ir tų 
tautų kvotas kurios savo nepil
ni išnaudojo. Tokiu budu yra 
numatoma kad 100,000 pabė
gėlių galėtų atvykti į USA. 

Atidaryti imigraciją visiems 
nėra įmanoma, nes Amerikoje 
kiltų didžiausias pasipriešini
mas ir pakenktų dabartiniams 
planams. 

5 Klausimas: Ar Senatorius 
Taft remiate visus Amerikos 
principus kurie yra pareikšti 
Atlanto Čarteryje, Keturiose 
Laisvėse, ir net US Nepriklau
somybės Deklaracijoje? 

Atsakymas: žinoma, bet tą 
reikia apriboti, nes jose yra 
daug netikslumų ir neaiškumų, 
bet laisvę žmogaus ir teisę jam 
laisvai pasireikšti aš visada re
miu ir remsiu. 

Pasibaigus mano klausimams, 
buvo kiti klausimai pateikti. 
Žydų redaktorius klausė apie 
Palestiną, žydams rupimą da
lyką. Senatorius Taft į tą 
klausimą atsakė kad dabarti
niu metu yra leidžiama 4000 
žydų pabėgėlių įvažiuoti į Pa
lestiną kas mėnesį. 

Kitas žydų redaktorius už
klausė, kodėl Taft yra priešin
gas David Lilienthal'o skyrimui 
į Atominės Komisijos pirminin
kus, ar už 'tai kad jis yra žy
das? Taft atsakė: Aš net ne
žinojau kad jis yra iš Žydų kil
mės. Tai sužinojau tik parei
tą savaitę, ši priežastis visai 

neturi pagrindo del mano ne-
rėmimo jo. Aš jį neremiu to
dėl kad jis draugavo ir drau
gauja su ta klika kurie visada 
buvo palanki sovietams, ir ku
rie visada buvo pusraudoniai. 
Aky vaizdo je tos padėties ir ži
nant kaip slaptai turi buti už
laikoma atominė bomba įr ki
tos paslaptys, aš esu nusista
tęs jo neremti. L 

Kitas klausimas: Ar Sena
torius Taft turi mintyje ką ki
tą rekomenduoti į tą vietą? 

Taft atsakė, turi porą asme
nų, bet jų vardų neminės, nes 
jų vardų paminėjimas gali kaip 
tik pakenkti tų asmenų pasky
rimui. 

Plain Dealer atstovas labai 
spyrėsi kad jis pateiktų var
dus, bet Senatorius Taft griež
tai atsisakė tai padaryti. 

Po to sekė daug kitų smul
kių klausimų, ir pasikalbėjimas 
baigėsi. 

Aš priėjęs pasisveikinau su 
senatorium ir daugiau pasikal
bėjau su juo apie Lietuvą. Jis 
privačiai man pareiškė, "Keep 
hammering away at it and 
don't give up", — kitais žo
džiais, dirbkite ir nepasiduoki
te. Neatsižvelgiant sunkenybių 
ir visų nemalonių sąlygų tarp

tautinėje padėtyje laikykitės 
mano patarimo, nes yra vilties, 
sako Taft. Gal net netolimo
je ateityje. Yra žinomas fak
tas kad tautos kurios naudoja 
užgrobimo metodus, ir išsiple
čia plačiai, išugdo viso pasau
lio neapykantą prieš save. Taip 
pavyzdžiui daro sovietai. Ir jie 
prieis liepto galą. 

Toliau, užsiminus apie pa
bėgėlius, jis pareiškė kad pa
bėgėlių klausimas dabar pasi
keis ir jų padėtis palengvės. 
Laikui bėgant, be abejo, kon
gresas ir senatas dės visas pa
stangas kad dabartinė pabėgė
lių padėtis butų pakeista ge-
rojon pusėn. 

Gale Senatorius Taft parei
škė kad Maskvos konferencija 
vargu išriš Vokietijos klausi
mą, nes Gen. Marshall yra nu
sistatęs ten nebūti jokiu budu 
ilgiau kaip mėnesį laiko ir jo
kių nuolaidų sovietams dau
giau nedaryti. 

P. J. Žiuris. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.. 

• r  

Augsburge, Vokietijoje, Lie
tuviai tremtiniai pastatė šį Lie
tuviško stilaus kryžių, kurį iš
kilmingai pašventino. šventi
nimo iškilmes ir Lietuvių burį 
matysite Belecko rodomoje fil-
moje iš pabėgėlių gyvenimo, 
kuri bus rodoma su kitomis 
filmomis Kovo 9 d., Slovenian 
Auditorium, 6417 St. Clair av., 
Cleveland. (Žiūrėkit skelbimą 
apie tai.) 

PO VASARIO 16 DIENOS 

(Pabaiga nuo 5-to pusi.) 
Nuotaika buvo saldžiai-rukšti. Vokiečiai sa

vo prakalbose ėmė kreipti dėmesio į pasireišku
sią tarp Lietuvių Tarybos ir Reicho vyriausybės 
nesantarvę, būtent į Lietuvos Tarybos po 1917 
m. Gruodžio 11 d. akto priimtą Vasario 16 d. 
deklaraciją, sukėlusią Vokiečiams tiek galvosū
kio ir susirūpinimo. Girdi, kyląs klausimas: 
katrą datą reikėsią skaityti tikra Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo data: Gruodžio 11 
ar Vasario 16? Baronas Roppas ėmė net reikšti 
baimės kad ikšiol buvę vieni Balkanai Europos 
pietuose, kaipo Europos nesantaikos lizdas, da
bar gi gręsiąs pavojus kad ir Pabaltėje imsią 
darytis antri Balkanai, ir tt. Taigi pirmą kartą 
baronas Roppas, lošęs ikšiol Lietuvos patrioto 
rolę, parodė tikrąjį savo prieš Lietuvą nukreiptą 
v e i d ą . . . .  

Visus Vokiečių malkontentus nuramino pa
galiau Prof. Voldemaras, patepdamas jiems kaip 
medum savo pasaka iš senovės Romos istorijos. 
Pritaikydamas jos prasmę dabarties laikams, pa
lygino jis Vokietiją į saulę, aplink kurią, girai, 
sukasi plantetos, mažosios valstybės. Šita jo 
papasakota alegorija įstrigo man į galvą: kaip 
paskui pasirodė, tai buvo Jr tikrasis politinis jo 
nusistatymas Vokiečių atžvilgiu. 

Prieš apleisdama Berlyną, Lietuvos Tary
bos delegacija su Lietuvos Tarybos pirmininku 
A. Smetona priešakyje nusiuntė tą pat pripaži
nimo iškilmių dieną iš Valstybes Teatro Berly
ne, kur buvo delegacija vakare pakviesta, man* 
dagumo telegramą Vokiečių kaizeriui su padėka 
už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. 

Gryžus į Vilnių, buvo gautas iš kaizerio per 
okupacinę vyriausybę atsakymas su padėka už 
atsiųstą telegramą ir kartu su linkėjimais Lie
tuvos adresu. (Bus daugiau) 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Co's 
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Ruffliuoti 
Cottage Setai 

2-98 setas 

Gabaliukais nusagstytas me
džiagos, tvirtų spalvų perke
lio su apvedžiojimais raudo
nos, mėlynos . ar žalios spal
vos, pritaikytais , šoniniais 
pakabais. Apvedžiotos ir ga
tavos pakabinimui. 

Pasiūti Flounce 
Cottage Setai 

2 * 9 8  s c t M  

Lašukais apkabinėtos langi
nės, su apsiulėtais šonais. 
Dviem raukšlėmis apačios. 
Raukšlės apvedžiotos tvirtų 
spalvų perkelio žalios, rau
donos ar rudos saplvos. Šo
ninės užkabos pritai k y t o s 
prie seto, 

Curtate ©opartMSirt 

Pasiūti Flounce 
Cottage Setai 

2-98 s«taa 

Gražaus darbo lašukais ap
kabinėtos langinės su dviem 
raukšlėm nusikoursiais ap
vedžiojimais. Apvadai tvirtų 
spalvų raudonos, juodos ar 
auksinės. Pritaikytom šoni
nėm pakabom. 

2 Naujų 'Pavyzdžių Laiptams ir Grindims 

MPETIM 
1 Tvirtos Rūšies 

Ilgai Dėvesis! .98 
yd. 

Tik ką gavom! Geros rūšies laiptams ir ko
ridoriams karpetai, dviejų gražių marginių, 
apvedžiotais kraštais. Tinkami patiesti ir 

Jsambaryje. Mėgiamos rusvos arba žalios 
spalvos. 

Rug Pepartment 
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M I R I M A I  
IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka, 
|M|! ••! * į * į,| j i j'\Sl . i .. 
BARKUS Jonas, 43 m., mirė 

Vasario , 18, Dayton, Ohio. 
Čia liko jo žmona, sunus ir 
brolis. Velionis atvyko iš 
Lietuvos į Day toną dar jau
nu būdamas. 

BANYS Ciprijonas, Ta-
sario m., Sioux City, Iowa. 

BOSS Marė (Giedraitytė), 65 
m., mirė Vas. 3, Chicagoje. 
(Seinų ap. šventažerio k.) 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

GR1BAUSKAS Petras, 73 m., 
mirė Vas. 4, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Vabalninko par. 
Viščiunų k.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

JONUŠAUSKAS Aleksandra^ 
pusamžis, mirė Vasario 
Chicagoj. (Užulijos k. Švėk
šnos p. Tauragės ap.) Ame
rikoj išgyveno 33 metus. 

BJDUEIKA v Jurgis, %-
sario m., Sioux City, Iowa. 

MONDEIKA Bruno, 53 metų, 
mirė Sausio 27, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs. 

GRIGrUTIS Jurgis, mirė Sau
sio 22, Waukegan, 111. 

DAMANĄUSKAS Augustas, 
50 m., mirė Sausio 26, Wau
kegan, 111. 

TALUNAS Jonas, pusamžis, 
mirė Vasario 1, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Žagarės p. Gau-
cl ikų k.) Amerikoj išgyveno 
34 metus. 

NORBUTiENĖ Veronika, 60 
metų, mirė Sausio 31, Chi
cagoj. (švėkšnos p. Jurkai-
čių k.) Amerikoje išgyveno 
46 metus. 

AMBRAZAS Andrius, m iri 
Sausio mėn., Gilberton, Pa. 

PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi J: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

I DAYTON, OHIO I v- * 

ČIA BUS RODOMA MOTUZŲ 
LIETUVIŠKOS FILMOS 

Kovo" 6, ketvirtadienio vaka
re, Barney Community salėje, 
bus rodoma brolių Motuzų-Be-
leckų Lietuviškos filmos. Jas 
rodys Vytautas Beleckas, ku
ris pats yra pergyvenęs pirmą Kretingos aps. 
bolševikų okupaciją Lietuvoje, Budreckls> Mikalojus, 

BONER Jurgis, pusamžis, mi- -LEVULIS Antanas, mirė Sau-
rė Vas. 4, Chicagoj. (šven-l sio m., Girardville, Pa. Ame-
čionių ap. Dūkšto par. Tuma-' rikoj išgyveno 40 metų. 
liūnų k.) Amerikoj išgyveno 
37 metus. 

KAšKONlUTĖ Dolores, 25 m. 
mirė Vas. 1, Detroit, Mich. 

ŽEMAITAITIS Stasys, 66 m., 
mirė Sausio 16, Philadelphia. 

JURAŠKA Martynas, 61 metų;. 
mirė Sausio 12, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Žvingių par.) 

iPAKAUSKAS Jurgis, mirė 
Sausio m., Baltimore, Md. 

HANDRAVICKAS Motiejus, 
mirė Sausio m., Baltimore. 

LEVICKIENĖ Matilda, mirė 
Sausio 27, Brooklyn, N. Y. 

PULEIKIS Antanas, pusamžis, 
mirė Sausio 28, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Kvėdarnos p. 
Usinės k.) 

BOSMANSKIS Anupras, pus
amžis, mirė Sausio 27, Chi
cagoj. (Tauragės m.) Ame
rikoj išgyveno 37 m. 

fakPALTAS Jeronimas, pusam
žis, mirė Sausio 27, Chicagoj: 
(Tauragės ap. Kaltinėnų p. 
Gerčelių k.) Amerikoj išgy
veno 35 m. 

BPUBIS Juozas, 62 m., mirė 
Sausio 27, Chicagoj. (Rasei
nių ap.) Amerikoj išgyveno 
50 ^metų. 

Adomaitis Adolfas, brolis Emmos, 
iš Gražiškių vai., Vilkaviškio aps., 
.tryv. Detroit, Mich. 

Adomėnaitė, Kazė, iš Jiiodupės v.. 
Rokiškio aps., gyv. West Andover 
ar Lawrence, Mass. 

Andriliunas, Petras, iš Geidžiūnų 
vai., Biržų aps., gyv. Philadelphia. 

Aukštuolienė - Pariokvto, Agota, iš 
Pabaisko vai., Ukmergės aps. 

Bagdahn - Haack, Frieda, is Tau
ragės "aps. 

Bajor - Haack, Martha, !& Taura
gės aps. 

Bakevičiai, broliai Paulinos Šaulie
nės. 

Baliunas, Petronė, gyv. Bridgeport, 
Conn., Kuklierių giminaitė. 

Bansevičienė (Bansevage) - Mažei
kytė, Antosė, duktė Teofiliaus, iš 
Vilkaviškio aps., ir vyras Bane
vičius, Antanas, iš Marijampolės 
aps. 

Bartašiunienė - Vasiliauskaitė, Ro
žė, ir vaikai, gyveno Pittfeton ir 
Inkerman, Pa. 

Beižys, Jurgis ir Beižys, Stasys, iš 
Betygalos vai. 

Bekis, Andriejus, inžinierius, sunus 
Elzbietos Bekienės - Steponavičiū
tės. 

Beliunas, Juozas ir Beliunas, Kazys, 
sunus Aleksandro, gyv. Brooklyn. 

Bendikas, Juozas, iš Kauno aps., 
gyv. New York. 

Bernotas (Bernat), Julius, iš Kel
mės vai., Raseinių aps. 

Brazionis, Juozas, sunus Vinco, iš 
Stakliškių vai., Alytaus ap». 

Bubliauskas, Vladas, -iš Skuodo v., 

Klimaitienė, našlė Antano Kliniai-
čio, iš Šakių aps., gyv. Scranton. 

Klimaitienė, Petrė, našlė Juliaus 
Klimaičio, iš iakių *p*., gyv. 
Brooklyn. 

Klimas - Mockapetrytė, Anna, nuo 
Marijampolės ir šeimos nariai Bi
rutė, Juozas ir Petras Klimas, gyv. 
Easton, Mass. 

Klimavičius, Juozapas* sunus Ma-
teušo ir Domicėlės, gyv. Cleve 
land', O. 

Kosinskis, Vincas nuo Kovarsko ir 
jo žmona šileikaitė, gyv. Phil 

Krakaitis, Antanas ir Krakaitis, Pi
jus, sunus Jurgio i& Lankeliškių 
parap., Vilkaviškio aps. 

Kriaučelis, Vladas, iš Kapčiamies
čio vai., Seinų aps., gjrv. Vander-
grift. ' ' ^ 

Kuklieriutės, viena, rodds, Eringie 
nė, kita Maikienė, gffv. Bridge 
port, Conn., ar netoli* 

Kulakauskienė Župsnaite, Anelė, 
gyv. Boston. 

Kunigėnas, Karolina ir vaikai Vin 
cas ir Lily, gyv. Boston. 

Kuprionis, Juozas, sunus Antano, i^ 
Debeikių vai., Utenos aps. 

Latakas, iš Lietuvos, baptistų saky
tojas (kunigas), gyv. New York 

Lauruška, iš Pagirių val.,^ išvažia 
vęs iš Lietuvos apie 1937 metus, 
pas brolį Amerikoje. ' 

Leonavičius (ar Leonas),'sunus Juo
zapo Leono ar Leonavičiaus, ku
ris iš Kuršėnų vai., Šiaulių aps. 

Leščinskaitė, sesuo Agotos, iŠ Gffl" 
kunų vai., Šiaulių aps. 

Litvaitis, Vincas, iš Skriaudžių par. 
Marijampolės aps., turi restora-
ną. 

Liulevičius, Vincas, iš"" Utenos vai., 
ir žmona Liulevičienė - Rinkevi
čiūtė, Marijona, gyv. Chicago. 

Locaitis, Jonas, Pranas, Marcelė, 
Marijona, Ona ir jos sunus Kazi
mieras, iš Jurbarko vai., Raseinių 
aps., vaikai Mataušo ir Ievos. 

Macijauskaitė, sesuo Virbickienės, iš 
Suvalkų Kalvarijos, Marijampolės 
aps. 

Macaitis, Pranas, iš Kidulių val«, 
Šakių aps. 

Maikus - Kuklieriutė, gyVi Bridge-

ir gyvenęs ištrėmime Vokieti- Cknebinio Vadokliui port' Conni' ar netoliį _ • • /vr r> J 1 TT-1 , Bujokas, M., kilęs nuo Vadoklių,, j^arjjonįenė ar Maliniomeęe - Mic-
joje. (Nuo Redakcijos: Filmų, Užulėnio. ^vičiutė, iš Pajevonio vai., Vii-
turinį temykite telpant Cleve- Burbulis, Benius, M Naumiesčio v., taviškio aps., ir vyras" ftlalijonib, 
lando skelbime šiame Dirvos Tanrasrės ars., sryv. New York. I gyv Boston/' -i 

Butyrius, Vincas, ii Kalvarijos, gy*.; Maliukevičius, Jurgis, iš Žagariškių 
Chicago. 

f 
-J0" 

m 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gatar 
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

ii Kėdainių 

numeryje.) 
Visų Lietuvių yra pareiga' - J,. • .1 k., Kauno aps. .. 

m»tvti Tainiri na l Adomas, syv. Chicasro .r jo M.ntvii„, JOM., » Btfvilko va:., 
Sia=> Ilima^ matyti. laipgl pa Į broijs> gyV New \ork, iš Jonu- Tauragės aps, 
raginkite savo sunus ir dukras Į kio vai.. Biržų aps. iMarazas, Antanas, Bolius,11 Jonas ir 
atsilankyti tą vakarą, lai jie t Ciutele, Antanas, iš Narvydžių k., į Kazimieras, iš ŠemeličkVti' v., Tra-

I M.. ' "• • !,• 

•#% 

Paul Waikcr, 21 m., iš Whcuton, 111., Yale universiteto buvęs 
atletas, tapo profesionaliniu basketbolo lošiku įstodamas į 
New York Knickerbocker basketball jauktą. 

| P J KKRSIS 
= 609-12 Sodely for Savinas Bldg—Cleveland, OM*» 

pamato^ą|yo tėvų krašt§ Lie-! Daugailių vai., Utenos aps. | aps 

' Dailyda, Juozas, iš Pajavonio vai. Markevičius, Tadas,. iŠ 
Damalakaitė, Barbora, iš Kėdainių | ^ Pašvitinio paraį). 1$ >.'• 

Aus., ištekėjusios pavardė nežino- Marįįnkienė - Senkaįtė, Antanina, 
... I iš Židikų vai., Mažeikiji aps. 

Venys. Abu ligoniai gan sun-i J°nas ^ Stačiūnų valsžiaus,. Medutis, Vladas, iš Panevėžio aps., 

kokai serga. Linkėtina jiems Dirg. M kilep mi0 vadnk'iu. '' Me/unei^'Edw^rdT žrn^a Guei-
Dubosa, Antanas ir jo sunus Kp-j u^r, Auguste, gyv. netbW' Clinton, 

zimieras, ir Dubosą, Simas, visi; Mass ' 
«rvv. New York. j M6šlius') Antanąs, iš Suvftll;ų KU-

D^endzuletas. Aleksandras, iš Kvę- j varijos Val,,- Marijampolės ap<-
Boston. ' i Michalkevičius, Stasys, iš'Dieveni? 

tuvą. 
SERGA du Dirvos skaityto

jai: Jonas Onusaitis ir Petras 

greito pasveikimo. 
J. A. Urbonas. 

» Dzikevičienė - Statkevičiut§. A'vni-
Ci stina ir vyras Jonas Džfkevl*hts, 

OFISO TELEF'JNAS: M A in 177 A 

kių vai., Ašmenos aps.j Vilniaus 
krašto, 

:s Juozo, 1 RVV: Philat_lelnhia .7 P Mikalavi'čltis, 'Juozas, sunu: 
C Endrijauskaitė, Ona. i'tekėinsios na-; - Pilviškių vai. a 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba prionaesčiuoee, kreip- | V8rdė nežinoma, ir V«virėnii Mikenįenė, Agota, iš Lekėčių, ša-
S kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavi»i4 įvai- = Kretingos aps. : Į kių 

5 riuose apdraudos-insuiance reikaluose. 5 Gabartai (Moser), Antanas ir Ieva, ^jjiaševįčiutč, sesuo Jor.o, ištekėju-
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio.r PaUmavimas Ur jipildymas B šakių aps., gyv. Terre Haute,: gicg pavard§ nežinoma, iš Viuuk-
S garantuojama. Kreipkitės  j mane telefonu arba asmei.lškai. S Ind. j jjg vai., Sagrtoiiii aps , Ciii-
E,.......•..•Mn.i...i.miniiiiiiininiimt)i8niimi'i»miu>nnnin i>»innn;uiinim>. ? Garbačiauskas (GaS'bo), Stanislovas, • f 

| iš Kruo-ių vai., netoli Žagarės, MjĮkerįs, Jonas, sunus Miko,, iš Tt u 
— * gw. Chicago. | ragįs val. 

1'GiTČius. Rapolas, Povilas. Emilija MiškjnjS) kilęs nuo Pagirių. 
ir Liucija, gyv. Chicago. . ! Moser (Gabartai), Antanas ir le~ 

Griciunaitės, Antanina, Emilija ir va^ - Šakiu aps., gyv. Terre Hau-
Paulina. iš Biržų aps., vienuolės. | ^ ' |n(^' 

Grincevičiutė, Ievutė, sesuo Valcri- k Kazimi^tas, Siau-
J0S- | lių aps. 

Guntoriutės, Mag-'rtė »r Onute, i- Navikienė . Jaskelevičiutg, Janina, 
. = tekėjusių pavardės 'ne*ino^-s. į įg Druakininkų Val„ GafMno ąfs., 

HEnderSOn '9292 s Jablonskis, Karolis, iš Joniškėlio v., Bojton. 
S Bi' žu ars., gyv. Baltimore. ' p -imt Mariia iš Suval-

I J j I Į Į i Į l l i I M U L L I I i J ^ r ' " ^ 1 C 3 " 1 3 į J a k e v i č i u s ,  V i n c ą , ,  g y v .  r o ^ o s  ^  k T L i v a  l i o s .  M ^ u p o l ė s  a .  
^ a \ tjmore ar gal pennsylavnia. ^ Nilson, Emil, ir >.mjna Gj.ent..er, 

Jankauskienė - Litvaitytė, Ona, m Johanna> gyv. Clinton, . Mass. 
Sk -iaudžiu p., Marijampolės ap., I Noreikien§ . Senkaitė, le.a, ii Ži-
turi farmą. j yaj^ Mažeikių aps. 

Jasinsky, Stanley, gy /. Pit<sbui-rn, • perrnįnaįte, Bleonora, bd\f. t)argie-

WfcSkcias Fusierai 
I PILNA: LAI DO "~U VI U 
1 PATARNAVIMAS 
= —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

S 
| 6202 Superior Ave. 

PelSa E, Jitafes 
(JAKUBAUSK!UNfi—laisntna# IvHidoluviu Direktorė) 

REIKALE VEDIMAI LIGONIAI-.S PERVERTI. 
Kambariai pašarvojiniui leidžiama naud«»tis uenHtkaniai 

LITHUANIAN FUNERAL, HOMli 
6S2I KI>N A A V KMIfe E.NdKiill i inii 

Pa., jo du sTinus yra in mieri"! 
Jekulat, Albert, iš Globelių k- Vi1-

Wisiskas Išpardavimas 
IKI DAR JŲ TURIME! 

VY R AMS-VAIKINAMS 
GABARDINO ir VILNONIŲ JACKETS 

h J ^ ̂  4 NUPIGINTOMIS KAINOM\ ^ iĄtf 

Nusipirk sau vieną dabar! ir Sutaupyk pinigu! 
PVYI^AI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.. HYICAI 
\J I IVfia galit iškeisti savo Stamp Books. 

IKE KRAMER & REICH CO. 
Superior Ave. Atdara Vakarais 

kavitkio aps., gyv. New. York. 

' nė, ištekėjusi antą kartą/ iš ;Ia-
žeikių aps., ir duktė Jeanette. 

„ Petrauskas, Vladas,- sanu& &ta iio, 
Juro-elis. Vincas, iš Kttlvanjor., gyv.; ... pilviškio val-

'Cleveland, O. V ' Pilvelvtė, Veronika, iš ^eizų k., 
Juškaitės. Agota, Antan.na " Sventežerio parap. r 

crlf>, iš Sudargo, parap., Kidulių. pirvickieIl^ . imbrasaitė, Kųnigun-
va^* . da, gimusi Ameiikoje, yyv. B.cok-

Kainauskas, Vytautas ir Kainais- T-yai .. Ma^elKlų aps> 

Ona. iš Voki-kėliq_. k.,_ Vi . p^euugka (p0pel), Antanas, iš Pa-
kaviškio aps. _ | f švinįinio vai., Šiaulių aps. 

Kaminas ąr Kamutsk«s,' Lęoniįs, ii j  pr a n aį tį s >  Andrius, iš Marijampolės. 
teisiu aps., gyv. Boston .'Preikšai, iš Lokaičių k.,"4į^uMių 

Kaminskas, Jonag, sunus Alekso, ii, yftl šiaulių aps> 

Stakliškių m, Alytaus aps., gyv. pranė, gyv. Oteshykuose. 
JAV ar Canada. ... ! Ramanauskas. Antanas, gyv. Maha-

K«*P'is, Bliūdžiu giminaitis ar pa- nQv City^ pa 

•žystam®. v . | ' Rajnanauskienė-Macijauskalti, Mar-
Katauskis, Antanas jr „Katauskaitė ^ .. SuvaJkų Kah>rijoSĮ Ma. 

Anelė, 14 ^aui^ieŠfiio vai, < ^Paura-
:  i  ' Į  

Katinas, koštas, "kilęs niuo Ramyga
los.-; 

Kedaitis, Petras, sunus Kristupo, 
vdęs Bertulikę, • rš Batakių vai., 
Tauragės aps, 

Kepalas, Petras,- ii Roki&kio 
gyv. Chicago. % . 

Kidolis, Bliūdžiu giminaitis 
žystamas. 

Kiršinąs, Jonas, iŠ, Meškuičių. 

rijampolės apfe. ',J,i 

I^Udžiuvienė, Nastazija, duktė £i*r 
tano, Chicago. . 

Ruotyktė, Marija, iš Naumiesčio v., 
Tauragės ap*.; 

Sadonis, Jokub»ii, 
Savickas, &azys ir Savickas, Myko

las, iš Tau j anų vai, Ukmergės a. 
Serapinienė - RimkdtS, Ona, gyv. 

Selleniy, Henry, gimęs Rusnėje, 
Klaipėdos krašte, buvo karinin
kas- prekybiniame Amerikos lai
vyne. 

Simanavičius, Konstantas, ir Sima-
navičienė - Vilčinskaitė, Marijona, 
iš Rumšiškių, gyv. New York. 

Skleris, Feliksas, gyv. rodos Cle
veland, O. 

Sliesorunas - Mockapetrytė, Eliza
beth, sesuo Agotos, gyv. Cal. 

Sorakienė - Inokaitytė, Serafiną, iš 
Leipalingio vai., Seinų aps. 

Stankevičius, Petras, iš Kepštų k., 
Kidulių vai, šakių aps., gyv. New 
York. 

Subačienė, našlė Kazimiero Subačio, 
gyv. apie Pittsburgh. 

Šalkauskas, Tadas, iš Lauksodlio k., 
Žeimelio parap. 

Šparanauskiene - Stakėnaitė, ir šei
ma, iš Šipelių k., Rokiškio aps., 
gyv. Brooklyn. 

Ščesna, Antanas, iš Sakių aps. 
Ščigauskas, Aleksas, Balys ir Sta

sys, Raudėnų vai., Šiaulių ap. 
Šiaučiulis - Tamošiunaito, S., kilusi 

ar turėjusi giminių Panevėžio a. 
Ši'iutė, . Marė, iš Kaupiškiu vai.,. 

Vilkaviškio aps., gyv. Boston. 
Šiugždienė - Matusevičiūtė, Ona, ir 

vyras Šiugžda, Antanas, gyv. Phil. 
Ši įrna, Pranas ir Šiurna, Stanislo

vas, iš Smilgių vai, Panevėžio a., 
Stanislovas gyv. St. Louis. 

Šlekys, Povilas, gyv. Indiana Ave., 
Chicago. 

Šmulkštys, Kazys, iš Marijampolės 
aps., gyv. New York. 

T; nkunas, Jonas, Mikas ir Vladas, 
iš Gudelkų k., Trakų aps., Vil
niaus krašto. 

Toliušis, Jonas, su šeima iš Ve-
virženų vai, Kretingos aps. 

Treinys, Jeronimas ir Treinys, Jo
nas ir Treinytė, Ona, iš Antakal
niškių k., Plokščių p^rap. 

Turčinskas, Vladas, iš Žarėnų-Lat
velių, Kruopių vai, Šiaulių aps. 

Turuta, Juozas, iš Marijampolės a., 
ir Turutienė, našlė Antano Turu-
tos, gyv. Boston. 

Umbrasas, Antanas ir Umbrasas, 
Anupras, sunus Mykolo,' iš Dūkš
to vai, Švenčionių. 

Vaitkus, Vladas, giminaitis Katkų, 
iš Kėdainių aps., išvykęs Amorikon 
prieš D. karą. 

Vaiveskienė - Skurvydaitė, Kazimie
ra, iš Skuodo vai, Kretingos a. 

Valaitis, Juozas, sunus Tomo, iš Ma
rijampolės aps., siuvėjas, su šei
ma. Ą 

Valinskienė, gyv. St. Louis. 
Varnienė - Pipiraitė, Anėlė, iš Any

kščių vai, Utenos aps., vyras Var
nas, Augustas ir sunus Albertas 
ir Juozas, gyv. Boston. 

Velička, Jurgis ir Velička, Pranas, 
įš Gineitų k., Vilkijos vai, gyv. 
Philadelphia. 

Vilienė - Silytė, sesuo Katrės, iš 
Tauragės aps., gyv. New York. 

Vizgaitis, Jonas, sunus Antano ir 
Vizgaitienė, Agota, duktė Antano, 
gyv. Chicago. 

Volskienė - Valiukevičiūtė, Adelė, 
iš Šventežerio vai., šeinų aps. 

Vosylius - Mikalavičiutė, Ona, iš 
Pilviškių vai. 

Vuoslaitienė - Gudaitytė, sesuo Jur
gio ir vyras Juozas Vuoslaitis, 
gyv. Wilkes Barre, iš Vilkaviškio 

Zabltckj tė, Juzefą, duktė Jono, gim. 
Amerikoje, augo Lietuvoje, Tryš
kiuose, Šiaulių aps. 

Zableckytė, Ona, iš Tryįkhj vai, 
Šiaulių aps. 

Zabui*ienė, Ona, iš Bebrungėnų. 
į Zambliauskienė - Lukoševičiutė, Ma

gdalena, duktė Juozo, iš Vilka
viškio aps., gyv. New York. • 

Žilinskas, Antanas ir Žilinskas, Pra
nas; su šeimomis iš Tryškių vai., 
Šiaulių aps. \ 

Žilinskienė, Elena, ^ ̂Kalvarijos, 
gyv. Cleveland, O.* » 

Vitkunas, Justinas, iš Anykščių. 
Velička, Petras, brolis Romualdo, 

iš Veprių vai, Ukmergės aps., 
gyv. New York. 

Verbickaitė, Rauze, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, gyv. Pittsburgh. 

Zavistauskienė - Sušinskaitė, Mag
dalena, vyras Zavistauskas, Vin
cas ir Zavistauskaitės, Katarina 
ir Ona, gyv. Plymouth. 

Zumaris, Anna, gyv. East Moline, 
Illinois. 

Žebuolis, Petras, iš Debeikių vai., 
Utenos ap. 

žuromskis, Petras ir Stasys, sun. 
Motiejaus, iš Raseinių. Stasys 
gyveno New Yorke. 

r A 

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

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

Chicago, 111. 
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WE y 
.opens L r 

All 6ther days, 11 a.m.—11 p.t 

• Akrai Gėlių su vandenpuoliais fit 
šaltiniais. 

• Spektakliškas Išstatymas Rožių 
• Veterano Namas, visas Įrengtas. 
• Žalias Kiemas, daržų mėgėjo tik

ras rojus. 
• Suvirs 200 Išstatymų parodančių 
_ planavimą, jrengimą, rakandus ii 

puošiną Amerikos Namų. 
REGULIARĖ ĮŽANGA 
įskaitant Federal Tax 

IŠ ANKSTO PERKANT |JQc 

Gaunami iš Retail Florists, Garden 
Clubs, ir Taylor's Ticket Office. 

75' 

"PUIKIAUSIA PARODA IB VISO 
METO" 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriauimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Akmenės vai, Mažeikių aps., gyv. Žylienė - Stakėnaitė, iŠ Suvainiškio 
Boti ton. 1 parap., Rokiškio aps. 

Florai SpseiiGr Jeralds Spring 

4 J 

* • i  
Y , t r* 

LJ v ' ^ ^ i* 

Cleveland's hujje Public Auditorium will be transformed into a 
vast semi-formal flcwer garden for the annual Greater Cleveland 
Heme and Flower Show, March 8 through 15. The finest and most 
spectacular display of flowers, plants, trees and shrubs arranged in 
artistic design ev3r shown in those annual pre-spring affairs, a full 
acre of flowers, v/ill be the first thins seen by visitors to the show. 
Hoses, Inc., will supply more thr.n 25,000 exhibition roses specially 
grov.n for this show with a huga pyramid of roses as the centerpiece 
of the entire exhibition. 

In the Main Exhibition Hall. North Hall, South Hall, and the 
big Arcade of Cleveland Public Auditorium, all elements of the 
buiding industry will combino to present a complete exhibition of 
the latest in home equipment, building materials, home decorations, 
and complete homes. This is one show no one interested in homes 
and home building can afford to miss. 

NEW-CAR RATE 

o year per *100. $4 DEDUCTED 
IN ADVANCt 

BI A CASH BUYER 
WITH A 

BANK MN 

|^lcvd-art6 

Cajnpanu 
•V, -V '.• '• f ^ A. •• • • 

BEFORE YOU BUY ASK AT YOUR 

•  CLEVELAND TRUST BANK •  

11 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 

<38e56«iep»e«v. šulo^ ": 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

KODĖL NERAŠO? 
Pažiūrėkit šiame numeryje 

ant 4-to ir ant 6-to puslapiu 
telpančius paveikslus —.*• tada 
gal bus jums lengviau atsaky
ti patiems sau | klausimą kodėl 
jusų giminės iš Lietuvos neat
rašo, nors jųs siuntėt net po. 
kelis laiškus, ir vis dar slun- ( 
čiat.... ; 

Dirvos redakcijon atsilankę' 
Lietuviai dažnai bėdavoja kid! 
jie negauna atsakymo nuo sai-1 

viskių iš Lietuvos, nors jiems 
rašo ir ra~o laiškus j 

Jusų broliai ir kiti giminės; 
gal but g*uH krūvoje tu lavonų ; 
kurie minėtuose atvaizduose1 

parodomi. 
^ Tai Pravieniškių koncentra-1 

cijos stovyklos vaizdas — ten j 

kur bolševikai laikė suvarytus i 
guvius, o kai 1941 metais' 
bėgo iš Lietuvos, visus iki vie-! 
nam nužudė — apie 40D apie-
linkSs ūkininkų. 

Panevėžio cukraus fabriko KLUBE KAINOS MAžĖSNfiS 
darbininkų lavonai guli eilėje į Lietuviu klube gėrimu kai \TQ17ri/j n VI t O 4*̂  T„ x' I . . . .. . *• . 

SOBS? 

Lithuanian  Diges t  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO 

it-lilt IiniimlTirl 
PHONE: ENdicott 4486 

Sen. Brooks Defends Lithuania's Cause 
in His Address to the Senate 

Addrėsfe by U. S. Senator C. Way land Brooks Of Illinois, tta conference aboit the future fre«- Lithuania" addressed an , inquiry to 
delivered in the Senate, commemorating the anni- d0m aml indePendence of Lithuania Mrs. Franklin Delano Roosevelt, a 
versarv of the signing of Lithuania's Declaration °nd the other B"tfc StatM- member of the United States ,lole" 
of Independence. 

(Continued from last issue) 

IN September 1941, Itussia was r> 
still frvino- fnt- rrr-«o« • * * Stalm and Russia had reform still cruris for greater assistance oti 0_, +u»* 

basis of high principles gave mo
mentum to the growing impression 

Amerikos Raudonasis Kryžius šiomis dienomis pradėjo sa
vo aukų vajų visoje šalyje, ir kartu Clevelande. Aukų va
jus bus vedamas nuo Kovo 1 iki 17. Duokit savo auką. 

-  . . .  p e r e i t a m e  
|uos vaizdus matysite Vyt.; Lietuvių salės bendrovės šėri-

Uelccko rodomose filmose kitą ninku susirinkime i direktorius 
sekmadienj 2:33 vai. po pietų, išrinktas ir vienas biznierius, 
k. oyenian Auditorium, 6417 St. 1 Kastantas Lesnikauskas, nusi-
L]air ave.. sekmad. Kovo 9. manantis apie biznio reikalus. 

. Tl6:., Pa^eii8'in^e kalbės du Dabar Lietuviai noriau užeina 
gyvi išlikę bolševikų skerdynių j Lietuvių klubą, ir patartina 
liudininkai, kurie dabar randa- visiems lankytis savo Įstaigo-
si pas mus Clevelande: Dr. Ju- je kada tik turit liuoso laiko. 
lius Abraitis ir Neris J. šim-J 
kus, abu tik nesenai atvažiavę . „„TXTT,TT. . __T.T^ 
į Ameriką iš Europos. I BUVO 

Ruoškitės visi dalyvauti šia- ^•^KIAO iI  
me dideliame parengime, fil- • Tarpe Vengrų, ant Buckeye 
mos bus rodomos Clevelande tik j rcU Lietuviai komunistai turi 
vieną kartą, bet toje salėje ga- \ s?vo vardu išnuomavę salę, ku
li tilpti virš 1000 publikos, vi- rioje tie patys daro bingo biz-

" ' ' n į ką, ir Lietuvių salėje. 
Šiomis dienomis policija pa

skelbė kad i tą "darbininkų" 

M I R I M A I  

siems bus vietos. 

1947 AUTO LICENSE 
DIRVOS OFISE 

šymet vėl galėsit gauti sau 
1947 Auto License Dirvos ofi
se. Pardavimas prasidės su 
Kovo 10 d. Reikalinga bus at
sinešti savo automobilio nuo
savybės dokumentą (Title). 

salę laike bingo inėję vaikėzai, 
prisitaikę atkabino iš vidaus 
langą, paskui vėliau sugryžę 
per langą Įlipo ir pavogė — 
vieną automatišką revolveri ir 
penkis rankinius laikrodėlius. 

Kaip tie laikrodėliai ten at-
j si ra do ? Gal kurios moterėlės 

JULIA KASPARIENfi, 56 m., 
nuo 1834 Lorain ave.,> mirė 

Vas. 20, palaidota Vas. 24, Kal
varijos kapinėse; pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras, Jonas, trys su-
nai, Frank, Stanley ir George. 

AMELIA PIRKAUSKIENĖ, 56 
metų (našlė), nuo 2103 St. 

Clair ave., mirė Vas. 21, palai
dota Vas. 24, Kalvarijos kapi
nėse ; pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Liko duktė, Mrs. Helen Ne-
morovsky, du sunai, Frank ir 
Anthony. 

šių dviejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Delia 
Jakubs. 

SIMON ŠLEKYS (Shlakis), 80 
m. amžiaus, pavienis, nuo 

7706 Aberdeen ave., mirė Vas. 
23, palaidotas Vas. 26, Lake-
view kapinėse. Velionis paėjo 
iš Sarakų, Šunskų par., Suval
kijos. Amerikoje išgyveno 50 

to help her beat back the German 
attack, on Russian soil. Mr. Aveiill 
Harriman and Lord Beaverbrook at 
once proceeded to meet and confer 
with Generalissimo Stalin. Again 
Stalin was demanding tremendous 
amounts of war supplies from Amer
ica. Most of his demands were 
granted and it was announced on 
Sept. 24, 1941, that Russia too ad
hered to the basic principles of the 
Atlantic Charter, but so far as we 
know, nothing was said about some 
day freeing these once independent 
Baltic States including Lithuania. 

From that time on, supplies began 
to flow in ever-increasing amounts 
to aid giant Russia. 

In June 1942, Russia was plead
ing for a second front and more 
and more supplies. Mr. MolotoV, 
the people's Commissar of Foreign 
Affairs of the Union of Soviet So
cialist Republics, came to Washing
ton to confer with the President, 
and became the President's guest 
and conferred with him. On the 
11th of June, the White House re
leased the following statement: 

"In the course of the converg

ed and that ultimate independence 
of Poland and the Baltic States 
was assured. There were many who 
felt that there were tome secret 
agreements at the Teheran confer
ence. The President finally denied 
these rumors in his report to the 
Congress on March 5, 1945, follow
ing hib trip to Yalta, and I quote 
him: 

"At Teheran a little over a year 
ago there were long-range military 
plans laid by the Chiefs of Staffs 
of the tree most powerful nations. 
Among the 'civilian leaders at Te
heran, however, at that time, there 
were only exchanges of views and 
expressions of opinion. No politi
cal arrangements were made and 
none were attempted." 

So we see once more Stalin got 
what he wanted in the way of help 
but nothing was said about the fu
ture freedom of Poland or the Bal
tic States. | 

Then came the Yalta conference 
early in 1945 and this time Joe Sta
lin and Russia really cashed in. 
Under lend-lease alone billions of 
dollars worth of supplies had al-

In his report to Congress, ho#- ' gation to the General Assembly of 
ever, the President did say: [the United Nations. Her reply fol-

There were, of course, a numb-'l^WM 
(To be continued) 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

. „ , A ready been furnished to Russia, the 
tions full understanding was reach-' , » . u j u j j j ... , ^ ' second front had been opened and 
ed with regard to the urgent task' 
of creating a second front in Eu-

PADĖKA 
Širdingai dėkoju Dirvos re

daktoriui ir notarui p. K. S. 
Karpiui už jo rūpestingą pa
galbą musų giminėms sudarant 
tinkamus dokumentus sėkmin
gam musų atvykimui i U. S. A. 

Dr. J. Abraitis 
Su šeima. 

rope in 1942. In addition, the 
measures for increasing and speed
ing up the supplies of planes, tanks, 
and other kinds of war materials 
from the United States to the So
viet Union were discussed. Altio 
discussed were the fundamental and 
basic problems of cooperation of 
the Soviet Union and the United 
States in safeguarding peace and 

revolverius laiko.... 
Lietuvių salėje ant Superior, 

IMASI FRANK SEXTON 
SU McREADY 

Jack Ganson šiam ketvirta
dieniui suporavo Frank Sexton, 
sunkaus svorio imtiką čampio-
ną, prieš pragarsėjusi Kanados 
stipruoli, Earl McC ready, iš 
Ottawa. Sexton tik trumpas 
laikas atgal nugalėjo Frederich 
Von Schacht. 

Bob "Strangler" Wagner šj 
kartą gavo priedu Paul iJoesch. 
Prie jų pastatyta kitos geni 
imtikų poros. 

ant bingo "darbininkams' pra-! Clevelande 33 m. Pri • 
^siio^e i klausė prie Dr. V. Kudirkos ir I security to the freedom-loving peo-

"Darbininkai" savo bingo kit» ples aft"r thc war' Both sides state 

'•tvirtovėje" net automatiškus 
JOSEPH MANNES, 74 metų, 

našlys, nuo 13425 Earlwood 
net gaila žiūrėt kaip suėję se- fye'» mir^xya?; Įjojamas 
nutės moterėlės, suviliotos iį., Vas. _ 28, Knollwood kapinese. 
laimėjimu pinigų, kiša savo I ,v Pa®J° iš Kaumjos, Amerikoj 
paskutinius centus, ir salės di- j išgyveno 44^ m., clevelande 34 fruitful and 
rektoriai neturi ffėdos toki biz- m- Llko dukterys: Margaret; ,lshlng a. basis f01 frmt*ul and rcKtonai neturi geao& toKj piz- Shartle Albe- closer relati<>ns between the two 
n* laikyti Lietuviškoje jstaigo-;1 ecį"nį L f Del ^arue, Aioe rnments . Dursuit of the COm-
je, kurią Lietuviai įsigijo savo, 2,a._Mc T° sunal -Joseph ' ing objective of the Uhited Na-

with satisfaction the unity of their 
views on all' these questions. 

"At the conclusion of the visit, 
the President asked Mr. Molotov 
to inform .Mr. Stalin on his behalf, 
that he feels that these conversa
tions have been most useful in es-

iiulturingiems darbams. ! Frank J. 
"Darbininkas" I dviejų laidojime pasitar-

- i navo Wilkelis Funeral Home. 
IŠSINUOMOJA 6 RUIMAI 

1 miegamas šeimininkės, vir
tuvė bendrai, 4 visai nepriklau
somi (kas ateis). 

6ju6 White avenue 

JIEŠKAU PIRKTI NAMO 
vienos šeimos, žentai turi buti 
kambarys ir toilet; arba bakū
žės nuo 4 iki 7 kambarių, netoli 
nuo krautuvių ir karų. Parda
vėjas galėtų gyventi tame na
me kaip nuomininkas^ 
S. Lukošius 

KAIMYNŲ DĖMESIUI 
Eikit pirkti i pirmos rūšies 
grosernę, mėsinę, vyno ir de
likatesų krautuvę. (11) 

EVO BETTI, Owner 
4220 Superior Ave. 

tions." 
The next day the mutal aid or 

lend-lease agreement with the Un
ion of Soviet Socialist Republics 

mn »i • - r»i was announced and in the text of TRAFIKO nelaimese Cleve- the agreement we find thes words; 
lande symet nuo Sausio 1 iki „And whereas the Governments 

Vasario 25 jau užmušta 20 as- of the United States of Amerjca 

menų. Pernai per tiek pat lai- and the Union of Soviet Socialist 

ko žuvusių buvo 22. Tikrai: Republics> as signatories of the Dec_ 
symet tiafike žuvusių skaičius j jaraįįon Jjy United Nations of Jan. 
pralenks pereitus metus, nes 1942, have subscribed to a com 
iŠ skaitliniu rnat>t vejasi pet- program of purposes and prin-

GERAS VYNAS, ALUS 
už nupigintą kaina. Kreipkitės 
j  P A K i S I  S  F A M O U S  W I N E  

j STORE, 6404 Denison avenue. 
1429 Wayne av. Turim 70 rusių gero vyno nuo 

Lakewcod 7, Ohio (lu) puskvortės iki galiono. (11) 

INCOME TAX 
I Š P I L D O M A  

pas P. P., Joseph ir Bernard Muliolis 
ar jų raštininkę Miss Leonard 

660") Superior Ave. Visą dieną ir vakarais. 

nykštį skaičių. 

I 

J E 
SAMAS 

E L E R 

RANKOM SIUVĖJAI 
MOTERIŠKŲ COATS 

ir SUITS. 
Reikalinga turtai biskj 

patyrimo. 
Moderniška dirbtuvė, su 

atostogom, apdrauda, 
Cafeteria. 

Vidutinis uždarbi® nuo 
skaičių virš $1 valandai. 

Garantuota minimum. 
THE PRINTZ-BIEDERMAN 

CO. 
1974 E. 61 Street 

Netoli Euclid 

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 
i didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turir-.e didesn? rinkinį Deimantų, žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apdainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. _ 

495 East 123rd St^ 
Telefonas: POtomac 6899 

ciples embodied in the Joint Declara
tion, known as the Atlantic* Charter, 
made on Aug. 14, 1941, by the 
President of the United States of 
America and the Prime Minister of 
the United Kingdom of Great Bri
tain and Northern Ireland, the ba
sic principles of which were adher
ed to by the Government of the 
Union of Soviet Socialist Republics 
on Sept. 24, 1941." 

But again, so far as anyone knows, 
nothing was said about the future 
liberation of the little Baltic States 
including Lithuania. 

In December 1943 President Roose
velt made a long trip to Teheran 
to meet Joe Stalin and continue to 
conduct our foreign policy personal
ly. Again military plans were laid 
to relieve the heavy pressure from 
Russia. Again the continued an
nouncement of agreements on the 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 
1 1 * 

now more plans were made to give 
Russia more supplies. With our 
help, the Russian troopR had cros
sed Poland and our air power was 
reaching out ahead of the Ameri 
can troops to bomb strategic points 
to aid Russian troops in their ad
vance on Berlin. Once more the 
declaration of the conference at 
Yalta included a solemn affirmation 
of "faith in the principles of the 
Atlantic Charter," but in the same 
document they carved up Poland, 
again to the direct benefit of Rus
sia. In explaining this the Presi
dent in his speech to the Congress 
on March 1, 1945, said: 

"We met in the Crimea determin
ed to settle this matter of liberated 
areas and I am happy to confirm 
to the Congress that we did arrive 
at a settlement — and incidentally, 
a unanimous settlement. The three 
most powerful nations have agreed 
that the political and economic pro
blems of any area liberated from 
the Nazi conquest or of any form
er Nazi satellite are a joint respon
sibility of all three Governments. 
They will join together during the 
temporary period of instability af
ter hostilities, to help the people of 
any liberated area, or of any for
mer satellite state, to solve their 
own problems through firmly es
tablished democratic processes. They 
will endeavor to see to it that in
terim governments — the people who 
carry on the interim governments 
between the occupation of Germany 
and the day of true independence 
— will be as representative as pos
sible of all democratic elements in 
the population, and that free elec
tions are held as soon |M possible 
thereafter." 

And later the President also said: 
"The new Polish Provisional Go

vernment of National Unity will 
be pledged to holding a free elec
tion as soon as possible on the ba
sis of universal suffrage and a 
secret ballot." 

Again, I say this was represented 
to be a unanimous agreement and 
a solemn pledge between Russia 
and our government. Recently it 
was reported and outlined to the 
members of Congress that our Gov
ernment has three times since then 
protested Russia's failure to co
operate in granting free elections 
in Poland and that they have fla
grantly violated their agreement 
entered into at Yalta. However, 
again, nothing was said at the Yal-

er of smaller things I have not the 
time to go into on which joint and 
total agreement was had. We hope 
things will straighten out." 

Later we found that ONE OF THE 
SMALLER THINGS upon which he 
had no time to report was the se
cret agreement entered into at Yal
ta whereby the President agreed 
that Russia should get the Kurile 
Islands from Japan. These islands 
are off northern Japan and were 
used by the Japanese as a spring
board for their attacks on the 
Aleutian Islands in the recent war. 
The secret agreement also had re
ference to Soviet desires regarding 
Port Arthur and Dairen. More ap
peasement of Russia and no demon
stration of a willingness to follow 
out the principles of the Atlantic 
Charter. 

At Potsdam the agreements made 
at Yalta were continued. Again,. LOCAL basketballera saw a goo* 

ore appeasement of Russia and j deal of activity last week. St. Geo. 
no evidence of the slightest inclina- j Seniors kept to their winning ways 
tion to adhere to the principles of, jn beating St. Thomas 42—33; St. 
the Atlantic Charter. The friends Francis 34—25; and Holy Rosary 
of Lithuania and other little coun
tries continue to ask about our 
foreign policy. They were inform
ed that Russia has become a mem-

MANY people have inquired f«t 
centl.v as to why this column didn't 
mention this event or that affair. 
The simple explanation is that w© 
can't see and' hear everything. How
ever, we do want our readers to 
know "What's New" and we are 
willing to accept items of interest 
from anyone subject to our review. 
We would like our readers to feel 
that this column is as much theirs 
as it is ours. So — if you know o£ 
something new, let us know. 

53—28. The boys certainly are go
ing great guns. The Intermediates 
beat St. Philomena 22—18 in a 
close one and soundly trounced St, 

ber of the United Nations. When Marys 27—13. These boys are al-
these hundreds of thousands of eiti- j so winning they're 'happy. 
zens of America and other Baltic 
descendency ask where they can 
turn, they are told that they may 
properly turn to the United Nations 
Charter, Aritcle XIV, which sets 
forth a provision that might bring 
them hope: 

"Subject to the provisions of Art. 
XII the General Asssembly may 
recommend measures for the peace
ful adjustment of any situation, re
gardless of origin, which it deems 
likely' to impair the general welfare 
or friendly relations, including situa
tions resulting from the violations 
of provisions of the present charter, 
setting forth the purposes and prin
ciples of the United Nations." 

You will note that this states that 
the General Assembly may recom
mend these measures, and so some 
of the members of the "Friends of 

f 1' \ 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior- 3443 

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

FOO0 DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 
»-
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. M U L I O L I S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real E&tate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

WE'D like to extend our sincere 
thanks to Miss Adella Grebus of 
Columbus, O. for her nice letter. 
Here's a young lady who thinks all 
the Liths in Cleveland are he-men. 
Should I tell her the tuxHi? 

OUR spy in the Vets' Bowling 
League on Sunday afternoons fell 
asleep this week. However, we've, 
been told that Hank Chebo hit a 
tremendous 656 and that Joe Shotts 
helps the pin boys by knocking the 
pins back into the racks. Two de
mons, no? Aside to Don O'Bellr— t 

We received a letter explaining tiM 
blonde situation, yoa heartbreaker, 
you! Another local romeo is back 
giving the Lith belles a break. Er
nie Sflmas is giving his attention 
to a Lithuanian Lill. Lucky gal? 
Attractive Dorothy Zuris, daughter 
of Lith big-wig P. J. Zuris, broke 
into print in the P.D. last Tuesday 
for her teen-canteen work. She's 
a member of the city wide council 
of canteen operators. We hear that 
the local bowlers will have a tro* 
phy banquet at the end of the se#? 
son and there's still a rumor of * 
National Bowling Tournament hen*, 
More on this next week — 'til then, 
we'll be seein' you. 

KAS platina Dirvą — 
platina apšvietą. 

tas 

Naujas Modernis Namas Nebaigtas 
be MONCRIEF Automatinės Šilumos 

GAS OIL COAL 

o. 

AKINIAI 
įgalima £auti pa$ 

D-RĄ MATULAITI 
(Lsit) 

7829 Euclid Avenue 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

Frank Orpse <tUrbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 
AKRONE kreiptis i: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4798 
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