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Su sekančiu numeriu Dir
va išeis 6 puslapių didumo, 
per tulą laiką, nes popieroa 
sandėliai sumažino Dirvai 
popieros teikimą 25 nuoš., 
iki gaus daugiau laikrašti
nio popierio. 

Dirvos Administracija. 

KOMUNISTAI TURI 
BUTI IŠMESIT 

Eric A. Johnston, buvęs 
U. S. Chamber of Commer-

KOMUNISTAI STATE 
DEPARTMENTE 

, PAUL Mallon, Washingtono 
2mių teikėjas, sako kad State 
Departmente eina tylus grabo-
jimas komunistų ir^ ' draugų, 
nors apie tai d"ašoma. 

Pasirodo kad \ Q> t)e-
partmento iki Va. ojĄ/p «a-| 
linta 202 komunistai fo ^ J 
tizatoriai ir kiti kt% 
gaivalai. Nekurie jų 
ėjo iš vietų kaip tik pa/£ 
žinios kad jų stovis bus tyri.% 
jamas. ^ 

Nužiūrėtų yra apie 3,000 — 
tai maždaug aiškiai žinomų ne
ištikimųjų skaičius, kurie ne
gali pasislėpti, nes apie jų pra
eiti valdžia turi žinių. 

Reikia žinoti kad tarnyboje 
randasi daug ir tokių kurie ga
li pasislėpti, k* jie laikysis iki 
galo. 

BYRNES pradėjo išmetinė
ti iš ofisų komunistus, patylo
mis, net nenorėdamas išleisti 
žinių kad jo tarnyboje komu
nistų esama. Bet jie radosi 
State Departmento įstaigose 
per ilgą laiką, nuo New Deal-
Roosevelto laikų, nuo to kai 
Koosevelt paliuosavo Browderį 
iš kalėjimo ir prižadėjo Stali
nui nedaryti skirtumo tarp ko
munistų ir gerų Amerikečių ir 
visus priimti j tarnybą, drau
giškų santikių su Maskva pa
laikymo vardu. Jie visi betgi 
lindo į State Departmentą tam 
tikriems tikslams, tiesiog iš 
Maskvos paskirtiems. 

Paul Mallon priveda, 
Stalinas rastų kokių musų De
mokratų ar Republikonų savo 
užsienio ministerijoje jie butų 
sušaudyti. Mes gi laikėme ir 
tebelaikome tiesiog šnipus ir 
svetimus agentus savo valdiš
kose įstaigose. 

Rusai nepakęstų svetimo nei 
sekundą, mes gi mielai prisi-
leidom juos laike Roosevlto ad
ministracijos ir dabar prisibi
jodami, slapta paleidžiame, ir 
net nesakome kad tai komunis
tai, bijome juos taip pavadin
ti, sako Mallon. : 

KONGRESE kilo griežtesnis 
pasiryžimas priešintis tolimes
niam pataikavimui Rusijai — 
tas pakilo po kelių valandų po 
to kai Gen. Mashall paskelbė 
atšaukimą teikimo Amerikos 
paramos Kinų nacionalistų vy
riausybei. 

Senatorius Vandenberg at
kakliai smerkė komunistų pra
vestus rinkimus Lenkijoje, ku
riais sulaužyta Teherano, Jal
tos ir Potsdamo sutartys. 

Atstovų Rumuose atstovas 
Mundt smerkė Amerikos slap
tą tarnybą už leidimą Rusams 
surinkti visą medžiagą ir išsi
spausdinti knygą nurodančią 
kaip reikės Ameriką bombar
duoti iš lauko ir sabotažuoti iš 
vidaus. 

Atstovų Rumuose taipgi pa
reikšta užsienio santikių komi
tete kad tuoj įvyks tyrinėji
mas visos State Departmento 
sudėties ir ir bus imtasi pas
tangų išvalyti State Depart
mentą nuo komunistų tarnau
tojų ir jų politikos. 

NET ponia Rooseveltienė, ku
ri yra pirmininkė UN žmogiš
kų santikių komisijoje, pareiš
kė kad Rusija, jei nori palai
kyti gerus santikius su Ameri
ka, neprivalo teikti jokios pa
galbos komunistų grupei šioje 
šalyje. Ji apvertė aukštyn ko 
jom Prez. Roosevelto politiką 
iš Browdero paliuosavimo lai
kų: kad komunistai turi buti 
Amerikos globojami ir laikomi 
lygiais, jeigu norima palaikyti, taromis 
garus santikius su Maskvą, f me iššaudę 50 ttj banditų. 
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Graikija Skubiai Prašo U. S. Pagalbos 
ŠALIAI GRASO PATEKIMAS Į KOMU

NISTŲ KRUVINĄ SIAUBĄ 

Prez. Trumanui Palieka Bruzdėjimas sostinėje 
Nustatyti kas Daryti 

Graikijos premjeras Ma-
ximos atsikreipė tiesiog į 
Amerikos vyriausybę šauk
damasis pagalDOS. JO pra
nešimu, uraiKijai skubiau
sia reikalinga "linansinės, 

PRANCŪZIJAI atgavus Brigą ' S 
ir Tenda provincijas iš nugalė- ^ ^ .1S '* 
tos Italijos, vaizde parodoma norima tą Vidurze-
M. Bourguet, naujai paskirtas mio juros valstybę išlaikyti 
toms provincijos Prancūzijos nuo pateKimo s J vietų jta-
gubernatorius. kon. UraiKija iiko viena-

„ tinė sovietų nepajungta ša-
DIRVA 6 PUSLAPIŲ lis i>alitaąuace, o Anglija, 

kuri IKI BIUI Ouvo pasiėmus 
-Graikiją gloooti, savo bė

dose paskendus, nepajięgia 
toliau Graikiją remti 

Amerikai lieka nusisprę-
ati ar paleisti ir likusis sa
ils komunizmo Įtakon, ir 
panardinti visą pasaulį te
rore ir kraujuose, ar stoti 
už teisę ir teisingumą. Ar 
Amerika pajiegs tai pada
ryti? Jei nori turi dabar 
tuoj* imtis darbo rimtai, at
metant Į šalį visas ik šiol 
tęsiamas nesąmones. 

Washingtone, Demokra-
ce prezidentas, kuris važi-i^Vol„ 
nėjo ir Rusijoje ir yra vie-i nmciau žiuri ir ;x 4... 1 numato komunizmo 

~ j tar ir Republikonai kurie į 
iuri ii-

nas iš tų kurio bolševiku Aullįum*"lu PavoJH 
vodka neapsvaigino, nuvy- n Paciai Amerikai, i agi-
kęs į Washingtoną svars-lPV ez,i Trumaną greitu 
tymams naujų kongrese į-
neštų darbo santikių bilių, 
pareiškė kad turi buti duo
ta darbdaviui teisė paleis
ti iš darbo komunistus be 
jokių su kuo nors derėji-
mųsi, nes jie yra svetimos 
šalies agentai, kenksmingi 
šios šalies gyvenimui. Da
bartine tvarka, sako, unijų 
suvaržymai neleidžia darb
daviui tai padaryti. 

Jis taipgi siūlo įvesti įs
tatymus su aštriais danti
mis suvaldymui unijų virši
ninkų raketieriavimo. 

Eric A. Johnston dabar 
yra prezidentas Motion Pic
tures Ass'n. 

UNRRA nuo dabar va
dovaus 750,000 Europos iš-
vietintų žmonių šelpimą iš 
Paryžiaus ofiso, per sekan
čius mėnesius iki bus įstei
gta kita šelpimo agentūra. 

UNRRA šelpimas pabė
gėlių pavestas, žinion New 
orko Žydų tautybės atsto
vo iš Amerikos, Meyer Co
hen. Iš šios žinios galime 
suprasti kodėl pastaru lai
ku daryta didžiausi spau
dimai į pabėgėlius gryžti į 
savo šalis. Taipgi kodėl ne
senai iš Paryžiaus buvo pa
skelbta kad 'atsiradę' nau
ji Roosevelto pažadai Sta
linui kad pabėgėliai butų 
išvežti į jų šalis tuojau. 

Graikija veda kovą su 
gaujomis komunistų, sulin-, 
dusių iš kaimyninių šalių 
išversti jos valdžią. Pas-

dienomis kariuo-

laiku paskelbti šaliai rimtą 
programą, atsižvelgiant į 
Graikijos skubų atsišauki
mą gelbėti. 

Prez. Trųman gryžo iš 
Meksikos, kur buvo vaišėsi 
tris dienas pas Meksikos 
prezidentą. 

Savo paskutinėje kalboje 
Meksikoje, Prez. Truman, 
kuriam yra žinomi visi da
lykai liečianti Graikiją ir 
kas Washingtone darosi, 
pasakė kad pasauliui rei
kalinga taika, arba Ameri
ka liks tik griuvėsiai, pra
eities liekanos, kaip randa
ma pačioje Meksikoje, kur 
kitados gyveno didi tauta. 

Svarbu butų kad prezi
dentas įsitikintų sau reika
lingumą grąžinti pasauliui 
teisingos taikos. 

Washingtone šią savaitę 
buvo gana gyvas oruzdėji-
mas. .buvęs seKr. ±>yrnes 
ir dabartinią sekr. "Marshall 
sutartinai reikalavo senatą 
patvirtinti taikos sutartis 
su Italija, Vengrija, Bulga
rija ir Komamja, nors jos 
' nėra visai jau geros". 

britų premjeras beveik 
kasdien kalb§jo telefonu su į 
Marshailu, akivaizdoje da
lykų krypimo Graikijoje ir 
pačios Anglijos slinkimo į 
oankrotą. 

Akivaizdoje tokio Angli
jos nepastovumo, Wasmng-
uone norima baigti Angli
joje socialistų valdžios eg
zistavimą ir pageidaujama 
ten koalicinės vyriausybės. 
Socialistų valdžia baigia iš
naudoti čia gautą paskolą 

-ri metai :: 32nd year) 

LOKOMOTYVAS keliam ciS LiUkj'LC į %aI iŠ 
nkos i Kiniją, sulyg UNRRA pagalbos sutarties. 

PRANCUZŲ-BRITŲ 
SUTARTIS 

^ Kovo 4, pasirašyta Pran 
šalies atgaivinimui, kurios! cu?ijos-Britanijos 50 metų 
t.nvpin ny.tpkti iki iQFiO m sąjunga, bendram apsigv-turėjo užtekti iki 1950 m. 

Gen. Marshall išskrido į 
Maskvos taikos konferenci-

apsigy 
nimui nuo Vokietijos. Ta 
sutartimi taipgi pervesta 

ją, iš kurios jis nesitiki nie- Prancuzijai parduotas ar 
ko gero. pavestas karo reikmenis. 

Prez. Tihnnan gr$b iš' ,.^uaii.^A uaoar anglijai 
3 dienų vizito Meksikoje. I aižiausias -pavojus yra- is 

Atstovas Thomas padarė komunizmo puses ir ka-
pranešimą Kongrese kad ^angi P1 ancuzija taip pat 
Amerika, glamonėdama so-1 komunizmo purve braido, 
vietus iki šiolei davė progą Reikalingos^ pagalbos pries 
sovietų šnipams pavogti iš tiki ą pi lesą sovietus vie-
Amei'ikos šimtus tukstan- na Ki^ai duoti negalės, 
čių Amerikos patentų ir gal 
jau toli pažingėjo išdirbi-
me atominjs bombos. 

Iš Europos gryžęs buvęs 
prez. Hoover, patyręs Vo
kietijos skurdą, pargvžęs 
persergėjo Senatą nuo ga
limo komunizmo įvedimo 
visoje Europoje. 1 

Socialistų valdžia Angli
joje, nors' bankrutydama, 
skubina suvalstybinti tos 
šalies industrijas ir biznius. 
Tai ruožimas dirvos komu
nizmui, nes darbininkai li- STALINAS paskelbė pa-
kę valdžios vergais atsisa-1 vedąs sovietų armijų vado 
ko sąžiningai dirbti, šalis 1 v* -1-' 
pradeda smukti, visko pri
trūksta, maisto nėra. ė 

RYTINES valstijas vėl 
užklupo gilus sniegas. Vi
sokiose nuo to paėjusiose 
nelaimėse ten žuvo apie 20 
žmonių. 

LAIKRAŠTINĖS popie
ros išvežimas iš Kanados 
dar daugiau tapo sutruk
dytas pastarų dienų nauja 
sniego audra. ^ Daug ląik-1 Ameriką, o sulyg sovietų 
raščių priversti sumažinti j veto teisės niekas negali 

SOVIETAI NORI TU
RĖTI A-BOMBĄ 

Lake Success, N. Y., Uni
ted JNations saugos.tarybos 
konierencijoje, sovietų at
stovas (iromyko apkaltino 
Ameriką savinimusi atomi
nės bombos dabartiniu pla
nu kuris taikomas prieš 
nepriklausomybę kitų val
stybių, ir užsispyrusiai įro
dinėjo kad sovietų laiky
masis veto teisės negali bu
ti jokia kliūtis atominės 
energijos kontroliavimui. 

^ Tas reiškia, Amerika tu
ri atiduoti atominę energi
ją Rusijai kontroliuoti su 
pagalba veto: be sovietų ži
nios niekas neturėtų teisės 
atominės energijos naudo
ti niekam. Visos atominės 
bombos ir jų dirbtuvės tu
ri buti sunaikintos. 

Tada sovietai, turėdami 
atominės bombos paslaptis 
lygiai su Amerika ir kito
mis šalimis, gali pasidaryti 
atominių bombų ir užpulti 

-savo laidas. 

SENATAS nutarė baigti 
OPA gyvavimą, tiek kiek 
dar to OPA yra likę, su 80 
diena Birželio šių metų. 

rolę kitam, nežinomam iki 
šiol maršalui Bulganin. 

Ta permaina neturi reik
šmės, nes tas Bulganin yra 
Stalino saujoje ir turi elg-

panaudoti atominės bom
bos prieš sovietus, nei so
vietus bausti be sovietų su
tikimo jeigu sovietai taps 
agresoriais.... 

Atominės energijos kon
troliavimo projekte iš U.S. 
pusės yra reikalavimas kad 
visos šalys turi pasivesti 
tarptautiniam sužiurėjimui tis sulyg jo padiktavimų. 

Pats Stalinas ^ sako turįs ar slaptai neišdirba atomi-
fiki-nin Hnv- nįų įr įįtų užpuolikiškų 

Badaujanti Rumanijos vaikučiai, prastai apsirengę, su jif mo
tina, nedrąsiai ateina į Amerikos Raudonojo Kryžiaus šelpi
mo punktą. Šiaurinėje Rum&nijoje j&ucktfiapj* „Mr 
pia apie 500,000 badaujančių žmonių. *r 

perdaug savo tikrojo dar 
bo — kas yra ruošimas pa: 

saulinės revoliucijos. Gali 
dar pasigirsti apie naujus 
"likvidavimus", ko pasek
mėje neteks galvų daug da
bartinių komunistų. Daug 
jų pastarais laikais turėjo 
progos matyti ir "išbadėju-
sį, skurdų kapitalistų pa
saulį". Jie pavojingi. 

Komunistai Japoni joje 
visais budais paruošia jau-
nima ir savo sekėjus išver-| 
timui Japonijos vyriausy
bės. Revoliucines mokyklas 
Maskva turėjo įsteigus ir 
pačioje Amerikoje 

Iš Amerikos vežti 7,176 
tonai grudų perduota Ro-
manijai, gelbėjimui tos ša
lies nuo bado. Ar nepateks 
tie grudai į Maskvą 

pasirengimų. 
Gromyko atsakė: Sovie

tų Sąjunga negali pavesti 
savo šalies ekonomijos kon
troliuoti jokiai tarptautinei 
įstaigai 

LENKŲ kariuomenės li
kučiai bus pervežti į Ar
gentiną, nes tie Lenkai at
sisako gryžti atgal į Len
kiją, o Anglijoje nėra pa
kankami maisto. 

PATI VALDŽIA yra kalte 
už gąsdinimą šalies gyventoju 
apie maisto kainų kilimą. 

štai paaiškėjo kad Darbo D©* 
partmento valdininkai pučia ctf-
delę liepsną apie kitą mėsčš 
kainų infliaciją. 

Tikri faktai neturetų sukai-
f baimės. Iš visko galima stl* 

{ uosti kad unijos ir Darbo D«e-
j partmentas pradėjo gąsdini 
maisto kainų pakilimu gavimui 
unijoms progos iškovoti kitą 
algų pakėlimą. 

Daugeliu atvejt| pati valdžia 
sudaro trukumus net tada kai 
buna perviršius, ir kainos buna 
brangios kai galėtų buti mažos. 
O rudai eksportuojami kitur Ir 

a neturima grudų pašarui ft 
k tiems reikalams. Bulves val
džia supirko ir daugumoje su
pūdė ar sunaikino. 

Valdžia persergsti farmeriiiš-
neauginti perdaug ūkio produk
tų, ir tas sudaro maisto neda-
teklius. 

Pritruko šalyje kiaulienos, ir 
sako, "porkčops" svaras pakils 
iki $1 arba $1.25. Bet žmonSs ' 
tada nepirks "porkčops", pirks, 
jautieną, kurios dabar yra pa
kankamai. r 

Agrikulturos Departmen tas 
paskelbė kad nekurios maisto 
produktų kainos kils iki Birže* 
lio njėnesio, o apie rudenį n# 
puls, ypač mėsos kainos. 
rudenį atsiras daugiau priau
gusių kiaulių. 

šymet numatoma geras der
lius Įvairių ūkio produktų, sa
ko Agrikulturos Departmentas. 

PIRMĄ kartą bėgyje 8 me
tų šią žiemą pasireiškė suma
žėjimas gyvenamų namų pirki
mo ir pasirodė namų kainų nu
puolimas, kaip raportuoja Na-
cionalės Real Estate Sąjungos 
taryba. 

Tie kurie dar laukė namę-
kainų pakilimo ir rengėsi par
duoti su geru pasipelnijimu to 
nesulauks, o pirkėjams bus go
resnė proga ilgiau pasirenkant 
pirkti pigiau namą. 

» • 

JAU PRIEŠ karą šioje šaly
je stokavo prekinių vagonų — 
karo pradžioje buvo įrodinėja
ma kad reikia 400,000 naujų 
prekinių vagonų karo meto rei* 
kalams. Tačiau mažai kas btt» 
vo daroma, o karo metu nusi
dėvėjo ir sulužo tie kurie turė
ta. Dabar skubama statydinti 
prekinius vagonus — išdirba
ma jų po apie 7,000 kas mėne
sį. Bet po tiek kas mėnesį rei
kalinga atmesti iš apyvartos 
senų vagonų, taip kad prisieis 
ilgai dirbti iki bus atpildyta 
vaffnnij trukumas. 

SAUSIO mėnesį šymet buvo 
mažiausias skaičius streikų vi
soje šalyje, negu kada nuo Ko
vo mėnesio 1945 metų. Strei
kais prarasta 1,250,000 darbo 
dienų per Sausį, gi Gruodžio m. 
1946 metais prarasta $»065,O|$ 
darbo dienos. 

Gruodžio mėnesį buvo tiktai 
180 streikų, o Sausio m. 290 
streikų, bet smulkesni 

AMERIKA atšaukė savo 
ambasadorių Lane iš Var
sa vos, tuomi pusiau oficia
liai nutraukia ryšius su 
Lenkija, iki ten nebus įstei
gta tikra Lenkijos žmonių 
valdžia. Amerika vis tik MEKSIKON grąžinta 8,000 
pripažysta kad Maskva ją ūkių darbininkų, kurie buvo 
apgavo Sausio 19 praves-1 partraukti į U. S. dirbti ūkės© 
tais Lenkijoje rinkimais, jfc&da čia darbininkų ptokavo. 

J* V \ y 9 «| '•'f*  ̂  * < f  
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PITTSBURGH 
r 

UETUVOS FILMOS BUS 
fį RODOMOS KOVO 11 
f Brolių Motuzų-Beleckų Lie
tuviškos filmos bus rodomos 
antradienio vakare, Kovo 11, 
8Šv. Kazimiero parapijos salė
je, S. S., pradžia 8 vakare. 

Broliai Motuzai jau yra bu 
vę Pittsburghe seniau ir jų ro 
dytos spalvuotos Lietuvos fil
mos visiems patiko. 

Taigi dabar tik ką iš Euro
pos atvykęs jauniausias Motu
zų brolis Vytautas Beleckas vėl 

•atsivežė daugiau filmų, kurias! 
ir parodys Pittsburghe. Į 

Bus rodoma keturios skirtin - j  
•gos filmos, dvi senosios nepri

klausomos Lietuvos, viena bol
ševikų žiaurių darbų Lietuvoje, 
ir ketvirta iš Lietuvių pabėgė-

gyvenimo Vokietijoje. 
Juozas Virbickas. 

D I E V X 

Detroit, Mich., Naujienos 
Waterbury, Conn. 

160 METŲ SUKAKTIS 
Pittsburgho Universitetas šį 

"ihetą mini savo 160 metų gy-
yavimo sukaktį. Vasario 28, 
1787 m., buvo išduota leidimas 

-įkurti Pittsburgh Academy, ir 
.iš to išaugo ši didelė mokslo 
įstaiga. 

Naujame šio universiteto pa
state yra įrengtas ir Lietuvių 
. Tautinis Kambaris, kuris ten 

rasis iki Mokslo Katedra sto
vės. 

NORI UŽDRAUSTI KITIEMS 
Kokie komunistai akiplėšos! 

Jie kreipėsi į Pennsylvanijos 
Legislaturą, Penna Komunistų 
partijos vardu, kad valstijoje 
butų pravestas įstatymas drau
džiantis veikti Ku-Klux Klan 
organizacijai, Mėlynų žvaigž
džių Motinų ir kitoms fašisti
nėms organizacijoms, tačiau 
K&d apsaugotų "konstitucines" 
teises "komunistų ir visų kitų 
progresyvių grupiu". 

Raudonieji fašistai, valstybei 
kenksmingi gaivalai, randa sa
ve reikalingais, kaip ta pelėda 
savo vaiką.... 

William Green, AFL preziden
tas, kovoja prieš siulomus kon
grese suvaržymus unijų vadų 
sauvaliavimų. Jis tikrina, jei
gu suvaržymai busią įvesti ša
lyje kilsią didesni darbininkų 
bruzdėjimai, kurie susilpninsią 
šios šalies poziciją. Green pri
valėtų žiūrėt kad to neįvyktų, 
o ne prie to kurstyti, nes kai 
šalyje kils didesni sumišimai 
ir jis nebus pripažintas darbi-
ninkų vadu. 

tame kalnų šone leidžiasi vėl 
į pakalnes. 

Nors tas geležinkelio rangi-
nys išrodo labai pavojingas, iki 
šiol ten nelaimių neatsitikdavo. 

PENKI UŽMUŠTA 
Prie Deerfield, Ohio, Kovo 3 

ant slidatis vieškelio U.S. 22, 
šeima iš New Castle, Pa., va
žiuodama automobiliu šonu su
silietė su troku iš Akron, O., 
ir paskui priešakiais susilėkė 
su kitu troku. Tos šeimos pen
ki nariai užmušti, viena mer
gaitė, 3 m. amžiaus, išliko gy
va, ji nuvežta į Ravenna, Ohio 
ligoninę. 

VĖL GELEŽINKELIO NELAI
MĖ PRIE ALTOONA 

Vasario 28 d., Pennsylvania 
geležinkelio pasažierinis pasku
tinis vagonas atsikabino nuo ki
tų važiuojant į kalną ir atgal į 
pakalnę važiuodamas nušokęs 
nuo bėgių prie, užsisukimo atsi
mušė į kalną ir sustojo, žuvo 
porteris ir 11 pasažierių sužei
sta. Laimė kad vagonas nenu-
sirito vėl į apačią, butų žuvę 
visi vagone buvę pasažieriai. 
Tas atsitiko apie 1 mylia afcstu 
nuo tos vietos kur 10 dienu at
gal ištiko tos pat Penna geležin
kelio linijos nelaimė ir buvo 
užmušta 24 pasažieriai. 

Tas geležinkelio pervažiavi
mas per kalnus prie Altoona 
yra labai išraitytas kalnų pa 
šonėmis, turi užvažiuoti i d1-
deles aukštumas, o paskui ki-

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 
.Tcii'u ni^'.a'la renaudojot '"Ross-

Tabs" n'.io skausmu arthritis, neuri
tis, rheumatizmo, pabandykit musi 
rizika. Mes ^sisiųsim jums pilno d y 
dzia pakelį iš k irio jus galit sunau 

-<!©t 2-1 Tabs DKA1. Jei nenustebsi 
skmisnio paliuosaviniu kurj tuoj ]»< 
Jusit. grąžinkit pakeli atyal ir neb" 
Tfit im'ins skolinti. Irtikro tain! NK 
Sll/SSK PINIGU. Tik prisiijsk sav 
VfU'dą ir adresą ir mes paskubinsi) 
įįims Tabs paštu. 
ltOKSE PRODUCTS CO. Dept. X 
2708 Far* ell Ave., (Chicago 45, II 

A SEKRETAI DYKAT 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi, 
Sėtuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovąnai, kaip pasidaryti namie 

-»fų, vyną, ir saiderį. (52). 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
822 N. 6tli St. Philadelphia 6, P» 

MIAMI, FLA. 

MIAMI LIETUVIAI JUDA 
Miami Lietuvių Amerikos Pi

liečių Klubas vienų metų gy
vavimo laikotarpiu jau susida
rė apie $700 turto. Klubą su
organizavo Vasario 23, 1946. 
šį metą klubas turėjo jau du 

! gražius parengimus, žmonių da-
I lyvavo abiejuose po virš 350, 
j ir klubas pasidarė pelno apie 
į $500. Per abu parengimu bu-
I vo renkama aukos kovai su pa
ralyžium (March of Dimes), 
j sukolektuota ir perduota į tą 
! fondą $33.16. 
I Vasario 18 buvo paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvės, buvo kalbėtojų ir 
dainininkų. Buvo renkama au
kos BALF, surinkta $164.76 ir 
tuojau pasiųsta į New Yorką. 

Klubiečiai jau organizuojasi 
kaip grečiausia įsigyti sau šio-
kią-tokią nuosavą vietą paren
gimams ir bizniui, kas klubui 
yra labai reikalinga. Kurie no
rėtumėt prisidėti su pininigais 
kreipkitės šiuo antrašu: 901 S. 
W. 27 Avenue, Miami, Fla. 

Rašt. Juozas Ratkus. 

APIELINKĖS LIETUVIAMS 
PRANEŠIMAS 

Sekmadienį, Kovo 8, nuo 7 
iki 7:30 vai. vakare, pradėsi- j 
me Lietuvišką radio programą' 
iš stoties WWCO (radio dial 
120), Waterbury. šis radio 
pusvalandis bus vedamas Lie
tuvių kalboje, užvardintas Lie
tuvių Balsas (Voice of Lithu
anians). Bus perduodama vie
tinės ir bendrai vėliausios ži
nios, muzika, dainelės, skelbi
mai ir tt. Todėl prisiėjus rei
kalui paskelbti savo biznį ar
ba draugijų susirinkimus, pra
nešimus, gimtadienio ar vedy
binio gyvenimo sukakties minė
jimus, kreipkitės į radio pro
gramos vedėją Dr. M. J. Col-
ney, 148 Grand St., Waterbu
ry. Norint ką paskelbti šešta
dienio vakare, būtinai paduo
kit savo skelbimą penktadienį. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS REIKALAIS 

Nors šių metų Vasario 16-ta 
pažengė žymiai didelį žingsnį 
pirmyn politiniuose reikaluose, 
supažindino daugelį įtakingų 
Amerikos pareigūnų, pradedant 
nuo miestų mayorų iki sena
torių Washingtone, rodos ne
mažai buvo tokių kolonijų ku
riose nebuvo surengta Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimai, ir 
visuose parengimuose buvo pla
čiai išdėstyta Lietuvos padė
tis, tačiau praleidus tą garbin
gą Lietuvos šventę negalime 
ramiai laukti kitos Vasario 16. 

Žinoma, tarybininkai dabar 
užimti pinigų skaitymu, neturi 
laiko dirbti, bet kurie nedarė 
didelių rinkliavų rodos turėtų 
susirupinti ką nors būtinai rei
kalinga daryti. 

Ne vienas įtakingų Amerikos 
valdžios pareigūnų pasakė, jei
gu norite laimėti nepaliaukite 
dirbę, reikalaukite kas jums 
priklauso, iu. galų gale jus lai
mėsite. Taigi, pasiremiant tais 
žodžiais būtinai reikalinga ką 
nors daryti. Dirbkime! 

Dr. M. J. Colney. 

CHICAGO, ILL. 

CHIC.M r()JE, cukraus juo-
• dos rinkos skandale, kuris p a 
! plito visoje šalyje, įvelta dau 
j žmonių, apima iki 1C0 milijonų 
j svarų cukraus, kurio vertė yra 
daug milijonų dolarių. 

PADĖKOS LAIŠKAS SENA
TORIUI BROOKS 

Illinois Lietuvių Chamber of 
Commerce savo susirinkime 21 
Vasario. Dariaus - Girėno sa
lėje, nutarė parašyti padėkos 
laišką Senatoriui W. Brooks už 
jo plačią kalbą Lietuvos klau
simu, pasakytą Senate Vasario 
17 d., sąryšyje su Lietuvos ne
priklausomybės 29 metų su
kaktuvėmis. 

Illinois Lietuvių Chamber of 
Commerce taipgi nutarė parsi
traukti 500 kopijų tos senato
riaus kalbos ir išdalinti savo 
nariams ir kitiems įtakingiems 
Illinois Lietuviams piliečiams. 

Tai girtinas pasielgimas, ii 
kitos Lietuvių organizacijos ga
lėtų tokius padėkos laiškus Se
natoriui Brooks nusiųsti. R 

ttžW£jd 5̂88888fl82SS? 
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PATYS MUŠA, PATfS 
RĖKIA 

Lietuvių patarlė sako, "Iš 
didelio rašto išėjo iš krašto." 
štai Draugo nr. 43 koresp. B. 
tikrai išėjo iš krašto. B. rašo: 
"Musų tikrieji tautos sunųs, 
Amerikos Lietuviai, ne tik kad 
turi kovoti su išgamomis Lie
tuviais Maskvos pastumdėliais, 
išdavikais, bet ir su taip vadi
namais tautininkais, kurie vi
sada bando užbėgti už akių, ta
rytum, kaišioja pagafius į ra
tus. Nors jie nieko gero tuo 
netsiekia, bet visgi erzina vi
suomenę. Pavyzdžiui, Lietuvių 
Dienos apvaikščiojimą jie su
rengė Sausio 26, suvedžiojo 
kelis nieku nekaltus tremti
nius, net ir Smetonienę par
traukė iš Clevelando, ir pasa 
ko kad Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis buvo paminė
ta." 

Ar kas girdėjo didesnį absur
dą? Kad Draugo koresponden
tai nuolatos kovoja su tautinin
kais tai tas labai gerai visiems 
žinoma, bet kad jie kovotų su 
bolševikais Maskvos agentais 
apie tai labai mažai kas gir
dėjo. 

Detroito Lietuviai jau ir be 
mano aiškinimo žino kad Sau
sio 26 ne tik tautininkai bet ir 
niekas kitas nerengė jokio va
karo ir neminėjo jokios nepri
klausomybės; nekvietė tam va
karui jokių svečių ir nekišo 
niekam jokių pagalių į ratus, 
nei nesuvedžiojo jokio tremti
nio. Tai grynas, iš piršto iš
laužtas, Dr-go koresp. B. prasi
manymas kiršinimui Lietuvių 
prieš tautininkas, kaip papras
tai. Tai nusenusių politikieriu-
kų darbelis. 

Detroito tautininkai nulenkė 
galvas prieš Lietuviui brangią 
šventę, Nepriklausomybės se-
kaktį, ir džentelmeniškai ją pa
minėjo savo-laikraščių skiltyse. 

Bet ir tas Dr-go slaptingiems 
korespondentams nepatiko: ko 
tautininkai nekelia lermo, ko 
jie tyli. Tat jie ir sumanė pa
naudoti šią Lietuviui brangią 
šventę savo šmeižtams. 

Kad jie Dr-ge prirašo viso
kių šiukšlių mums nesvarbu, 
tai laikraščio dalykas, ir laik
raščių leidėjai pasirenka kores
pondentus pagal savo skonį. 
Bet kada pavartojama tautos 
tragedija siaurų politikieriukų 
sapalionėms, tikrai musų tau
ta nelaiminga kad prisiaugino 
tokių šiurkštuolių! 

LVS GRABORII KAI 
Politikiški graboriukai • pasiū

lė Lietuvai Vaduoti Sąjungai 
uždaryti 6 skyrių. Girdi, Dr. 
Jonikaitis numirė ir jau nepa
aukos 500 dolarių. 

Mat, nabagai,, girdėjo *kad 
skambino, tik nežino kurioje 
bažnyčioje. LVS $500 auką 
davė ne a.a. Dr. Jonikaitis, bet 
Juozas Smailis, dabar gyvenan
tis 15729 Lesu re a ve., Detroi
te. Ne be reikalo jie ir rašo 
kad nuolat kovoja su tautinin
kais .... 

Ar nebūtų geriau kad jie, 
užuot kovoję su tautininkaisr 

savo energiją pašvęstų kovai 
už Lietuvos išlaisvinimą ir už 
tremtinių reikalus? 

M. Sims. 

Iš Californijos Padangės i 
I DAYTON, OHIO I 

NEPAŽYSTAMO LAIŠKAS 

J. A. Urbonas čia gavo nuo 
nepažystamo Lietuvio, iš Bre
meno, Anglų zonos, šį laišką, 
rašytą Gruodžio 29, 1946, čia 
atėjusį Vasario 3: 

Gerbiamas p. Urbonas! Bu
vau nelaisvėje, ir ten teko man 
su Amerikos Lietuviu susieiti. 
Jis man davė jusų adresą. Aš 
drystu jums keletą žodžių pa
rašyti. 

Linksma kad galiu keletą žo
džių Lietuviškai parašyti, nes 
su musų brangia tėvyne Lietu
va mes negalime susirašyti. 

Buvau paimtas į Vokiečių 
kariuomenę, 8 mėnesius išbu
vau kare, patekau j nelaisvę, 
išbuvau 17 mėnesių, dabar gy
venu Vokietijoje. Nemalonus 
musų gyvenimas, nes mes kaip 
našlaičiai vargstam svetimam 
krašte. Jeigu ir ką uždirbam 
už tuos pinigus negalim nieko 
pirkti, o maisto mums visai 
mažai duoda. Kaip aš taip ir 

j daug Lietuvių butų laimingi 
i jeigu galėtų pas jus atvažiuoti 
j į Ameriką. Į Lietuvą grvžti 
į pakol kas negalima. Jeigu kas 
i ir nuvažiuoja tai gauna tolimą 
Rusų Sibirą pamatyti. Paver
gta yra musų tėvynė. Ne vie
nas Lietuvis turėjo palikti sa
vo tėvelius, brolius, seseris ir 
turi vergauti svetimame kraš
te. Dar daugiau yra išvežįų 
po plačią Rusiją. 

Buvo laikai kuomet mes na
muose augome, vargo neturė
jome, laisvai galėjome gyven
ti. Dabar atrodo kad tai sap
nas buvo. 

Jusų nepažystamas O. S. 
* 

Sveikata yra Žmogaus 
Brangiausias Turtai 

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

musų arbatą: 
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi

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

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, 
įdėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai. 

Kaip vartoti. Pradėk gerti nuo 
mažo stikliuko iki kavos puoduko 
kas rytas prieš' valgymą ir vakare 
einant gulti; du kartu i dieną. 

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

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

FLORAL HERB CO. 
Dept. 7 

BOX 305 CLINTON, IND. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

ANGELES, Čal. 

&ERGA PRAL. MACIE-
JAUSKAS 

Dirvos^ redakcijai tele
gramų iš Los Angeles pra-
neša Kovo 6: 

"Lietuvis patriotas, Lie
tuvių šv. Kazimiero bažnv-
čios kūrėjas Pral. Julius 
Maciejauskas labai susir-
go.^ Linkime greitai pasvei-
K tl • 

Pral. Maciejauskas yra 
apie 80 metų amžiaus. 

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
VASARIO 16 V 

Los Angeles Lietuviai iškil
mingai minėjo Vasario 16-tą. 
Ryto metą, atlaikyta pamaldos 
Los Angeles katedroje, vėliau 
turėta iškilmingi pietus su pra
kalbomis ir dalyviai sudėjo ga
na stambių aukų Lietuvos rei
kalams. 

Tą pat vakarą Lietuvos Kon
sulo Dr. Bielskio namuose su
rengta priėmimas, kur dalyva
vo apie šimtas žmonių. Pri
ėmime tarp kitų garbės svečių 
dalyvavo ir Los Angeles mies
to Mayoras Fletcher Bowron, 
kaip šiame puslapyje apačioje 
parodoma. 

Tarp svečių pa« ponį Kon
sulą daugiausia buvo Los An
geles žymesni Lietuviai, kiti gi 
svečiai buvo Amerikiečiai Lie
tuvos draugai. , 

Rytą, iškilmingas pamaldas 
St. Vibiar.a katedroje laikė 
Pral.- J. Ilaciejauskas, Lietu
vių šv. Kazimiero parapijos 
klebonas; jam asistavo Kun. J. 
Jonas Kučinskas, nesenai atvy
kęs iš Europos, ir Kun. Wm. 
Duggan. Arkivyskupas John 
J. Cantwell pirmininkavo. 

2 vai. po pietų, Scully resto
rane, įyyko Los Angeles Lietu
vių kolonijos pietus, kur buvo 
pasakyta ir kalbos ir rinkta 
aukos. 

Apie šį paminėjimą plačiai 
aprašė West wood Hills Press 
laikraštis, kuris patalpino ir 
apačioje šiame puslapyje tel
pantį paveikslą vaišių Lietuvos 
Konsulo namuose. Rep. 

EUREKA, Calif., 22 metų 
amžiaus motina nužudė savo 
trijų savaičių kūdikį rėždama 
jo galvą į lopšio briauną, nepa-
kęsdama jo verksmo. 

ARIZONA valstijoje, pietva
karinėje šios šalies dalyje, gre
ta Kalifornijos, yra 12 milijo
nų akrų miškų žemės, kur gy
vena nemaža Įr laukinių gyvū
nų bei žvėrių. 

P-lė Clover Kerr, iš Hunting
ton Park, Calif., kuri automo
bilio nelaimėje neteko ab'iejų 
kojų ir rankos, čia parodoma 
eina su savo vyru, kuris sutiko 
ją vesti ir taip nelaimingą. 

PAJIEšKAU Broniaus Matelio, 
nuo Šiaulių. Lietuvoje mokėsi "Pa
vasario" gimnazijoje Kaune. Ame
rikon atvyko apie 1929 m. Atsi
liepti: 

Juozas čekavičius 
1913 Wallace St.. Phila. 30, Pa. 

PAJIEšKAU savo tėvo brdlio, 
Pijušo Petravičiaus, iš Rudos kai
mo, Gižų vai., Vilkaviškio ap. Prieš 
karą gyveno Lawrence, Mass. 

Birutė Bendoraitis 
1413 Hollins St. Baltirome 23, 314. 

^AJIEšKAU savo dėdės Juozo 
Kuzmicko, Ūdrijos par., Kelmanonių 
k., Alytaus ap. Ir Motiejaus Mičiu-
lio (draugo kaimyno), Rengėno k., 
Balbieriškio v., Marijampolės ap. 

Jonas Kuzmickas t  

Guarantan Caixa p. 48 :  *; 
La Noroeste Est. de S. Pgulo 

Brazil. 

JIEŠKAU Paulinos Biliauskients 
ir Anastazijos Labanauskienės, po 
tėvais Jankauskaitės, iš Pagraman
čio par., Kreivukų k. Prašau atsi
liepti, arba apie jas žinantieji pra
nešti. 

* Katrė Uksas 
1425 - iO St. Waukegan, 111. 

PAJIEŠKAU Oną Sinkevičiūtę -
Žaliaduonien, iš Ražiškių k., Garlia
vos v., Kauno ap. Atsiliepti: 

Juozas čekavičius 
1918 Wallace St. Phila. .30, Pa. 

JIEŠKOMAS Vincas Mozurevi-
čius,' iš Sintautų vai., Šakių ap. Ki
tados gyveno Grand Rapids, Mich. 

JIEŠKAU tetą Magdaleną Jan-
čiuvien (Serbentait-), iš Marijam
polės ap., Veiverių vai. Amerikon 
atvyko 1911-12 m. iš Virbalio. 

Rašyti: Dirvos Adbinistracija, 
<3820 Superior Ave. Cleveland 3, O. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

BOY SKAUTAI kurie Ohio valstijoje buvo apsnigti prie Char-
ilon, Ohio( laike savo žieminio stovyklavimo. Jų buvo virš 
50. Viena kaimynė toje vietoje parodoma juos priėmė ir pa
maitino, ėUau sniegai buvo atkasti ir jie galėjo sugryžti į 
namus. 

AUTOMOBILIŲ GĄĘįlfęA 
PADAUGĖJO 

Detroite šiuo laiku automo- j 
bilių darbai* eina gana smar
kiai. čiomis dienomis gamyba 
pasiekė aukščiausio laipsnio po 
karo. Viena po kitos automo-
bilų išdirbystės pirmą kartą 
išleidžia per savaitę po tiek 
automobilų kiek iki lĖol negalė
davo padaryti. Visos auto iš
dirbystės turi milijoninius už
sakymus naujų automobilių. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Pre numeratonis. Skelbimam# 
3907 Lillibiidye 

DETROIT 14j MICH. 

LIETUVOS GARBES KONSULAS 
Los Angeles, Dr. J. Bielskis, priima 
svečius savo rezidencijoje, Vasari 
16-tos paminėjimo proga. Atvaizde 
iš kairės į dešinę: Mayoras Fletchei 
Bowron, kuris sveikinasi su p. Kon 
sulu Bielskiu; Prel. J. Maciejauskass 
Kapitonas J. Morrell, Užsienio Re 
kalų Skyriaus Sheriff Dept. vedėjai, 
Dr. Bielskis, ponia Bielskienė, ponia 
D. L. Hagmann (Ruta Bielskytė), 
L. Anderson, Latvijos Vice Konsu 
las ir Republikonų Partijos Kalifoi 
nij^'o Exekutvvio Komiteto narys, 
po: ia Anderson. 



Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  htforę pažinus Tauta — { 

i Jungo Nevilks! 

LVS Pirmininko Žygis j Washington^ 
V AS AKIO 16-17-18, 1947 

Senatoriaus Brooks kalba Senate Lietuvos klausimu. Pasimatymas su kitais aukš
tais pareigūnais. Vizitas Kanados Pasiuntinybėje Imigracijos aptarimui. 

- " i  t '  r  
VARGŠAS STALINAS VERKŠLENA . . . 

l^11 ' 'J" ; . .l-l, , ^ .V;';;— ''' V';, ^ ̂  

GAUTŲ iš Europos žinių 
apie Lietuvių pabėgėlių stovy
klose daromus screenings ir 
Maskvos konferencijos akyvai-
zdoje, pasidarė būtinas reika
las imtis rimtų ir konkrečių 
žygių. ' 

žinios apie screenings atėjo 
iš įvairių šaltinių. Pirmiausia 
buvo gautas nuorašas Kan. Ka
počiaus memorandumo, rašyto 
Šv. Tėvui apie skryningus, vė
liau buvo gauta detalesnės ir 
pilnesnės žinios ir raportai per 
LVS įgaliotini Europoje. 

Lietuvių Republikonų parti
jos grupė, su pirm. Adv. A. A. 
Oliu ir nariais P. J. žiuriu, 
Adv. A. O. Shallna, Tysliava 
ir kitais darė žygius ir Senato
rius Brooks sutiko pateikti Se
natui ilgą pranešimą apie Lie
tuvos klausimą ir paminėti 29 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo sukaktį. 

LVS pirmininkas išgavo iš 
Ohio gubernatoriaus Vasario 
16 proklamaciją, paskelbiant 
tą dieną Lithuanian Day. Taip 
pat jis vedė nuolatinį susiraši
nėjimą su kongresmonais Bol
ton, Wherry, Gorski ir kitais, 
ir su senatoriais Brooks, Brick-
er, Taft ir visiems pateikė I ir 
II skryningų raportų vertimus 
iš apie 40 mašinėle rašytų pus
lapių. 

Viso to pasekmėje buvo su
manyta atstovauti Lietuvai Va
duoti Sąjungą Washingtone, 
Senate, kur buvo numatyta Va
sario 16 paminėjimas. Tas pa
minėjimas ir įvyko pirmadienį, 
Vasario 17, 12 vai. dieną. 

VASARIO 17 ryte mačiausi 
su Senatorium W. C. Brooks ir 
jam išdėsčiau visą DP padėtį, 
vedamų skryningų metodus ir 
budus ir atkreipiau jo dėmesį į 
nežmonišką DP traktavimą iš 
Amerikos pareigūnų pusės. Jis 
pareiškė kad skaitęs prisiųstą 
mano medžiagą apie skrynings 
ir taip pat susipažinęs su pri
dėta kopija memorandumo, ku
ris busiąs įteiktas Prez. Tru
man ir Valstybes Sekretoriui 
Gen. Marshall. 

Sen. Brooks išreiškė gilią 
užuojautą ir pažadėjo dėti vi
sas pastangas kad paremti ma
žųjų tautų, Lietuvos ir Pabal-
tės, išlaisvinimo klausimą. Ma
tyti kad jis yra labai palankiai 
nusiteikęs ir Lietuviams drau
gingo nusistatymo. Jam įsa
kius, buvo man ir mano žmonai 
su svečiais išduotos senato sve
čių kortelės dalyvauti posėdy
je kuris turėjo įvykti 12 valan
dą ir kuriame jis turėjo sakyti 
kalbą apie Lietuvą. 

Jį apleidus, aplankiau Sen 
John Bricker ir jo paprašiau 
kad jis padarytų man pasima
tymą su Gen. Marshall ir kad 
sutiktų perduoti Prez. Truman 
mano memorandumą su laiš 
ku. Jis mielai sutiko patarpi
ninkauti pas Prez. Truman, bet 
del pasimatymo su Gen. Mar-
shall'u jis man patarė kreiptis 
į ką nors kitą, nes jam kaip 
dar naujam senatoriui nėra pil
nai patogu. Jis pabrėžė kad 
butų geriau jei aš matyčiausi 
su kokiu kongresmanu. 

Sužinojęs kad Kongresmanė 
Frances Bolton dažnai svečiuo
jasi pas Gen. Marshall ir Prez. 
Truman, kreipiausi į ją ir ji 
sutiko paskelbinti Valstybės 
Sekretoriui ir jam užsiminti 
apie memorandumą ir raportus 
apie skryningus, nes ji tą va
karą turėjo ten svečiuotis. Ji 
taipgi pareiškė kad jį po 1 vai. 
šią pat dieną kalbės Atstovų 
Rumuose apie Lietuvių pabėgė
lių ir Lietuvos klausimą, kaip 

ji seniau man buvo prižadėjus. 
Ji taip pat išdavė man ir 

mano šeimai svečių korteles 
atsilankyti Atstovų Rumuose 
jos kalbai. 

Išėjęs iš jos atsilankiau pas 
Senatorių Taft, kuris pareiškė 
kad esąs labai užimtas ir turi 
vykti į Lilienthal bylą, bet pa
žadėjo remti mažųjų tautą rei
kalus ir jų išlaisvinimą bei da
ryti žygių kad jokių nuolaidų 
ir paskolų sovietai negautų iki 
neapleis okupuotus kraštus. 

Kitais visais reikalais jis pa
prašė pasikalbėti su jo sekre
torium Dr. Martin. Jam įtei
kiau memorandumo kopiją ir 
ilgai pasikalbėjau apie visus 
DP ir Lietuvių pabėgėlių var
gus. Išaiškinau kaip jie atsi
rado, kad jie bėgo nuo žiaurios 
sovietų okupacijos, kurią jau 
buvo anksčiau patyrę. 

PO TO vykau į Senato po
sėdį. Vykstant ten susitikau 
su Sen. Vandenberg, kuris ma
ne atsiminė iš San Francisco 
Konferncijos dienų. Jis 

Iš SENATO vykau išklausy
ti Kongreso Atstovės Frances 
Bolton kalbos Lietuvos klausi
mu Atstovų Rumuose. Ji pa
sakė nuoširdžią kalbą apie Lie
tuvą ir pabėgėlius. Kongres
manu dalyvavo posėdyje apie 
200, o žiūrovų galerijoje apie 
trys-keturi šimtai. Kiek jų 
tarpe buvo Lietuvių nežinau, 
nes nei vieno nesuėjau. 

Clevelandietės Frances Bol
ton kalba taip pat tilpo tos die
nos Congressional Record. 

Abi šios kalbos yra patiek
tos viešos spaudos atstovams. 

Nuvykus į Mrs. Frances Bol
ton biurą sužinojau kad ji kal
bėjus su Gen. Marshall, šis at
siprašęs kad negali su manim 
matytis, nes yra nepaprastai 
užimtas pasiruošimu į Maskvos 
konferenciją ir nieko nepri-
imąs. Jis Nutiko priimti visus 
musų dokumentus ir pažadėjo 
juos peržiūrėti dabar arba ke
lionėje. Juos patarė įteikti jo 
pirmajam sekretoriui L. Thom-

už-! son. Kadangi buvo sutarta su 
klausė ką aš čia veikiąs; atsa- p. Thomson pasimatyti vėlai 
kiau kad esu atvykęs del Lie-! tai iki to laiko aplankiau Lie
tuvos bylos ir j ieškau rėmėjų, tuvos Atstovą ir pasimačiau su 
Jis pareiškė kad jis rems ma 
žų tautų reikalus ir reikalui 
esant siūlė kreiptis į jį. 

Senate lankėsi be manęs p. 
žiurienė ir podukros Hy pati j a 
ir Evelyna Yčaitės. Išskiriant 
mus, Lietuvių daugiau nei vie
no nebuvo. 

Senatorių kedėse matėsi man 
pažystamų veidų, kaip Connal-
ly, Tobey, Brooks, Bricker, Lu
cas ir daugelis kitų. 

Iš 96 senatorių šiame posėdy
je dalyvavo 63. Posėdį atidarė 
ir jam pirmininkavo Sen. Van
denberg. 

Antras išeilės senate kalbėjo 
Senatorius Brooks, ir pareiškė 
kad jis kalbės apie Lietuvą, 
paminėjimui jos 29 metų Ne
priklausomybės paskelbimo, ir 
jis manąs kad tie žmonės ku
rie įvertino laisvę savųjų, taip 
pat yra tie kurie įvertina ir sa
vo naujos tėvynės laisvę. Po 
to skaitė savo kalbą. 

Jam beskaitant, atėjo dar 
Senatorius Brewster su keliais 
kitais, tokiu budu susidarė 68 
senatoriai posėdyje. 

Buvo įdomu stebėti nervini-
mąsi tų kurie remia ar tai pa
taikauja bolševikams, kaip Sen. 
Pepper su savo šalininkais. 

Kai Sen. Brooks pradėjo kal
bėti apie ponios Rooseveltienės 
pažiūras tuoj toje pataikautojų 
grupėje kilo tikras nerimas. 

Jo visa kalba išspausdinta 
Congressional Record, Vasario 
17, 1949. (Nuo Redakcijos: 
Šiame Dirvos numeryje telpa 
paskutinė dalis Sen. Brooks il
gos kalbos, ant 8 pusi.) 

Užsibaigus jo kalbai, atsilan
kiau pas senatorių ir padėko-
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Kongresmanu C.. Mundt, iš S. 
Dakota. Jis dažnai užsistoja 
mažų tautų reikalus ir jų lais
vės siekimus nuoširdžiai remia. 

Iš jo minčių ir kalbos maty
ti kad jis yra plačių pažiūrų 
žmogus, pilnas simpatijos vi
siems teisingiems reikalams. Iš 
jo sužinojau kad Biddle pasiū
lymas Lietuvius apgyvendinti 
Alpskoje buvo apsčiai nagrinė
tas ir yra toliau apkalbamas. 
Kliūtys tam yra vien tik vidaus 
politikos pobūdžio. 

ATSILANKIAU State De-
partmente. Mane tuoj labai 
maloniai priėmė L. Thomson, 
nes su juo jau keletą kartų esu 
matęsis pirmiau. Jam įteikiau 
visą pluoštą davinių apie pa
bėgėlių tarpe vykdymą skry
ningų ir memorandumą su laiš
ku Gen. Marshall, kurį jis su
tiko tuojau patiekti Valstybės 
Sekretoriui. Jis buvo matyti 
kitame kambaryje dirbąs. 

Thomson mane užklausė ką 
mano Amerikos Lietuviai apie 
Pabaltės klausimo išrišimą; 
jam atsakiau l$ad ne tik vieni 
Lietuviai bet ir kiti laisvę ir 
teisybę mylinti žmonės tiki kad 
kol nebus isrištas Pabaltės ša
lių klausimas taip kad DP ga
lėtų sugryžti ir valdytis taip 
kaip jiems patinka tol pasau
lio taika negalės buti tvirta ir 
DP klausimas nebus kaip rei
kiant išspręstas. Jis su tuo su
tiko ir pasakė, kadangi tai yra 
praktiškas reikalas, ar aš ne
turiu kokių sumanymų tuo 
klausimu, kad jį išrišus be rim
tų susirėmimų. Jam atsakiau 
kad mano memorandume yra 

Stalinas, prisigrobęs kaimyniškų šalių, pa
vergęs jų žmones, prapliupo kai Dean Ache-

son pavadino sovietų užsienių politiką "ag-
resyve ir plečiančiasi. 

(Piešinys iš Chicago Herald-American) 

VASARIO 16 MINĖJIMAS PIETŲ 
AMERIKOJE 

Rašo Vadas Veselauskas. 

jau Amerikos Lietuvių vardu, tokios mintys duotos, kurios 

Buenos Aires, Arg. 
VASARIO 16» MINĖJIMAS 

ARGENTINOJE 
Argentinos Lietuviai šių me

tų Vasario 16-tą minėjo su 
ypatingomis iškilmėmis. Į iš
kilmę suvažiavo daug Lietuvių. 
Kalbėjo tik ką. atvykę iš Euro
pos Lietuviai. Paskaitė skaitė 
Kun. Griauslys, atvykęs iš Ita
lijos. Piaskiau kalbėjo Dr. Al
fonsas Kairelis, kuris nesenai 
atvyko iš Paryžiaus su savo 
žmona, Ona Lukšyte-Kairelie-
ne, buvusia gimnazijos moky
toja. Kalbėjo ir Dr. Antanas 
Babelis, atvykęs iš Italijos. 

Prie Lietuvos vėliavos sar-
gyvos stovėjo p-lė Kindurytė, 
taip pat nesenai orlaiviu at
skridus iš Holandijos. • 

ARGENTINOS Lietuvių ko 
lonija pradeda daugėti inteli-
gentinėmis pajiegomis. Be an 
ksčiau atvykusių p. Birutės 
Aukštuolienės, Dr. H. Lukoše
vičiaus, Inž. Jono Ramanausko, 
dabartiniu metu • atvyko Kun. 
Griauslys, teisininkas Dr. Alf. 
Kairelis su žmona, Dr. Anta
nas Babelis, sunus taip pat Di\ 
Stasys Babelis su žmona, p-lė 
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Iš Amerikos vežami j Švediją automobiliai šitaip išrodė kai 
per pastarus šalčius Baltijos jura laivas pasiekė Stockholmą. 

evantualiai galėtų padėti išriš
ti Pabaltės klausimą. 

Perskaitęs memorandumą, jis 
sutiko principe su iškeltomis 
ten mintimis, kad tolimesnė iš 
Amerikos . pagalba sovietams 
teikti nereikalinga, kol jie ne
padarys rimtų koncesijų Ame
rikos siekiams. 

Ten praleidau besikalbėda
mas ištisą valandą. Po to gry-
žau į savo viešbutį. 

Vasario 18, atsilankiau Ka
nados Pasiuntinybėje, pasitei
rauti apie galimybes apgyven
dinti Lietuvius pabėgėlius Ka
nadoje. Kadangi pasikalbėji
mas ir pasiūlymai buvo grynai 
konfidencialaus pobūdžio tai 
čia dar peranksti apie juos kal
bėti. Tik galima pasakyti kad 
nuo šiol yra daroma iš LVS 
pusės šį klausimą išjudinti. 

P. J. žiuris, 
LVS Pirmininkas. 

Kindurytė, Liaudanskas, Cho-
dokauskienė ir kelionėje Kese-
lys. 

PRIEŠ pusmetį iš Švedijos 
atvyko pienininkas B. Statkus. 
Pateko jis į A. L. Balso globą. 
Tie kurie su juo kalbėjo pasa
kojo kad jis neblogas vyrukas. 

Argentinos Liet. Balso savi
ninkai Ožinskas ir Norkus pa
noro išnaudoti jį saviems tik
slams. Suruošė savame "klu
be" p. Statkui paskaitą. Jis, 
nepažindamas šių žmonių, su
tiko. Paskaita pasibaigė tuo 
kad įsikarščiavę klausytojai vos 
neapmušę Statkaus už jo "fa
šistinę kalbą". Ir ko gi geres
nio iš tokio "klubo" galima lau
kti, kada pats A. L. Balsas 
dažnai paskelbia kad jų "klu
be" šventadieniais linksmai lai-

Į ką praleidžia septynių skirtin
gų tautų jurininkai. Tokią pu
bliką tik uoste prisirinkti gali 
ma. 

Montevideo, Urugv. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ ŠAUNIAI 

• PAMINĖTA 
Montevideo, Urugvajuje Va

sario 16 labai iškilmingai pa
minėta. Nežiūrint kad Lietu
viški maskoliai rėkė-šaukė kad 
Vasario 16 d. nebuvo ir nėra 
Lietuvos Laisvės - Nepriklauso
mybės šventė, o tik tos dienos 
kuomet buvo oficialiai įjungta 
į Sovietų Sąjungą. Vienu žo
džiu, jie -smerkė gerus Lietu
vius kaip įmanydami. Betgi 
"šuns balsas į dangų neina", 
sako musų patarlė. Taip ir su 
mūsiškiais maskolių pakalikais 
atsitiko: nei vienas Montevi
deo dienraštis nepriėmė jų pa
reiškimų, todėl jie išleido at
skirus lapelius Ispanų kalboje 
ir išmėtė po visą miestą. Toks 
tai Lietuviškų komunistų įša
limas prieš savo tautą ir šalį. 

Musų šventė Vasario 16 bu
vo labai ypatingai pažymėta vi
suose dienraščiuose pirmuose 
puslapiuose. 

Reikia pripažinti kad USSR 
atstovams čia išrodė kaip spro
go antra bomba ant jų galvų 

Urugvajuje, nes naujoji ir se
noji Urugvajaus vyriausybės 
užkvietė oficialiai musų Įgalio
tą Ministrą Dr. Kazį Graužinį 
dalyvauti. 

Yra išviso 28 valstybės, ku
rios oficialiai pasirašys perda-
vimo-perėmimo protokolą, nau
jai valdžiai užimant vietą; vie
šoje programoje nėra nei Len
kijos, nei Latvijos nei Estijos, 
bet Lietuvos vyriausybei at
stovauja Dr. K. Graužinis al
fabetinėje eilėje, pirmiau negu 
USSR atstovas. Pažiūrėsime 
kas čia bus toliau, dabar kol 
kas eina gerai, Urugvajuje Lie
tuva tebėra pripažinta, todėl 
jau nuo Kovo 1 persikelia į 
Montevideo su visa pasiuntiny
be ir veiks visai Pietų Ameri
kai ne iš Argentinos bet iš 
Urugvajaus. 

Vasario 16 minėjime Lietu
viai turėjo radio valandą, pa
sakė kalbas Laisvos Lietuvos 
redaktorius Julius Jazauskas, 
Dr. P. šacikauskas. Pirminin
ko šacikausko atsišaukimas iš
tisai tilpo didžiuose Urugva
jaus dienraščiuose. 

Buvo perduotas per radio ir 
Lietuvos Himnas, ir abi Lietu
viškai sakytos kalbos dviejų 
Lietuvių buvo perduotos Ispa
nų kalboje. 

Profesorė Hortensia Bartny-
kaitytė paskambino pianu "Už 
Žuvusius" maršą. Užbaigą pa
darė Ispanų kalboje Dr. Pr. ša
cikauskas, kreipdamasis į viso 
pasaulio tautas, prašydamas 
Lietuvos vardu užtarimo. Radio 
programa ėjo trumpomis ir il
gomis bangomis. 

DARBAMS VAROMI IR 
GIMNAZISTAI 

Hanau, Sausio 10 d. UNRRA 
direktorius tautiniams vado
vams pareiškė kad padėtis sun
kėja. Armija vis daugiau žmo
nių reikalauja darbams. Iš Lie
tuvių pareikalavo duoti dar 100 
darbininkų. To neišpildžius pa-
grąsino nedarbingas šeimas iš 
Hanau iškelti ir atgabenti jų 
vietoj darbingus žmones. 

Gimnazija turi susitvarkyti. 
Visi mokiniai po 18 metų tu
rės vykti į darbus. Mokytis 
galės tik vakarais. Hanau į 
darbą įjungti visi darbingi 
tremtiniai. Nepaisoma nieke-
no specialybes. 

DR. K. GRINIUI 80 M 
AMŽIAUS 

Dr. Kazys Grinius, nesenai 
atvykęs į Ameriką kaip Lietu
vos pabėgėlis, pereitą Gruodžio 
17 dieną sulaukė 80 metų saVo 
amžiaus. Taigi ilgai gyvenda
mas jis matė daug Lietuvių 
tautos linksmų ir liūdnų per
gyvenimu. 

Kazys Grinius gimė Gruod. 
17, 1866 metais, Salemos Bu
dos kaime, Sasnavos valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje, vidu
tinio ūkininko šeimoje. Tam
sus tai buvo Lietuvai metai. 
1863 metų sukilimo vadų kar
tuvių šešėliai dar tebegulė vi
są šalį, sukilimo dalyvių voros, 
pėsčios tremiamos į tolimą Si
birą dar tebežygiavo plačiais 
Rusijos plotais, o Vilniuje te
besėdėjo Muravjovas - Korikas 
ir su kiekvienu maloningo caro 
aktu vis labiau varžė Lietuvių 
tautiškumą, religiją, mokyklą 
patį raštą. 

1865 metai atnė§g Lietuvių 
spaudos draudimą Lotyniškais 
rašmenimis. Sekanti metai at
varė į Lietuvą burliokus kolo
nistus iš Rusijos gilumos, ku
rie buvo apgyvendinami suki
mo dalyvių, ištremtų į Sibirą, 
Lietuvių žemėse. 

Lietuvių kalba visiškai din
go iš savivaldybių, teismų, ne
kalbant jau apie valdžios ad
ministracines įstaigas. 

Pats Lietuvio ir Lietuvos 
vardas norėta išbraukti iš is
torijos kaip niekad nebuvęs. 

Krašto rusinimas pasidarė 
valdžios pagrindu, o rusifikaci
ja valdymo tikslu. 

Tai atrodė juo lengviau pa
siekiama kad Lietuviai be iš 
liaudies išėjusių kunigų, kito
kios šviesuomenės beveik ne
turėjo, kad krašto bajorai bu
vo sulenkėję, kad miestiečiai 
buvo nutautę, kad pati kupigi-
jos diduma daugiau laikėsi ne 
kaimo Lietuviškos liaudies, bet 
dvarų ir miestų šviesuomenės 
sulenkėjusių ponų. 

Didis liaudies švietėjas ir 
blaivintojas Vyskupas Motiejus 
Valančius sėdėjo valdžios už
darytas Kaune, kur buvo stip
riai sekamas ir kur negalėjo 
pasijudinti. 

Musų liaudis betgi, tik 1863 
metais išsiliuosavus iš baudžia
vos, jau sekančiame dešimtme
tyje pradeda leisti savo vaikus 
į mokslus. 

K. Grinius, baigęs pradžios 
mokslus, 1879 m. įstojo į Ma
rijampolės gimnaziją. Tuo tar
pu į tą gimnaziją buvo paskir
tas Lotynų ir Lietuvių kalbos 
mokytojas Petras Kriaučiunas, 
kuris Kaziui Griniui ir visai ei
lei kitų musų šviesuolių turėjo 
didžiausios įtakos, padėjo jiems 
nusistatyti visam gyvenimui 
kovotojais už liaudį, jos tei
ses ir laisves. 

Dr. K. Grinius, išlenktas 
Lietuvos Respublikos preziden
tu 1926 metų pavasarį, tuolai
kinių Lietuvos partijų susipai
niojimu negalėjo vadovauti ša
lies Lietuvišku keliu: partijos 
buvo išreikalavusios ir Len
kams ir kitiems nuolaidų, ir 
tuoj Lietuvoje pradėta steigti 
Lenkiškos mokyklos; žydukai 
Kauno gatvėse per raudonųjų 
demonstracijas ėmė daužyti 
nuo galvų Lietuviams karinin
kams kepures; įogrindyje vi
rė komunistų judėjimas pada
ryti Lietuvoje perversmą ir pa
jungti Lietuvą sovietams, ko 
Maskva visada siekė, nes tada 
jau išradė tam paruošta dirva. 

Gruodžio 17, 1926 m., Lietil-
vos patriotinė kariuomenė pa
šalino Grinaus valdžią, nuo to 
pradėdama Lietuvišką posūkį, 
ir pakvietė Respublikos prezi
dentu Antaną Smetoną. 

A. a. Antanui Smetonai ir
gi teko tas pats likimas — pa
sišalinus nuo naujų kalvarijų 
į Sibirą, atkeliauti į Amerik|» 

Lietuvoje Buvę% 
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Vieno Juodvarnio Keliones 
PASKLIDO vieną dfettą žinia, per vi

sus paukščius, didelėje šalyje, kad už jū
rių-marių yra daug vargstančių Dievo 
paukštelių, kuriuos plėšrus vanagai api
plėšė ir išvijo iš gimtųjų lizdelių, kad tie 
Dievo paukšteliai ten begaliniai vargsta, 
kenčia badą ir šaltį, jiems trūksta plunks-
snų ir jie neturi ko lesti. 

" Sukruto, sujudo visi didžios šalies 
paukščiai ir nutarė visokiais budais, kiek 
kas gali, padėti Dievo paukšteliams. Su
bruzdo taip pat ir juodvarniai. Sušaukė 
jie savųjų, rinktinių juodvarnių, kompani
ją, ir, po ilgo ir balsingo kranksėjimo, iš
vijus visus kitokių plunksnų ir kitokio bal
so paukščius buvo nutarta sudaryti bendrą 
paukščių tarpusavio susigelbėjimo lizdą. 

Kadangi juodvarniai laikė save tam 
tikslui tiesiog pašaukimo skirtais, sudarė 
jie tą lizdą vien iš saviškių, arba, bent pa
našiai krankiančių. 

Vieną sykį, pats juodžiausias ir vy
riausiu pasidaręs juodvarnis, kuris dau
giausia kranksėjo ir labiausia troško gar
bės, pasisiūlė skristi j tuos tolimus kraš
tus, pasižurėti kaip ten vargsta Dievo pau
kšteliai, paguosti juos ir pažiūrėti ko jiems 
labiausia trūksta, kokio lesalo ir plunksnų 
jiems reikia. Sau jis galvojo: pakilsiu į 
didelę garbę, pavandravosiu ir svieto pa
matysiu. 

Taip, didelių tikslų vedamas, tas kil
nusis juodvarnis perskrido plačius vande
nis, nutupė svetimame krašte ir pradėjo 
dairytis. Pamatęs kad ten vargsta paukš
čiai įviariausių plunksnų ir veislių, nutarė 
jis kad juodvarniai save labai aukoja, im
damiesi dirbti taip sunkų, labdaringą pa
galbos darbą. Tada jis pasipūtė be galo ir 
krašto. O kad kiti ji labiau gerbtų, jis pa
sirūpino povo plunksnų. Jomis apsikai
šęs, papūtęs savo patukusį kūnelį, aukštai 
iškėlęs savo juodą snapą (kurio nepavyko 
niekaip povo plunksnomis užkaišyti), pasi-
*eido po svetima šali, lankyti ti| vargstan
čių Dievo paukštelių. 

PRADŽIOJE, Dievo paukšteliai manė 
kad čia atvyko tikrai koks geraširdis, gar
bingas povas, iš tolimo užjurio, atnešė šir
dingus pasveikinimus iš ten gyvenančių 
tos giminės • brolių ir "feesių. Pasirodė tru
putį kitaip. Vos tik jis nutupė pirmajame 
Dievo paukštelių lizde, tas netikras povas 
tuojau sukrankė savo varno balsu: 

"Aš esu povas, atstovas didelės šalies. 
Aš esu visai ne toks paukštis kaip jųs, aš 
esu galingas ir didingas. Aš palikau savo 
ramų lizdą, kad čia atvykus pasižiūrėti 
kaip"jųs čia gyvenate. Aš aukoju save ir 
savo sveikatą kad pamatyti jus ir pasiva
žinėti po svietą. Aš maniau kad jųs esate 
padorus paukščiai, o jųs panašus j valka
tas ir ubagus, nuskurg ir nusipešioję bei 
snapus nuleidę". 

Vienas iš Dievo paukštelių, manyda
mas kad turi reikalą vistiek su padoriu po
vu, pradėjo jam aiškinti: "Mielas užjurio 
paukšteli-broleli, mes begalo džiaugiamės 
kad jųs užjurio paukščiai musų čia neuž
mirštate, kad mus čia atlankote ir norite 
mus paguosti. Nespręskit apie mus iš iš
vaizdos, nes mes nuskurę ir suvargę del to 
kad mes esame apiplėšti, kad mes esame iš 
savo gimtųjų lizdų išvaryti ir mes jau il
gai nieko neturime " 

Čia dirbtinasis povas jį pertraukia ir 
užrinka: 

"Aš čia atvykau ne su jumis kalbėtis, 
bet tik pamatyti kaip jųs gyvenate; aš vis* 
ką žinau, jųs rnan niekų nepasakokit. Jei 
ne aš ir ne mano pasiryžimas jums padėti 
tai niekas ten už jūrių jumis ir nebūtų pra
dėjęs rūpintis. Aš tik vienas viską# pada
liau ir tik per mane vieną jųs gausite pa
galbą. Man tik vienas dalykas neaiškus, 
kaip jųs atsiradote tų plėšrių rudųjų vana
gų šalvje, turbut jųs buvote su jais susi
dėję ir drauge plėšikavote, kad dabar čia 
esate?" 

Vienas jam atsakė: "Mes čia esame 
kadangi turėjome bėgti iš savo gimtųjų 
lizdų. Musi| ramius, gražius lizdelius už
puolė dar baisesni ir kraugeringesni rau
donieji vanagai, prieš kuriuos mes buvo
me persilpni ir jokiu budu negalėjome at
sispirti, be to rudieji vanagai daugelį mu
šu brolių ir sesių išgabeno per prievartą 
ir pristatė juos rinkti jiems kirmėles ir 
grudus maistui, bei dirbti galąstuvus, kad 
jie pasistiprinę ir, išnaujo^ pagalandę^ savo 
snapus ir nagus, galėtų kitus nelaimingus 
paukštelius plėšti. Daugelis mūsiškių bu
vo tų vanagų sukišti Į baisius lizdus ir gy
vi užmuryti, bei badu marinami. Dauge
lis iš jų net mirė dienos šviesos nepamatę, 
o kurie" liko tie dabar labai vargsta ir nie
ko neturi, nes viską prarado. Mes visai 
nekalti kad mes čia esame, ir mielai sutik
tume gryžti į savo numylėtus lizdelius, jei 
tik iš ten tie plėšrus raudonieji vanagai iš-
eitlh" 

^ Netikras povas numojo sparnais m 
nusisuko nuo vargšų Dievo pakšteliu. Ap-* 
spito jį vargšeliai, norėdami per prievartą] 
išgauti iš jo bent vieną užuojautos ir pa-< 
guodos teikiantį žodelį. Jie dar nenorėjo! 
tikėti kad tas paukštis, būdamas tos pa-į 
eios giminės, čiauškėdamas ta pačia kalba, 
butų jiems toks svetimas ir taip nesupras
tų ir neatjaustų jų. 

Pripuolė prie jo viena sena fmukstė ir 
sako: Buk geras, juodvarnėli, padėk man 
surasti ten toje tolimoje šalyje, įš kurios 
tu esi, man savo vaikučius 

Kitas vėl: Mielas paukšteli, mano bro
lelis yra ten senai išvykęs, ar negalėtum 
tu jam pasiųsti nuo manęs žinelę? 

Dirbtinas povas baisiai susiraukė ir 
pasipūtė, susipurtė ir sukrankė: 

"Kas aš jums per ^juodvarnis, ar ne
matote ant viršaus povo plunksnų? Itas 
aš jums per mielas paukštelis, ar nemato
te kad aš esu didelės šalies atstovas? Man 
jusų pavienių vargai neapeina, aš jų ne
paisau, man svarbu tik pasivažinėti po 
svietą ir pasidairyti. Nelyskit jųs man į 
akis savo įkyriais čirkšėjimais!" 

LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ REIKALU 
Neliaukime Aukoję kol Lietuva bus pavergta! 

"Sunku akmenėliui 
ant kelio gulėti, 

'^Sunkiau našlaitėliui 
f^saulyj gyventi " 

VIENAME lizde prikibo tas povas 
staiga prie vieno paukštelio: Ko tu čia at
siradai, tu, rudųjų vanagų sėbre, ko tu bė
gai iš savo gimtojo lizdo? Ir šiaip ir taip 
bandė aiškintis tas vargšelis, o ant jo vis 
tas juodvarnis rėkia. Pritruko tas paukš
telis kantrybės, ir užriko jis dar smarkiau: 

"Jei tave ten butų pačiupę tie raudo
nieji vanagai tai nuo tavęs butų nudulkė
jusios ne tik tavo netikrosios plunksnos, 
bet ir dūšia butų tavo kuną apleidus!" 

Išsigando juodvarnis, ir net neatsi-
sveikines, purptelėjo į kitą lizdą, kur Die
vo paukšteliai dar nežinojo kas jis per vie
nas, kur dar buvo galima girtis ir pasako
ti savo nuopelnus ir kelti savo pasiaukoji
mą del kitų. O pas visus^ aplankytuosius, 
vargstančius Dievo paukštelius, pasiliko 
skonis labai, labai neskanus. Visi jie mis-
lyjo nuleidę galvas, jei jau savas paukštis 
to nesupranta tai ko gi norėti iš svetimų-1 

jų 
Taip beskraidydamas, didysis juodvar-

nis-povas, sumanė palikti tame krašte sa
vo pasekėjus, kurie jam padėtu dirbti jo 
darbą, tarp Dievo paukštelių, jis ėmė vi
sur jieškoti kas tiktų į tas garbingas ir 
pelningas pareigas atstovauti jį kaip juod
varnį povo plunksnose ir jo visus juodvar-
nius-bendrininkus bei su jais krankiančius 
pasekėjus. Renkantis tokį, visada žiurėjo 
ar tu juodvarnis, ar tu moki mūsiškai 
krankti, jei taip tai tinki toms garbingoms 
pareigoms. 

PASIDAIRĘS, pasirinkęs jis prisky
rė savųjų įpėdinių bei pasekėjų. Gi pa
prasti Dievo paukšteliai tik dūsavo ir krai
pė galvas sakydami: Kas čia bus? kas čia 
bus?.... Nes jei juodvarniai ką nors pa
sigavo tai kitas paukštelis iš io tiarai nie
ko negaus, jie savo darbe visada žiūrės ar 
tu musu paukštis, ar tavo plunksnos juo
dos, ar tu moki mūsiškai krankti. Jei ne 
tai nieko negausi, nes ką juodvarniai su
linko iš visų, tas yra skirta tik juodvar
niams ir jų bendrininkams. t 

Jei Dievo paukšteliai ir gavo ką iš 
bendrojo paukščių susigelbėjimo lizdo (Į 
kurį sunešė gerybes visokie užjurio kraš
tu paukšteliai), tai gavo tik pabiras ir lie
kanas, nes juk ilgas kelias nuo gerybių su
rinkimo iki jų išdalinimo vargstantiems. 
Kiek kelio ta gerybė nukeliauja, kiek van
denų perplaukia, kiek visokių nagų ją lie
čia ir kilnoja Juk daug nubyra ir nu
garuoja. O kas lieka — vargšeliams vis 
turi užtekti.... 

Vandravojo tas didis * juodvarnis po 
visą plačią, nuteriotą rudųjų vanagų šalį. 
Jis aplankė daug, daug vargstančių Dievo 
pauktelių, visur jis vienodai.. elgėsi, vi
sur jis nepamiršo pabrėžti kad jis tai jau 
ne paukštis, jis povas, kad jis jau ne iš tos 
veislės, jis geresnis ir kilnesnis, nes jis, 
norėdamas pasibastyti po # s vie tą, pasiryžo 
vargti 

Visoje rudųjų vanagų šalyje kur tik 
buvo susispietę Dievo paukšteliai,^ buvo 
kalbama: jei tas povas, pasidaręs iš juod
varnio, neturėtų sparnų, tikrai sakytume 
kad jis šeškas, nes kur tik jis praėjo ten 
paliko pėdsakus labai ir labai nemalo-
nįis.... 

Vienas iš Dievo Paukštelių. 

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

Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos ŽemA* 
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 

SUNKUS našlaičio keliąs ir 
Lietuvių dainose apdainuoja
mas. Be motiniškos širdies, be 
tėvo glamonėjimų vaikas pil
nas našlaitis. O jei dar tas 
vaikelis yra be duonos, be tin
kamo drabužėlio — jo sunki 
dalia pasauliui neparodoma. Tik 
motina ar tas žmogus kuris 
kartą pats yra mynęs našlai
čio takus, tok| teįstengs supra
sti. 

Vargsta Lietuvių tauta trem
tyje. Ji laimingesnė už savo 
Tėvynėje pasilikusius tik del 
to kad musų gailestinga ranka 
gali juos pasiekti. Mes ati
traukę nuo savęs centą, drabu
žį, galime jiems pasiųsti. Į 
Lietuvą net ir musų širdingas 
žodis neįleidžiamas. Ar daug 
yra ten likę Lietuvių šiądien 
tenka abejoti. Taip, ten yra 
dar jų. Bet ne paslaptis kad 
net mažuose ukiuose yra ap
gyvendintų iš Rusijos galumos 
atvežtų maskolių, kurie norsJ 

pasivadinę skambiais Lietuviš
kais vardais, nemoka Lietuviš
ko žodžio ištarti. 

Kada vėl kelsis Lietuva, kuo
met ji vėl laisva krutinę galės 

suojant: 19 West 44th Street, 
New York 18, N. Y. \ 

Aš žinau, ne vienas pamanys 
kad, girdi, vakar duota tų pa 
čių tremtinių reikalams, užva
kar duota Lietuvos laisvinimo 
darbams. Taip, visi duodame, 
ir tol kol Lietuva bus pavergta, 
kol jos žmonės bus persekioja 
mi visokiariopo vargo, mes ne 
galėsime sustoti aukas rinkę. 

Nuolatiniai turime skirti sa 
vo uždarbio dalelę savo kraujo 
žmonių vargui sumažinti. Lai 
kiekvienas iš musų tuojau pat 
stengiasi paskirti auką ir Lie
tuvos našlaičių reikalams. 

Pranė Lapiene, 
Našlaičių Komisijos Sekr. 

HANOVERYJE 
BALTŲ ŠVENTĖ 

Gruodžio 15, 1946, Hanove
rio Baltų kolonija, kurioje da
bar yra apie 1200 žmonių, o 
Lietuvių apie 300, iškilmingai 
švente bendro gyvenimo ir dar
bo šventę. Meninėje progra
mos dalyje gražiai pasirodė vi
sos trys Baltų tautos. Lietu
viai ir čia įnešė didžiausią in
dėlį, nes gražiai pasirodė: vai
kų darželis, pradžios mokykla 
ir progimnazija, jaunesnės bei 
vyresnės skautės tautinu šo-
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kių grupe. Galima drąsiai tvir-
lengvai atsikvėpti tai, labai ga- Į tinti kad šią reikšmingą šven-
limas dalykas, jos žemės plotai tę vainikavo Lietuviai, operos 
bus tušti, nebent pasilktų ten solistai: Moteikaitienė, A. Kai 
tas Rusijos žmogelis. 

Nėra abejonės kad Lietuvos 
vaikučiai auklėjami ne Lietu
viškoje dvasioje. Jie ten pe
nimi komunistine propaganda. 
Jų jaunos tyros sielos nuodija
mos civilizuoto pasaulio nuo
dais. Po kelerių metų jų tokio 
auklėjimo gal jie visi bus per
mirkę Rusišku raugu. Jų tė
vai Sibiro tundrose badu mari
nami, ligomis apleisti išmiršta, 
kiti jų pačių« žemėje mirtinai 
nukankinti. Patriotingų tėvų 
vaikai irgi išmiršta, jei ne ku-
nu tai Lietuviška dvasia. 

MES Amerikos Lietuviai ši
to niekada neturime užmiršti. 
Mes visi žinome kad šiuo lai
ku veik jokia į ten pagalba sa
viesiems neįmanoma nusiųsti. 
Pasaulio galiūnai, kurių dėka 
musų tauta kenčia, irgi dar ne
rodo jokių pragiedruliu. Bet 
mes taipgi žinome kad didelė 
dalis musų tautos sąmoningiau
sių vaikų šiądien vargsta įvai
riuose Europos kampuose. Jų 
visų viltys mumyse. Jų kūdi
kiai, ištiesę rankutes žiuri į 
mus. Tų mažutėlių motinos 
siunčia mums ašaromis permir-
kytus laiškus. 

Bet gal dar ne visi mes 
įsivaizduojame kiek ten yra 
Lietuvos atžalyno kuris bevil
tiškai turėtų skursti ir prany 
kti jeigu pasaulyje nesirastų 
geraširdžių žmonių. 

Tarp tų jaunųjų yra tūks
tančiai našlaičių. Jų visų liki
mas musų, laisvėje gyvenančių, 
rankose. • 

Vien iki 12 metų amžiaus 
našlaičių priskaitoma iki 9,000. 
Tiesa, tikimasi kad žymi dalis 
jų gaus teisę imigruoti i šią 
šalį. Tačiau ir tai prisibijoma 
kad tik nežymi dalelė galės į 
čia atvykti. Daugelis jų ser
ga džiova ir kitokiomis ligo
mis. O sergančių j šią šalį 
neįsileidžia, čia nekalbama jau 
apie vyresnio amžiaus Lietu
vos jaunimą, kuris šiądien 
tremtyje siekia mokslo ir ken
čia visokius trukumus. Šiuo 
jaunimu mes irgi rūpinamės. 
Bet nelaimingiems našlaičiams 
mes skubiai turime siųsti di
desnę materialinę pagalbą. 

NAŠLAIČIŲ Komisija pasta
rame savo susirinkime yra nu
tarus be atidėliojimo kreiptis 
į geraširdžius žmones prašant 
tam reikalui aukos. Prašomi 
aukas įteikti našlaičių komisi
jos narėms, arba pasiųsti tie
siog į Našlaičių Fondą, jidre-

vaitytė, P. Kovelis ir Prof. Ja-
kubėnas. šių menininkų dai
nos UNRRA aukštiesiems par
eigūnams taip patiko kad juos 
pasikvietė dar į specialų kon
certą. 

AIRIJOJE vyrai matyt nė
ra pilnoje sveikatoje, nes iš 
norinčių įstoti į kariuomenę 
apie pusė esti atmetami. 

lengviau trimis atvejais 
Vėsus! 

v 

Svarus! 
Automatiškas! 

Tai yra šeimininkės "sapno virimo padargas"— 
moderninis Automatiškas Elektriškas Pečius. 

Jis taupus. Jis švarus. Jis reiškia kad jusų vir
tuvė bus vėsi. Ir jis automatiškas! 

Karštą vasaros dieną galit sudėti visą gami
namą valgį į pečių, nustatyti laiko ir tempera
tūros kontrolius ir išeiti iš virtuvės kiek tik no
ri. Kada maistas baigiamas gaminti, ugns pati 
užsidaro automatiškai. 

Mažiau buna valdyma, mažiau vargiriančio Vir
tuvės darbo. Virimo pasekmės yra patikėtines-
n€s... maisto susitraukimas, sugedimas ir nusi-
aikvojimas sumažta ... daugiau vitaminų ir mi
neralų pasileka maiste. 

Laiko, darbo, maisto ir pinigų sutaupymu jo 
naudojimu, moderninis Automatiškas Elektriš
kas Pečius apsimoka už save daug karty. 

••• 
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A L E X A N D E R  G R A H A M  B E L L  
Kovo 3-čia yra 100 metų sukaktuvių diena nuo Alexander 
Graham Bell gimimo. Jokis kitas žmogus nepadarė dau
giau prašalinimui tolumo barjerų musų kasdieniniame gy
venime. Jo išradimas, telefonas, tapo būtina reikmenimi 
musų modeminiame gyvenime. 

Bell pasiekė patyrimą kuris privedė prie išradimo telefono 
savo pastangomis mokyti kurčius kalbėti. Ta pati patarna
vimo dvasia subudavojo telefono industriją ir tas yra pąai* 
didžiavimo tradicija musų kompanijos ir Bell System. 

I  «  «  « « 4 #  M  J .  J ,  
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BLOGA POLITIKA ATNEŠA SAVO VAISIŲ IŠSIPILDO 

AMERIKOS ir Anglijos aukštųjų karo m#to valdžios 
vadų — Roosevelto ir Churchill'o — negudrus loši

mas su sovietų vadu Stalinu privedė Anglijos imperiją 
prie bankrotavimo. Britai jau atsisako Indijos, kurią 
nepajiegtų išlaikyti, tuoj žada atiduoti Palestiną U. N. 
globai, ir staiga pasiūlė Graikiją — paskutinę pajiegtą 
išsaugoti Balkanų valstybėlę nuo Maskvos pagrobimo— 
Amerikai paimti į savo globą. 

Tuo pačiu kartu kai Britai pasakė negali daugiau 
beišlaikyti Graikiją savo globoje, į Ameriką atsišaukė ir 
pati Graikijos vyriausybė, kuri prašosi Amerikos paim
ti ją savo užtariman, nes kitaip ta šalis atiteks komunis
tų teroristiniam sunaikinimui. 

Taip kaip dabar Graikija laukia išgelbėjimo įš Ame
rikos, taip ir kitos mažos ir net didelės Europos šalys 
laukė, tikėjosi kad jas Amerikos kariuomenė užims ir 
išgelbės iš raudonojo tvano. Tačiau Rooseveltas vis lo
šė savo negudrią politiką, iki pat galo sutikdamas su vi
sais Stalino pasiūlymais — "paskui padarysim taiką", 
ir leido raudonosioms armijoms pavergti vieną šalį po 
kitos. 

Be to ką jie turėjo gerą širdį apgavikų politiką va
rančiai Sovietų Sąjungai, Amerikiečiai dar vylėsi save 
tikrindami, Rusams reikia duoti ginklų ir maisto įva-
lias, lai jie su Vokiečiais mušasi, tos šalys išmuš viena 
kitą ir taps bejiegėmis. Tada Amerikonai ir Anglai pa
sielgs kaip jiems patiks su nusilpusiomis milžiniškomis 
šalimis, Rusija ir Vokietija. Bet Stalinas mokėjo juos 
apgauti — jis pradėjo gąsdinti susitaikymu su Hitleriu, 
tuo laiku kai tie nemokėjo sutvarkyti Vokietijos .nuga
lėjimo savo naudai, ir šiądien Amerika ir Anglija susi
duria su dilema kas bus rytoj. 

Anglijos socialistų valdžia gali neapsiriktinai patar
nauti komunistams paimti Anglijos valdymą j savo ran
kas, ir tada Amerika liktų viena su savo atomine bom
ba prieš prigavingą ir klastingą Kremliaus razbaininkų 
gaują — ir bus didelė laimė jeigu Amerika spės panau
doti tą bombą apgynimui demokratinio pasaulio nuo 
kruvinų, viską dora naikinančių Maskvos užkariautojų. 

Kadangi visame kitame iki šiol, kur ėjo aukšti rei
kalai, Amerika buvo apgauta, dabar jai gali netekti dau
giau progos išsprogdinti nei vien^ atominė komfoa teisy
bės ir teisėtumo apgynimui. 

Sovietai šymet pat paskyrė daugiau pinigų milita-
riškiems reikalams negu Prez. Trumano biudžete pra
šoma, ir kongresas pasiryžęs Trumano nurodytas sumas 
šalies gynimo reikalams mažinti daugiau. Kongresas tą 
daro be jokios sąvokos, daugiau lošdamas menką politi
ką, nes daugeliui Amerikos politikierių platesnė tarp
tautinė politika yra perdidelė suprasti. 

Juos gabiai ta linkme vadovauja tie kurie įrodinė
ja kad Rusijai nereikia nusižengti, kad nereikia sovie
tų erzinti — nereikia ginkluotis, arfya net buti pasir&o-
šiįs ^apsiginti, nes Maskva gali supyktj * • | 

Jį 00 VE R, buvęs prezidentas, dabar nuvykęs j Vokie
tiją patikrinti tos šalies maisto padėtį, ir gryžęs ra

portuoja liūdnas žinias. Herbert Hoover persergsti 
Kongresą kad apsižiūrėtų ką daro pirm negu leis dau
giau pinigų šelpimui kitų Europos šalių negu Vokietiją. 

Prez. Trumano buvo patiekta Kongresui prašymas 
skirti 350 milijonus dolarių šelpimui nekuriu Europos 
šalių, bet jeigu tas šalis šelptų, daugumos jų gaunama 
Amerikos pašalpa atitektų sovietams, tik labiau sustip
rintų Rusiją. Hoover pataria Vokietijos inaitinimui 
skirti apie 500 milijonų dolarių. 

Nesumanumas Vokietijos nukariavime privedė ši-
tą padėtį. Taika su Vokietija, ačiū Maskvos razbainin
kų trukdymams, nebus padaryta ir šymet. Vokietijoje, 
kaip ir kitur Europoje, Maskvos planingu pasistengimu, 
bus tęsiama netikrumo padėtis, demoralizacija, despera
cija. Kai dar Anglija išsitrauks iš Europos, Amerika 
gali taip pat padaryti pražūtingą žygį, ir visa Europa 
atiteks sovietams. Bolševikai iš Maskvos nedarys jokių 
užpuolimų, jie tik paruoš vietos žmones "pasirinkti" 

e^emą. 

TELEFONO išradėjui, Alexander Graham Bell, su
ėjo 100 metų gimimo. Profesorius Bell mirė 1922 me
tais, kada jo išradimas, iš paprasto žaislo, buvo jau išsi
tobulinęs į .vieną iš naudingiausių moderninės civilizaci
jos reikmenų. Telefonas tuoj panaikino tolumo reikš
mę, telefonu pasikalbėjimai suartino žmones taip kaip 
lyg jie stovėtų vienas prieš kitą ir kalbėtųsi, nors jie 
randasi už tūkstančių mylių. 

Prof. Bell buvo škotiškos kilmės, paėjo iš Edin-
burgho. Išradimą padarė čia, ir pirmą komercinį te
lefono patarnavimą pats įvedė, 1878 metais, New Ha
ven, Conn., kada atsirado 23 žmonių kurie panoro tele
foną savo namuose ar biznio įstaigoje turėti. 1885 me
tais pasaulyje jau buvo 160,000 telefonų. Kai jis mirė, 
tik šioje šalyje telefonų buvo naudojama 14 milijonų, 
o dabar — jau net 32 milijonai, ir vis daugėja. 

HITLERIS, kaip Amerikos valdžia turi žinių, buvo 
išsklaistęs visose šalyje apie 40,000 nacių partijos agen
tų, kurie dirbo sulyg nustatytų planų gelbėjimui Vokie
tijai niekti to ko ji buvo užsimojus. 

* Dabar sovietų šnipai Amerikoje veikia taip laisvai 
kad sakomą jokios šios šalies paslaptys nėra nuo jų pa
laikomos, viską jie prieina. 

1940 metais, kai m ubu krik
demų, socialistų ir liaudininkų 
atstovai Amerikoje patyrė kad 
į Ameriką atvažiuoja Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona, 
jie griebėsi visų priemonių su
laikyti jo įvažiavimą. Viena 
tų priemonių buyo spaudimas 
per žymius Lietuvos pabėgė
lius ir Europoje esančius Lie
tuvos atstovus atkalbinti p. A. 
Smetoną nuo važiavimo j Ame
riką, nes "jis čia nepageidauja
mas", "jis turi prastą vardą 
tarp Amerikos Lietuvių." 

Kai Prez. Smetona Amerikon 
atvyko, jo priėmimo bankete 
Kovo 13 d. 1941 metais jis tą 
iškėlė viešai, ir pasakė, "Atvy
kau parodyti Amerikos Lietu
viams save gerą vardą". 

Dalyviuose ta jo kalba ir pa
reiškimai buvo sutikti didžiau
siu entuziazmu. 

Gryžkime prie temos. 

Kili 1940 mėtų pabaigoje mū
sų politikieriai pajuto kad Prez. 
Smetona jau tikrai į Ameriką 
atvažiuoja, Amerikos Lietuvių 
Taryba sušaukė savo posėdį 
Ohicagoje Lapkričio 15, 1940, 
ir ten, dalyvaujant p. konsului 
Daužvardžiui, Tarybos pirmi
ninkas L. šimutis pakėlė reika
lavimą daryti ką nors Ameri
kos Lietuvių Tarybos vardu — 
reiškia, visų Amerikos Lietu
vių vardu, — kad Prezidentas 
Smetona į Ameriką nevažiuotų, 
jis čia "nepageidaujamas".... 

Iki tol A. L. Taryboje buvo 
ir tautininkų atstovas, K. S. 
Karpius, kuris tame susirinki
me dalyvavo ir tą pareiškijną 
girdėdamas, pasakė: 

"Jeigu jųs turėtumėt savo 
tokį žmogų, jus dėtu met visas 
pastangas kad tik jis į Ameri
ką atvažiuotų, o dabar stengia-

D I R V A  
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tės Prezidento Smetonee įva
žiavimą sulaikyti." 

Kadangį Ą. L. Taryboje bu
vo sutikta nekelti toliau tokių 
klausimų ant kurių visos sro
vės nesutinka, toliau apie Prez. 
Smetoną ir nekalbėta Tarybo
je. 

Tačiau, tuo reikalas neužsi-
įbaigė: tarybininkų spauda pa
sipylė Prez. Smetonos niekini
mais, neigimais, ir kai atvažia
vo jis vėl buvo šmeižiamas; 
tarybininkai užvedė kovą prieš 
p. Prezidentą ir prieš tautinin
kus, kurie p. Smetoną rėmė. Iš 
tarybininkų sekėjų pusės 'pasi
pylė skundai ir Washingtonui, 
ir miestų mayorams, ir guber
natoriams tų valstijų kur Prez. 
Smetoną J?UYQ kviečiamas kal
bėti. 

Tas padarė negalimu tauti
ninkų atstovui daugiau Tary
boje buti, nes jo buvimas butų 
reiškę sutikimą su viskuo ką 
tarybininkų pusė ppgęš p. Sme
toną rašė ir darė. » 

Bet dabar išsipildė ir tas p. 
Karpiaus pareiškimas — "Jei
gu jųs turėtumėt savo tokį 
žmogų...." 

Štai atsiranda Dr. K. Grinius, 
apie pusmetį buvęs Lietuvos 
prezidentu 1926 metais. Kaip 
nudžiunga tarybininkai kad jis 
gali atvažiuoti į Ameriką, kaip 
jie ima jį garbinti, aukštinti, 
kaip stengiasi kad jis atvažiuo
tų, ir dabar kokiu pasididžia
vimu reklamuoja kad jis daly
vaus ten ar ten prakalbose — 

Ir kaip ramiai, rimtai apsi
eina tautininkai: niekas Dr. K. 
Griniaus niekam neskundžia, jo 
nedergia, nekliudo jam važinėti 
kalbėti, ir patys nueina jo pasi
klausyti.... 

Betgi patys į .matantieji ir 
girdintieji gali puikiai palygin
ti koks buvo a. a. Prezidentas 
Smetona kaip kalbėtojas ir Lie
tuvos reikalų gynėjas, ir koks 
yra buvęs prezidentas Dr. K. 
Grinius, kuris tarybininkams, 

-kaip .ąay$s, tęks.'iniela^-r 

ŠVEICARIJOJE naudojimas 
dviračių tapo visuotina iwttina 
reikmenis. ; 

NEŽINOMŲ KELIU „ 
^Pritaikinta lietuviams tremtiniams) 

Nežinomu keliu ir ne savoj tėvynėj, 
Žingsniuoji kartų savo vargo metą. 
Kur tie žiedai kurios glėbiu susky nei J 
JCur ta  žvaigždė kurią  keleivis  matof>.  

Tu kelyje sutikęs naują žmogų, 
Pagarbinai jį Viešpaties malda, 
Tavęs suprast dar niekas neišmoko! 
Naujo žmogaus širdis naiyi, šalta..... 

Nežinomu keliu į ateitį miglotą, 
Palenkęs galvą skubini eini; 
Per kalną, kentėjimų Golgota 
T,u savo naštą verkdajnas nesi 

Nežinomu keliu sugryši į Tėvynę, 
Parneši glėbį išvargtų dienų. " 
Paliaus neigėjai tavo žemę myng, 
Tat,  š iuo kel iu  tu  skubini  e ini . . . .  '  

Marija 
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PO VASARIO 16 DIENOS 
ISTORINIAI BRUOŽAI IS 1918 METŲ 

RftSo D R. J. ŠAULYS. 
(Vienas iš pasirašiusių Lietuvos Nepriklausomy

bės Aktą Vasario 16, 1918) 

MAN ATŠALO RANKOS 
(B. Brazdžionis) 

Man atšalo rankos, man pavargo kojos 
Man apraibo akys nuo baltų kalnų— 
Rodos, šimtą metų aš tavęs jieškojau, 
Rodos, šimtą metų be tavęs einu. 

Gal jųs žinot, upės, gal žinai tu, vėjau, 
Kryžkelės, gal matėt?—kryžkelėm šaukiau 
Atgalios žiurėjau — neatsižiurėjau, 
Tįk dienų, kaip lapų, krito vis daugiau. 

Ūkanos po dangų, ūkanos po žemę, 
Ūkanos po kojų krito man kely, 
Ir apkrito širdį raudančią, neramią 
Ūkanos ir šaltis ir žiema gili. 

Ir atšalo rankos, ir pavargo kojos, 
Ir apraibo akys nuo baltų kalnų — 
Rodos šimtą metą tėviškės jieškojau* 
Rodps, šimtą metų aš be jos einu. * 

•f 

tęsinys iš pereito nr.) 

II. 
KAIP URACHAS GAVO "LIETUVOS KA-
• RALIAUS" TITULĄ 

JEI kas laukė kad po Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo iš Vokiečių pusės, prasi
dės L. Tarybai naujos geresnės sąlygos tolesniam 
darbui ir kad santykiai Tarp JL. Tarybos ir oku
pacinės vyriausybės bei Vokiečių Reicho ims 
keistis geron pusėn, tas turėjo greit įsitikinti 
kad tai buvo tuščios svajonės. 

žinoma, L. Tarybos delegacijos 'gryžtant nie
kas Vilniuje su jokiomis iškilmėmis nelaukė, 
kaip tvirtino mums reichskanzleris. Tai buvo 
tik pretekstas neduoti delegacijai progos kalbė
tis su reichskanzleriu ir skubiai grąžinti ją at
gal iš Berlyno. 

Jei Reicho vyriausybė, apystovų verčiama, 
buvo priversta pareikšti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo pripažinimą, tai daryti kurių 
nors išvadų iš to savo pripažinimo akto ji visai 
nei nemanė. Priešingai, savo veiksmais ji, po 
militarinių veiksnių įtaka, visa darė duoti mums 
pajausti kad ji su tuo pripažinimo aktu nesiskai
to. 

Pirmiausia pažymėtina, kaip Vokiečių oku
pacinės vyriausybės buvo traktuojami patys L. 
Tarybos nariai. 

Dar 1917 metais, po L. Tarybos išrinkimo, 
man buvo suteiktas, kaip L. Tarybos prezidiu
mo nariui, laisvas susisiekimas su Berlynu. Po 
Vasario 16 d. deklaracijos pravedimo, kurio vie
nu iš kaltininkų, skaitė mane okupacinė vyriau
sybė, tasai susisiekimas man buvo toliau griež
tai draudžiamas. 

Prieš gryžtantiš Berlyno po 1918 m. Kovo 
23 d. akto paskelbimo iškilmių, mudviem su A. 
Smetona buvo A. Amte (Vok. Užs. Reik. Minis
terijoje) p. Nadolny pareikšta kad po Velykų 
L. Tarybos delegacija galėsianti be klučių atvyk
ti Berlynan, jei turėsianti reikalo. Kai betgi 
L. Tarybos prezidiumas ėmė, gryžęs iš Berlyno, 
pakartotinai daryti žygių leisti nuvykti Belynan 
tai L. Tarybos, tai Bažnyčios reikalais (vakuo
jančio Vilniaus vyskupo reikalu), gaudavo ar
ba neigiamus atsakymus arba buvo maitinamas 
tolimesnėmis viltimis, kurių išpildymas vis bu
vo atidėliojamas. Faktinai L. Tarybai kelias 
Berlynan ar pas Nuncijų Bavarijon buvo už
darytas. 

Krašte savo riežtu ėjo toliau tikras Vokie
čių siautimas ir sauvaliavimas. Pirmiausia, rek
vizicijos ėmė darytis vis sunkesnės ir griežtes
nės. Į žmonių nusiskundimus Vokiečių žandarai 
su'pasityčiojimu nurodinėjo kad tai, girdi, da
roma esą su L. Tarybos sutikimu. L. Tarybos 
teikiami raštai ar Vokiečių reichskanzleriui ar 
pačiai okupacinei vyriausybei su reikalavimais 
sunormuoti rekvizicijas ir pašalinti griežtumus 
(prieidavo prie to kad žmonėms atimdavo pas
kutines karves) nieko negalėjo padėti. 

Kai sudaryta prie L. Tarybos Skundų Ko
misija nurodinėdavo okupacinei vyriausybei tie
siai faktus apie neleistinus vietos organų pasiel
gimus su žmonėmis, tai vis dėlto retai išeidavo 
kas gera iš to, o ne kartą pasiskundusiems tek
davo net nukentėti. 

Krašte ėjo kaip ėjęs griežtas Lietuvos miš
kų naikinimas ir miško medžiagos gabenimas į 
Vokietiją. 

Susisiekimą? krašte buvo visais budais sun
kinamas, gi susisiekimas tarp apskričių be lei
dimo buvo draudžiamas iš baudžiamas, tik jis 
1918 m. rudenop buvo pagaliau leistas, kai ėmė 
masėmis gryžti pabėgėliai iš Rusijos. 

Lietuvos liaudies mokyklos, kiek jų buvo 
leista, buvo ir toliau, net po Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo, vokietinamos: Vokiečių 
kalba brukama į jas kaip privalomoji. Kai Lie
tuvos Tarybos pirmininkas atskiru raštu pasis
kundė dėlei to Vyriausiam Rytų Karo Vadui ir 
nurodė i tą faktą kaipo anomaliją po Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo, tai jam buvo iš 
to Vado štabo atsakyta, kaip ir su pasityčiojimu 
kad tai esą daroma, girdi, pačios Lietuvos nau
dai.... 

Kai, Rusijai sugriuvus, įvyko ten komunis
tinis perversmas ir prasidėjo teroras ir chaoti-
niai santykiai, ėmė veržtis atgal musų karo 
pabėgėliai iš Rusijos. Reikėjo tą gryžimą or
ganizuoti. Todėl L. Taryba paskyrė tam atskirą 
komisiją su A. Stulginskiu priešakyje tiems pa
bėgėliams ir karo belaisviams grąžinti. Ji siun
tinėjo į tam tikrus pasienio ar pafrončio punk
tus savo įgaliotinius. Ir tas darbas buvo Vokie
čių organų gana varžomas ir trukdomas. - Rei
kėjo nugalėti daug sunkenybių. 

Taip tas darbas, taip kiti L. Taryboje pa
gyvėję darbai (rengimas b^įnaog administraci
jos, švietimo ir kitų krašfo-' tvarkymo planų) 
reikalavo nemaža lėšų, ; Todėl L. Tarybos prezi
diumas pakartotinai kpėipėsi į okupacinę vyriau
sybę, reikalaudamas paskirti iš krašto pajamų 
tara tikrų sumų L. Tarybos biudžetui sutvarky
ti/Pradžiai buvo 1918 m. Birželio 6 d. reikalau

ta numatyti bent vieną milijoną mk., o eina
moms išlaidoms padengti paskirti avanso. Į 
tai ilgai nebuvo gauta jokio atsakymo. 

Kartu teko nesantaikos tarp L. Tarybos ir 
okupacinių organų metu pastebėti kai kurių 
simptomų, kurie vertė mus prie dar didesnio 
budrumo musų santykiuose su Vokiečiais, ku
rie ėmė aiškiai kastis prieš visus musų ligišio-
linius susitarimus ir prieš savo pačių aktą, pri
pažinusį Lietuvos nepriklausomybę. 

L. Tarybos posėdžiuose 1918 m. Balandžio 
mėnesį buvo plačiai aptariamas Vokiečių agen
to Al. Ertelio, Lietuvos dvarininko, ir kitų agen
tų, tarp kito ko ir vieno barono Roppo giminai
čio, su okupacinės vyriausybės palaiminimu ir 
pagalba plačiai išvystyta agitacija ir propagan
da už Lietuvos personalinę uniją su Prūsais. 
Lietuvos Tarybos pirmininkas A. Smetona j 
savo atitinkamą raštą tuo klausimu ir reikala
vimą sustabdyti tą okupacinės vyriausybės re
miamą akciją negavo iš Vokietijos reichskanz* 
lerio jokio atsakymo. 

Tuo pat laiku Vokietijos spaudoje buvo pla
čiai vedama akcija už Lietuvos sujungimą su 
Saksonija iš vienos ir už personalinę uniją su 
Prūsais iš antros pusės. 

Be to, baronas Fr. Roppas, nepatenkintas 
tos aneksionistinės akcijos menkais vaisiais, už
sigeidė imtis praktiškesnių žygių. Jis, prave
dęs akciją tarp Lietuvos dvarininkų,- sumanė 
įkurti, nebeatsimenu kuriuo pavadinimu, draugi
ją, kurios organizacija ir statutas nuostabiu bu-
du labai buvo panašus į Lietuvos Tarybos sta
tutą. Kadangi draugija iš vienų Vokiečių ir 
Lenkų dvarininkų negalėjo turėti Lietuvoje di
desnės reikšmės, tai sumanymo iniciatorius įsi
geidė įtraukti j on kai kuriuos L. Tarybos narius. 
Susirinkiman, kuris turėjo vykti Kaune praloto 
Dambrausko bute, buvo be dvarininkų gr. A. 
Tiškevičiaus iš Biržų, p. Kuprevičiaus nuo Kė
dainių ir kunigaikščio Radvilos nuo Taujėnų, 
pakviesti iš L. Tarybos pp. A. Smetona, kun. J, 
Staugaitis ir pralotas šaulys. Manęs nenorėjo 
kviesti, bet, A. Smetonai nesutikus vykti, jei 
aš nedalyvausiu, buvau pakviestas ir aš. Pats 
Fr. Roppas susirinkime nedalyvavo. Tarpinin
ku tarp jo, apsigyvenusio Metropolio viešbutyje 
Kaune, ir susirinkimo, jojo įprašytas, funkcio
navo kun. J. Purickis, atvykęs iš Berlyno (ten 
kartu su prof. A.f Voldemaru ir kan. Olšauskd' 
buvo jis sudaręs L. Tarybos ekspoziturą ir bu
vo jungė tarp Lietuvos ir Šveicarijos). 

Iš diskusijos, pravestos tame susirinkime, 
o ypač iš žinomo savo fizine spėka, o ne dvasi
nėmis pajėgomis kun. Radvilos Taujėniškio pra-
sitarimų, padarytų privatiniuose pasikalbėjimuo
se, mums paaiškėjo visai gerai to barono Roppo 
sumanymo tikslai: Roppo įbauginti ir suagituo
ti dvarininkai, bijodami galimos bolševikų in
vazijos ir žemės reformos, buvo bepasiryžta pa
sekti Latvių baronus dvarininkus, kurie, paau
koję savo žemių trečdalį Vokiečių kolonizacijai, 
buvo paprašę Reicho kaizerio bei Prūsų kara
liaus prisiimti Kuršo kraštą savo protekcijon. 
Taip buvo ir Lietuvos dvarininkai, Roppo veda
mi, bepasiryžtą padaryti. Kadangi pravesti ta
tai pro L. Tarybą buvo neįmanoma, todėl buvo 
Roppo sugalvota sukurti panašią Tarybai drau
giją, kurie, susprogdinus kuriuo' nors' pretekstu 
L. Tarybą, galėtų užimti jos vietą ir pravesti 
Vokiečių pageidaujamą Lietuvos kolonizaciją bu
vusiais Vokiečių kareiviais, o patį kraštą sujun
gti personaline unija su Prūsais. 

Žinoma, prie to gudriai sugalvoto barono 
Roppo sumanymo Lietuvos Tarybos nariai ne
galėjo dėtis. 

Krašte ir L. Tarybos tarpe darėsi vis labiau 
prislėgta nuotaika. Tuo psichologinės depresi
jos momentu kilo, Centro atstovo Erzbergerio 
pasiulymu, sumanymas pašaukti Lietuvos sos-
tan kunigaikštį Urachą, kuris ir buvo 1918 m. 
Liepos 11 d., gavus iš jo raštu sutikimą su L. 
Tarybos prezidiumo jam pastatytomis sąlygomis, 
L. Tarybos daugumos išrinktas Lietuvos kara
liaus sostan, kurį jis turėjo užimti Mindaugo II 
vardu. 

Tie Uracho rinkimai sukėlė ir užsieniuose 
ir pačioje Lietuvoje daug kalbų. Ir dabar dar 
nemaža kas iš pačių Lietuvių tarpo daro iš to 
L. Tarybai užmetimą kad ji, girdi, tais rinkimais 
parodžiusi savo pasidavimą Vokiečių užuoma-
čioms. Galima, žinoma, dėl tų rinkimų visaip 
galvoti ir L. Tarybai daug kas dėlei to prikišti, 
bet tik ne pasidavimą. Tie rinkimai buvo juk 
viena priemonių kaip tik kovoje prieš tas užuo-
mačiaus. Ačiu tam tik jie ir galėjo L. Taryboje 
yauti daugumą balsų. 

Tai yra klausimas, kuris reikėtų atskirai 
ir plačiau dar pagvildenti ir paaiškinti, čia as 
noriu tuo klausimu trumpai tiję štai ką pasaky
ti. 

Ar dauii L. Tarybos tarpe buvo įsitikinusių 
monarchistų, negalėčiau pasakyti. Principinių 
respublikonų pasirodė bėsą 3—4: jie užprotes
tavo prieš Uracho rinkimus iš principinių su
metimų ir 3 iš jų pasitraukė dėlei to iš L. Tary
bos. Dalumą, prie 3 susilaikiusių, balsavo už 
Urachą, 

(Bus daugiau) 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland % Ohif 

•.•rttsiS ..("Wi 
' v; :4dte . 4yr&'A. , a -t., W. 
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HUTM LIETItVISKAS FILMAS KOVO 9 
Rodomos bus didžiulėje sale j e, kufr t&lpa virš 1,000 publikos 

Slovenian Auditorium 
6417 ST. CLAIR AVENUE 

ĮŽAKCJA (Tax Included) 
Salė atdara nuo 2:00 vai. 

Jaunimui iki M metų — 30c. 

Pradžia lygiai 2:30 vai. po pietų. 

•- « *?^/Ą \Į 
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Lietuvių tautos vardo kėlimui Vakarų pasaulyje, čiurlionies ansamblis Augsburge 

VASARIO 16 MINĖJI
MAS ŠVEICARIJOJE 

Panevėžio cukraus fabriko darbininkai bolševikų nužudyti 1941 metų pasitraukimu 

ŠTAI KOKIAS FILMAS MATYSITE: 
1. "LITHUANIA" — Garsinė spalvoto 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.... 

3. "BE TĖVYNĖS — IŠTRĖMIME" — Dabartinio gyvenimo pabėgėlių Vokietijo
je vaizdai. 
Tremtinių gyvenimas Bavarijos stovyklose; Stovyklų rajonas, UNRRA maisto dalinimas; 
Lagerių vidaus darbai; Vaikų darželiai; Lagerių sanitarija; Bažnyčioje pamaldos; šventi
nimas kryžiaus Augsburgo D. P. kolonijoje; Tautinės aikštelės įrengimas tremtyje; Lie
tuviai krepšininkai-čampionai; čiurlionies vardo ansamblis. 

4. "TEN KUR NEMUNAS BANGUOJA" — Garsinė, spalvota Lietuvos vaizdų 
filmą. 

PASTABA: Vytautas Beleckas, jauniausias Motuzų brolis, tik pereitą vasarą atvyko j Ameri 
ką iš Vokietijos, kur gyveno kaip Lietuvos tremtinis. Lietuvoje būdamas laike pirmos bolševi 
kų 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. 

BALTIMORE, MD. 

B ALF VAJŲ ATIDARANT 
SURINKTA $4.000. KAL

BĖJO DR. K. GRIMUS 
Kovo 2 čia oficialiai buvo 

atidarytas B ALF 1947 vajus. 
Stambiausią auką pridavė, su
moje $1,000, iš katalikų arki-
diocezijos: Arkiv. Michael J. 
Curley aukojo $750 ir Kated
ros parapija $250, ir vice kan-
celiaras Kun. John J. Dugan 
|teikė $1,000. 

Lietuvių siuvyklų savininkai 
ir darbininkai, vietos organiza
cijos ir pavieniai Lietuviai su
aukojo (irti $3,000, ir salėje 
buvo parinkta dar tiek kad su
sidarytų $3,000. Taip tai Ko
vo 2 vajaus pradėjime viso au
kų gauta $4,000. 

Dr. K. Grinius, buvęs Lietu
vos prezidentas, atvaizdavo iš-
vietintų Lietuvių padėtį ir rei
škė vilties kad 'Lietuva bus iš
laisvinta. 

Dr. K. Grinius atsilankė čia 
su savo žmona ir sunum, Liu-

tu, kurie taipgi kartu atvyko 
į šią šalį prieš kelias savaites. 
Jie čia rado Dr. Griniaus bro
lį Pijų Grinių, ir daug kitų sa
vo giminių, kaip Marcinkevi
čius, Valinskus, ir kitus* bei 
daug pažystamų. 

Baltimoriečiai pamėgo sve
čius, Grinių šeimą, o svečiai 
Baltimoriečius. Prakalbose da
lyvavo ir kalbą sakė Lietuvos 
Ministras P. žadeikis ir kiti. 

Re-Do. 

L i e tuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuvės šymet 
išpuolė sekmadienį, tat minėji
mo iškilmėms surengti buvo 
patogi diena. 

Šveicarijoje didžiausia Lietu
vių grupe šiuo metu yra susi-
spietus Zuriche. Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktuvių 
iškilmėms surengti iniciatyvos 
ėmėsi Adv. K. Truska, dipl. 
ekon. P. Paprockas ir J. Paš-
kevičus. Visi trys gyvena ne
toli Zuricho esančioje moko
moj stovykloj Wallisellen, kur 
stengiasi įsigyti naujas pfote-
sijas, labiau pritaikintas emi
gracinio gyvenimo sąlygoms. 

Jų triūso dėka Zuriche ir jo 
apielinkėse gyveną Lietuvia 
Vasario 1$ d. susirinko pami
nėti 29 metų Nepriklausomybės 
paskelbimo sukatkuvių. Nepai
sant to kad Lietuvos valstybe 
vėl yra pavergta, paminėjimas 
praėjo pakilia nuotaika. Prie 
minėjimo pasisekimo daug pri 
sidėjo muzikas A. Stasiulis, 
sunkiomis ^sąlygomis parengęs 
koncertinę dalį, kurią vykusiai 
atliko tautiniais rūbais pasi 
puošusios Lietuvaitės. 

Į iškilmes be kitų apsilankė 
Argentinos konsulas p. A. Bar-
santi, iki bolševikų okupacijos 
atstovavęs Argentinai Lietuvo
je. Ponia Barsanti yra Lietu
vaitė, nuoširdžiai bendraujanti 
su Lietuviais ir jiems padedan
ti. Ponas Barsanti yra ne vie
nam Lietuviui padėjęs išvykti 
Argentinon, kaip ir išviso do
misi Lietuvių gyvenimu bei at
jaučia jų nelaimes. 

Iš Berno į Zurichą buvo at
vykęs Dr. jur. A. Gerutis. 

Į minėjimo iškilmes turėjo 
atvažiuoti Ministeris Dr. J. 
šaulys, Lietuvos Pasiuntinys 
Šveicarijoje, tačiau tuo metu 
apsirgo. Taip pat buvo sune
galavęs prelatas Prof. Dr. K. 
Šaulys. Abu Šauliai yra pasi
rašę Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktą 1918 metais. Emi
gracijoje beliko keturi Nepri
klausomybės Akto dalyviai. 

Šveicarijos sostinėje Berne 
iniciatyvos sukakčiai paminėti 
ėmėsi Dr. J. Kuncaitis, dirbąs 
Berno universiteto veterinari
nės bakteriologijos bei patolo
gijos institute. Jis savo laiku 
yra baigęs Berno universitetą. 
Berno universitete dirba ir ki
tas Lietuvis, būtent, akių ligų 
specialistas Dr. V. Avižonis, 
profesoriavęs Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune. 

t t t 
CORBEYRIER, Šveicarija 
Nedidelė grupelė likimo už

mestų į Alpių kalnus Lietuvių 
pabėgėlių minėjo čia, Corbey-
rier, Vasario 16-tos sukatuves. 

Mažytėje kalnų bažnytėlėje 
suskambėjo Lietuviškos gies

mės ir Lietuvos Himnas. 
Per paminėjimą padarytas 

šventei pritaikintas praneši
mas, pagarsintas VLIK'o Pir
mininko atsišaukimas į Lietu
vius, pagerbti atsistojimu ir 
susikaupimo minuta žuvusieji 
del Lietuvos laisvės. 

Dr. J. šaulys, pasirašęs isto
rinį Vasario 16 aktą, pasveiki
no susirinkimą raštu. 

Meninėje minėjimo dalyje 
mažieji Lietuviukai gražiai pa

deklamavo patriotinius eilSržiS-
čius. Dr. V. L-ė paskaitė iš
traukas iš savo novelės, kur 
pavaizduoti šiurpus Lietuvių 
pergyvenimai dviejų okupacijų 
metu. 

Dalyvių pasirašytoje rezoliu 
cijoje išreikšta nepalaužiama 
viltis kad musų brangi Tėvy
ne susilauksianti laisvės. 

Minėjimas suruoštas Dr. V. 
L-ės ir p. M. Gl-ės iniciatyva. 

M. 

LIETUVIŠKOS DAI
NOS ARBA GIESMES 

KONKURSAS 

A. L. R.-K. Vargonininkų Są
junga skelbia Lietuviškos Dai
nos arba Giesmės Chorui kon
kursą. Konkursui taisyklės ga
lima gauti apačioje paduotu 
adresu. Kviečiami dalyvauti 
Lietuviai kompozitoriai vyrai 
ir moterys, gyvenanti ne tik 
Šiaurės ir Pietų Amerikose bet 
ir išvietinti ir apsigyvenę ki
tose šalyse Lietuviai. 

Konkurso terminas nustaty
tas iki Rugp. 1, 1947. 

Kurie norėtų konkurse da(y-
vauti prašomi rašyti: 
ALRK Vargonininkų Sąjungos 

Konkurso Komisija 
3252 South Halsted St. 

Chicago 8, 111. USA. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

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

DECKEN'S OINTMENT 
P. O. Box 666 Newark 1, N. J. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Co 
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"Airloom" Blanketai 
by Chatham 

72x90 coliy 8.95 

Labai patogus blanketas tinkamas visokioms 
oro permainoms. Minkštas, vilnuotas, kuris 
užtikrina šilumą šaltoje naktyje. Gerai išau
stas iš 75^4 vilnos siūlų ir 25% tvirtos va
tos. švelnių spalvų rožinės, mėlyisoę, paech, 
ir žalios. 

Žąsies Pukų Pagalvės 
Smagiam Miegojimui 

9.98 viena 

Minkštos, pilnai užpildytos pagalvės kuriose 
supilta tik geriausi tyri žąsies pūkai. Visa
da laisvi ir išsipūtę. Kiekvienos pagalvės pū
kai yra atsargiai išmazgoti, išplauti ir kiau
rai deodorizuoti. Impilai iš mėlyno ir balto 
bryžiuoto tvirto audimo. Mieros 21x27 colių 
su spalvuotais apvedžiojimais. 

"Field eres t" Užklodes 
Su "Mariner" Marginiais 

5.76 
Gražus "Mariner" jūrinių atvaizdų marginiai 
kurie patinka "dorm" nariams . . .. mėgiami 
berniukų kambaryje. Išausti iš gerų vatos 
siūlų ekstra dėvėjimui . . , lengvam skalbi-
muisi. Taipgi gražios! . . su žvaigždėmis, 
laivais ir inkarais ant jūrinės mėlynos spal
vos dugno. Mieros 76Ą105 colių. Pritaiky
tos drapes gali buti pasiūtos iš> ekstra vienos 
užklodes. 

Gražios Luncheon Staltiesės 
Malonios kaip Pavasaris 

Mieros 52x52 colių 1.98 viena 

Žavėjanti marginiai . , . malonus kaip pirmu
tiniai krokuso žiedai pavasarį. Iš storos rū
šies vatos nudengtos visokiais gėlių margi
niais . . . raudonais, mėlynais, aukso arba 
žaliais krastais. Skalbiamos! . . . tvirtų spal
vų. Viena ekstra galima pasiūti j puikias 
drapes langams. 
Mieros 52x70 colių 2.98 

i 
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MIŠKININKŲ TREMTI
NIŲ SUVAŽIAVIMAS 

VOKIETIJOJE 

Vieni iš pirmutinių tremtyje 
susiorganizavo miškininkai, jie 
suk«urė Lietuvių Tremtinių Miš 
kininkų organizaciją. Tos or
ganizacijos rupesčiu Hanau sto
vykloje buvo suorgan i z u o t a 
miškininkams paruošti mokyk
la, kurią baigė kelios dešimtys 
naujų miškininkų, šiuo metu 
tremtiniai miškininkai ruošiasi 
antram suvažiavimui, Hanau 
stovykloje, Kovo 2 ir 3(. B.G. 

Pastaba Skaitytojam* 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47'\ 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

D f R VOS Administracija. 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

WANS 
<T> *i. 

< Ohio Valstijos Įstaigų 
Tarnautojų Vargai 

Dabartines algos kuriaę gauna 
Ohio valstijos įstaigų tarnautojai 
buvo nustatytos 1920 metų laikotar
pyje, pirm negu valstijos tarnautp-
jai turėjo mokėti jncome tax, dabar 

iančius virš 20'/c, ir pirm negu 
ouvo įvesta atskaitymas 5% iš jų 
aUP| i pasitraukimo atlyginimus. 
Sausio 1945 jiems buvo duota laiki
nas pakėlimas apie 24%, bet jie vis 
dar mažiau parsineša namon savo 
algų negu gavo tais '20. Dabarti
nių aukštų kainų laikotarpiu jie ne
gali išgyventi ir daugelis jų meta 
darbus ir eina į kitus darbus. 

Algų sulyginimą padarius pereitą 
metą su Michigan ir kitomis valsti
jomis pasirodė kad1 Ohio- valstijos 
įstaigų tarnautojai gauna žemiau
sias algas visoje šalyje. Kitose ne-
kuriose valstijose tų pačių klasifi
kacijų tarnautojai gauna mokėti ko 
ne dvigubai tiek, ir dirba trumpes
nes valandas. 

Ohio žmonės privalo turėti atsa
kančią ir ekonomišką valdžią. Bet 
tokios negali turėti dabartinėse są
lygose ir tuomi veda tik prie suiru
tės valstijos įstaigose. 

The Ohio Civil Service Employees 
Association stengiasi iškovoti Sau
giau mokesties savo nariams ir pa
tiekė Ohio Legislaturai sekančius 
pasiulymus, padarymui įstatymais: 

H.B. No. 232: Parūpinti laikiną 
pagerinimą valstijos tarnautojų al
gų. Tas veiktų vietoj dabartinio lai
kino pakėlimo algų ir užtikrintų to
kį pakėlimą tarp Sausio 1, 1947 iki 
Gruodžio 31, 1948. 

H.B. No. 36 ir H. B. No. 37 Pa
rūpina algų pakėlimą renkamiems 
ir skiriamiems valdininkams. (Tie 
biliai turėtų -būti pravesti.) 

S.B. No. 52 parūpina IV* susir
gimų dienos kas mėnesį sueinant 
kas 100 dienų. (Dabar nėra tokios 
provizijos valstijos tarnautojams.) 

Prie to seka H.B. No. 164, S.B. 
No. 5) ir H- B. 322, taikomi valsti
jos tarnautojų sąlygoms pagerinti 
ir tie biliai privalo buti paimli vi
sų Ohio valstijos piliečių, paragini
mu savo Legislatorial balsuoti už 
juos. 

M E T R O P O L I T A N  O P E R A  
Savaitę Balandžio 7 -iki 12 — Public Auditorium 

feai. VaK.: LAKME: Pons, Joulan, Farrell, Ttellman, Jobin, Vaght, 
Votipua, oingher, Gains, baletas. 1" ourestier. 

Bal. 8, Vak.: LOHENGRIN: Traubel, Harshaw, Swanholm. ' Busch 

Bal. 9, Vak.: FAUST: Kirsten, Stellman, Turner, Kuilman. Peiletier. 

Bal. 10, Vak.: LA TRAVIATA: Steber, Votipka, Altman, Warren, 
Peerce, (.naoay, Cehanovsky, Baner, Aivary. Baletas. L^niaia. 

Bal. 11, Vak.: HANSEL AND GRETEL: Stevens, Conner, Harshaw, 
Votipka, btenman, Kaymondi, Brownlee. btieary. 

gėles tooj pat: VALrUKUis isuurir BALETao: Hawthorne, Mrąz, 
Minėt, Amnierman, Micnel, Varkas, Caton. kritz. 

Bal. 11, Vak.: BORIS GODUNOV: Thebom, Turner, Lipton, Jordan, 
Greer, Pinza, Bucker, Baccaloni, Mosconą. Baletas. Cooper. 

Bal. 12, MatTT~MAl)AME BUTTERFLY: Albanese, Browning, Tag-
liavani, Bsownlee, De Paolis, Cehanovsky, Baker. Soaero. 

Bal. 12, Vak.: AIDA: llitsch, Thebom, Votipjka, Baum, Vaghi, bar
ren. Baletas. Rudolph. 

KAINOS (Tax Incl.): $7.20, $6.00, $4.80, $3.60, $2.40, $1.20. 
Box Office Union Bank of Commerce. Atdara 9 ryto iki 5:30 vak. 

Main Banking: Lobby—E. 9th ir Euclid. Cleveland 14—MAin 8h00. 
Librettos Knabę Pianas naudojama išimtinai 

I Wylkelis Funeral Home Į i pilna: laidotu vi u f 
I PATARNAVIMAS Į 
| —HAMMOND VARGONAI PEII ŠERMENIS-. | 

| 6202 Ave. HEnderęoft 9292 | 
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Delia E. Jakabs " 
(J \l Sh 1l«Į\ $—i.<iisriŲ«ifa j .r.iMioluviii ''flreklwi) 

KKIMi;Įį VbJ/l.ViĄI i PKK 
Kambariai pHŠarvojimui leitlžJHrr.a naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
bH,\A AV L.M L tiNdicoĮI fl 

Visiskas Išpardavimas 
IKI DAR JŲ TUKIME! 

V Y R A M  S - V A I  K I N A M  S  
GABARDINO ir VILNONIU JACWTS 

^ 1 ^ • NUPIGINTOMIS KAINOMIS! 

5 itfasfrirk sau vieną dabar! ir Sutaupyk pinigų! * 
HYIf Al GĖEEN STAMPS su kožnu pirkiniu. l^YKAI 

i IV#\I fia galit iškeisti savo Stamp Books. 

THE KRAMES & REICH CO. 

PAJIEŠKOJIMAI 

J ieškomieji ar api« juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 
" K«w 'Ymk 

Aleksandravičius, Kazimieras, Pu
šaloto, Panevezio aps., ir jo šei
ma. 

Arnionas, Mikas ir duktė Mary, iš 
Tauragės aps. 

AuKstuons, Juuzas, Ramonas ir Vin
cas, is jueituvos vai., UKmergės a. 

Balčiūnaitė, sesuo Juozo, Kuris gy
veno Kaune, istekejusios pavaruė 
nežinoma. 

Beienauskai, Juozas ir Severinas, 
Amerikoje pasivadinę Bieianows-
tci ar Uelanowsky i Ameriką iš
vykę li#24 metais ir gyvenę jfitts-
bdign, i'a., apylinKeje, Kur turi 
farmą. beverinas t$eienausKas lan
kėsi sietuvoje iy38 m. 

Berkeviciene - JaiuoausKaitė, sesuo 
Onos, iš Marijampolės aps. 

Bernotienė - JaKuoaitytė, Julijona, 
duktė Kazimiero, is įaurages v. 

Biretto, Justinas, gyv. j>iew o irk. 
.biažienė - PrasausKaite, leva, Chi

cago, 111. 
Bliujus, Antanas ir Bliujus, Juozas, 

is Kietaviškio vai., Trakų aps. 
Bogdanowitch, Edath, iš Žiežmarių 

m., iraKų aps. 
Brazys, Ancanas, Domininkas, Pet

ras ar Ignas ir Telesforas, turėjo 
siuvyKlą Chicago. 

Bulsienė - Bulkauskaitė, Uršulė, iš 
Mažonų k., Tauragės vai., gyv. 
Chicago. 

CibuisKis, Jonas ir Petras, gyv. Ben-
ld, 111., spėjamai iš Šeduvos vai., 
iranevežio aps. 

CeKanausKienė, Malvina. 
celkus, Mikas, iš Deltuvos v§|., Uk

mergės aps. 
Čiplys, MyKolas, gyv. Brooklyn, iš 

Kamygaios vai., Panevėžio aps. 
Dailidė, Juozas, turėjo Siuvyklą N. 

Y. (Brooklyn). j 
Duckstein, Heinrich ir Matias, iš 

Kregždžių, gyv. Pitsburgh. . 
Endriušaitis, Ieva ir Modė, iš Tau

ragės vai., Tarailių k. 
Endriušis, Martynas. 

£renstaą, Gustavas, Jonas ir Pranas 
ii Raudonės vai., Taseinių aps., 
gyv. New York. 

Gedminas, Jonas ir Steponas, broliai 
Juozapo ar vieno jų sunus, kurio 
vardas nežinomas, gyv. Chicago, 
priklausąs Katalikų organizacijom 
ir susirašįpėjęs su giminėmis Lie
tuvoje. 

giedris, Petras, supus .Juozo, iš Salų 
Rokiškio aps., gyv. Brooklyn. 

Giedrys, Jonas, gyv. Pitsburgh, kur 
turėjo karstų (grabų) dirbtuvę. 

Ginčauskas, Vladas, gyv. New York. 
Griebienė - Simanaitytė, Agota, iįS 

Vilkaviškio aps. 
Grigaitienė - Jakštaitė, Uršulė, iš 

Vainuto m., Tauragės aps, ir vy
ras Otto Grigaitis, gyv. Chicago. 

llonienė - Lilionytė, Paulina ir duk-
tė. 

Ilonyte, Ona, iš Aluntos parap., Ute
nos aps. 

Jakštaitienė, Matilda, iš Raudonės 
vai., Raseinių aps., gyv. New York. 

Jakubaitis, Antanas ir Augustinas, 
sunus Jono, i& Tauragės yal. 

Jakubaitis, Vincas, sunus Kazimiero, 
iš Tauragės vai. 

Jankeliūnas, Jonas ir Simonas ar jų 
vaikai, iš Vilkaviškio gyv. Phil. 

Januškienė - Jakubauskaite, sesuo 
Onos, iš Marijampolės aps. 

Jočiunytė, Elzbieta, iš Stanaičių k., 
Garliavos vai., ištekėjusios pavar
dė rodos Juodanukienė. 

Juodeika. Leonas ir Juozas, gyv. 
Grand Rapids, Mich. 

Juodienė, Petronėlė, iš Žirikų vai., 
Mažeikių aps., gyv. Boston. 

Juraškienė - Fedaustski, Frederiką 
ir vyras Eduardas Juraška, gyv. 
New York. 

Jurevičius, Antanas, iš Panemunėlio, 
Rokiškio aps., gyv. Chicago. 

Jurgilienė - Dajoraitė, Petronėlė, iš 
Šilalės vai., Tauragės aps. 

Jurgutienė, Konstancija, gyv. Chi
cago.' 

Jurgutis, Juozas, gyv. hCicago, kur 
buvo tramvajaus (trolley) maši
nistas. 

Kabašinskas, Stasys ir Vincas, gi
mę Amerikoje, gyv. Lietuvoje Bir
štono vai., Alytaus aps., vėliau 
gryžo Amerikon. 

Kalpakienė - Kamauskaitė, Dorotė-
ja, gyv. Binghamton, N.Y. 

Kasparavičius, Pranas, iš Sakių par. 
Kašėta, Jurgis, gyv. Orange, N.J., 

ir Kašėta, Juozas. 
Kavaliauskienė - Stai>ionytė, Adėlė, 

iš Katkų k., Kėdainių aps., gyv. 

rodos New York. ! 

Kezef, Mykolas ir £ez|| Žemaity-
tė, Stefanija, Chicago. 

Kiuras, Jonas, iš Panevėžio m. 
Klemka, Vytautas, iš Panemunio y* 

gyv. Brooklyn. 
Klimas, Anna. 
Kochanovsky, Albinas ir Juozas, 

broliai Paulinos Mikolevičienės. 
Korženiauskaitės, Darija ir Elena, 

dukterys Mykolo, ištekėjusių pa
vardės nežinomos, iš Žiežmarių v., 
Trakų aps. 

Krivinskas, Jurgis ir Krivinskaitė, 
duktė Vinco, sesuo Maksvitienes, 
iš Jankų vai., šakių aps. 

Kurnėta, Jonas, iš VaitKabalių k., 
Vilkaviškio aps. 

Kumeta, Juozas, iš Vyštyčio, yilka-
viškio aps., gyv. Chicago. 

Kveuaraites, Juzė ir Franė, viena 
ištekėjusi už Vinco Stogio, duk
terys Marijonos itipskytes, gyv. 
rodos Brooklyn. 

Kvedaras, Kazimieras, sunus Mari
jonos Kipskytės. 

Lapienis, jonas, sunus Juozo, iš a,lotų ..., Šimonių vai., Panevežio. 
Leonavičius, Jonas ir Leonavičius, 

Juozas, kilę ar turi giminių ivai-
varijos vai., Marijampolės aps. 

Lisnsaite, Magdalena, istekejusios pa
varde nežinoma, iš KusnaKaviz-
nos k., Marijampolės aps. . , 

Lizas (Ližaitis;, Juozas, sunus Vin
co. 

Merkys (Mierkis), Juozas, || Vy
žuonų vai., Utenos aps. 

Morkeliunas, Vladas, brons Apolo
nijos, gyv. New lork. 

Pakeniene, nasie, ir jos duktė. Vy
ras buvo kilęs is fcsKemių vai., le
dainių aps., dirutisKių K. 

PaiuomsKas, Jurgis, is ruobinių k., 
Aluntos vai., u venos aps., gyv. 
.Brooklyn. 

PauKstys, Vincas, iš Kuro-Lusnos 
k., sakių aps., Duvęs tooKsimnitaa, 
gyv. v^meago. 

Paužienė - Jalubauskaite, sesuo O-
nos, is Marijampolės aps. 

Pavilioniene - vaiKeviciute, išvyko 
is Kauno 1936 m. ar J.&57 m., 
gyv. onieago. Veiiau istekejo an
tru kart. 

Pavilionis, Kazimieras* ii Gajunų, 
gyv. Chicago. 

Pecaitis - Kisneriutė, Malvina, iš 
Šimkaičių k., Pusaltonių m., Ra
seinių aps., gyv. Pittsourgn. 

Petkevičius, Vytautas, api 60 m., 
tėvas Olės, kurį laiką gyv. Chi
cago. 

Piečaitienė - Cimbalaitė, Agota, ir 
Jonas Piečaitis, iš Vilkaviškio a. 

Metropolitan Opera Lankysis Cleveland© 
Savaitę Balandžio 7-12 

— Ežio PINKU — 
^ _ Metropolitan Opera lankysis Cls-

Pikelis, Antanas, jo žmona Monika, velande 22-am sezonui ir perstatys 
ir dukterys Monika ir Angelina, 
kurios jau ištekėjusios, gyv. Nia
gara Falls, N. Y. 

Poželaitė, Emilija, gimusi Ameriko
je, lankėsi Lietuvoje, Šiauliuose, 
vėliau gryžo Amerikpn ir ištekė
jo, gyv. Philadelphia. 

Protasevičius, Jonas, iš Vilkaviškio 
aps., Chicago. / 

Račauskas, Pranciškus, brolis Alek
sandro gyv. 4442 S. California 
Ave., Chicago. 

Radziukynas, Remigijus, iš Simno 
vai., Alytaus aps., gyv Detroit. 

Rasimienė - Juodzentavičiutė, Mari
jona, iš1 Kriokialaukio vai., Kal
varijos aps. 

Ričmand, Stella, gyv. Detroit. 
Ripskis, Konstantinas, brolis Stani

slovo, iš Šiaulių aps. 
Rudokas, Petras, iš Panevėžio aps., 

gyv. Chicago. 
Rutkauskas, Jonas, iš Marijampolės. 
Sarapinaitė, Kazė ir Ona, iš Kuršė

nų vai., Šiaulių aps. 
Senutienė - Galinytė, Marijona. 
Skubąs, Kazimieras ir duktė Monika, 

iš Raudonės vai., Raseinių aps., 
gyv. New oYrk. 

7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

p • 

naudojimui 

Perviršio Gaso Bėgyje 1947 
Netikėti apsireiškimai paėję nuo žymiai didesnio musų dabartinių naudotojų pa
reikalavimo ir nepajiegumo musų teikėjų padidinti pristatymą del negavimo prie
taisų reikalingų naturalio gąso varymui iš Pietvakarių privertė mus priimti ir vy
kdyti sekančius netikėtus nusistatymus: 

"A. Nuo Vasario 1, 1947 iki Gruodžio 31, 1947, imtinai, ši Kompanija neteiks 
gąso išteklių industriniam naudojimui jokiam naujam aplikantui tam tikslui, 
betgi ir toliau tes aprupiniirą gasu industriniam naudojimui, jeigu tik bus gau
nama jo, kiekvienam dabrtiniam naudotojui visoje savo sistemoje tiktai to
kiame kiekyje kĮęvęieną mėnesį kiek buvo sunaudota kielvienp tokia naudo
tojo industriniam tikslui bėgyje Gruodžio mėnesi,o 1946. 

"15. Nuo Vasario 1, 1947, iki Gruodžio 31, 1947, imtinai, ši Kompanija neteiks 
gaso apšildymui jokių naujų pastatų, kurių pagrindai nebuvo pacicti arba st~-
tįyba nebuvo pradėta prieš Vasario i/ Į947. 

"C. Nuo Sausio 9, 1947, iki Gruodžio 31, 1941, imtinai, ši Kompan ja netelks 
gaso jokiems gąsiniams šildymo įrengimams arba padargams kui e buvo tai
kyti užimti vietą kitų įrengimų naudojančių kitokį kurą ir kurių įrengimai ir 
|$edimai buvo pradėti Sausio 29, 1947, arba po jtp. 

"D. Nuo Vasario 1, 1947, iki Gruodžio 31, 1947, imtinai, ši Kompanija neteiks 
gaso šildymui į naujus įrengimus taikomus į vietą senų gasinių padaigų .jeigu 
tie nauji įrengimai sunaudos daugiau gaso negu tie įrengimai kurių vietai už-
feti deaami nąuji įrenginjai." 

Siš tetikėto įvykio patvarkymas įvedamas apsaugojimui dabartinių naturalio gaso 
naudotojų. Jis apriboja naujus kostumerius naudoti gasą tik valgia gaminimui, 
f«ndens. šildymui/ ^ refrigeracijai. 

Jlfes darome* viską kas tik galima prašaliu imui trukumo ir to netikėjo apsireiškimo. 

/ , , v '-'i . •> '• t ' v .-A- ; • 
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T H E  EAST OHIO GAS C O M P A N Y  

aštuonias operas savaites bėgyje 
pradedant Balandžio 7 baigiant 12. 
Perstatymai bus didžiojoje Public 
Hali. 

Repertuaras bus, kaip praneša 
Thomas L. Sidlo, Northern Ohio 
Opera Association pirmininkas, iife* 
sidės iš šių operų: 

Pirmadienio vakare, Balandžio f, 
LAKME, su Lily Pons, Raoul Jobin, 
Giacomo Vaghi, Martial Singher, 
Thelma Votipka ir Maxine Steli-
man; konduktorius Louis Fourestiei'. 

Antradienio vakare, Balandžio 8, 
LOHENGRIN, su Set Svanholm, He
len Traubel, Dezzo Ernster ir Her
bert Jannsen; konduktorius Fritz 
Busch. 

Trečiadienio vakare, Balandžio 9: 
F AUST, su Ežio Pinza, Clara mens 
Turner, Dorothy Kirsten, Charies 
Kuilman ir Maxine Stellman; kon
duktorius Wilfred Pelletier. 

Ketvirtadienio vaKare, Balandžio 
10: LA TRAVIATA, su Eleanor ste
ber, Leonard Warren, Tneima 
tipka, Jan Peerce, Leslie Cnaoay u' 
'lnelma Altman; konduktorius iww 
ro Cimara. 

Penktadienį po pietų, Balandžio 
11: HAinSEIj and GKEiEL, su -«4s»e 

r J btevens, Nadine Conner, 
• ilarsnaw, John browmee, XuuiUia 
i Votipka; koiuiuktorius t HM k»UU." 
! ry. 
j "Valpurgis Naktis" baletas s a 
uLeon vai-Ktts, Eaward Ci*tua, ir *«•> 
! renkiaoicuio vait., ba.iaimz.io 4a; 
! liUiAiiS UOUUNUi £ , 
! ^a, Kichaid TucKer, bv/AlC l#-v" 

' caiom, Irene Jordan, 
i ha, w..cK jtiarren, Blanche lu-...*, 
| .^aUu..torius Himil Cooper, 
į tjvo^aienj po piptų, i>aiandziw 
: AlJli U i litilW i-< L , SU 

Aii/uiuse^ .b errucoo xagnavini, Lu-
jajpoWning, Jonu xjrowiuw., 
Stellman; KonuuKtorius «-v-

! ooetero. Konauivunius. 
j ..^j'vauifcino \asaie, x>a;anazio i-c 
! su iilancae xaeoom, Uiacv.»..u 

, J v u r t  i > a a m ,  i ^ e o n a r u  » < « •  
, Jdax KUUOlyil, KuauaiwLOX'lu-. 
_jau prtxuuuuauu Qiuzi^ 
K>aieje umun i>aii& o i Comui«.«,^ 

—. AT i^UCHU. _ 

Į S U K U S  C i A I d K U  

NtLAIMtl 
įvadu jusų naniai arba ru-

<.wc.^Uvii Litu i pit SUlliiiklllU Hi-ktA 
„«.0auinu ugnies, KieipKiteo į 
J- . J. >\KKSia, del itpiVttlllwfc*-
mo, ko viaauii reiKaiauja Jip-
^uduuo Kompanijos pirui uo-

įbiiioka u/, liuoatoiiua. 

F. J. KEKSlb 
ujd-12: Society lor savings 

iCitJi.: MAin U L Ė .  

VELYKOMS 

iiPAKDAyiMA^ 
v vilnoniu užsimauiu..ru 

sweaters — 1.2a 
T marbKimai .30 iki .97 

i.Al-vnuos ski sweaters 32 
vilnones bliusKOo 

.»y iKi i.ltf 
MOTEiUMp vilnones cardigans 

1.49 iki 2^0 
įaipgi daug kitų sweateriu vyra-iMt 
liioterims, vaikams, mergaitėms *r 

jaunikliams. 
Atdara IFĮFLAien 8:00 iki 5:00 vt;l. 

taei.aci. nuo 8:00 iki 4:00 vai. 
Parusimo kamoarys 2-me auk- ..e 

SiX)NE KNITTING MILLS Co. 
'< oOu sianion Avenue 
iNUton ^tn fcitreet. 

2 bloki.i šiauren nuo Woodland ave. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  S T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų six:cialy}je. 

Kambarių Popieriavimas 
Kamų Maliavoj imas 

16S08 Endora Road 
Telefonas: 

telnmore 8794. 
Cleveland, Ohio . Ii 

'L. 4.+ . ' ..'a, —i 



-f į|fp*PĮIJ^IiJIWUUI' m̂mwmw*w® - w-

K;" 
* D I R V A  
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS I 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais ;j; 

Visi atsilankykit į Slovenian Auditorium, 6417 St. Clair Avenue 

Sekmad. Kovo-March 9 d. 2:30 vai. 
Kalkės ftr. J. Abraitis 

ir Neris J. Šimku3 
štai jau ir atėjo ta laukiama 

diena — sekmadienis, Kovo 9, 
kada bus rodoma brolių Motu-
zu-Belecky Lietuvi kos filmos. 

Filmų turinys plačiau apra-
.omas ant <5-to puslapio. 

Rodymai bus žinomoje dide 
]§j Slovenian Auditorium, 6417 
St. Clair avenue, kur telpa virš 
1.0DO publikos. 

Privažiavimas i 3 visų miesto 
( a!?.u i f?t Clair ir E 6"tb St 

ra tengva?, ir yra daug' vietos: 
pasistatyti automobiliams. 

t j 
Atminkit: tai jau šį sekma-1 

dieni, Kovo-March 9, rodymas 
prasidės nuo 2:30 lygiai; salė 
atdara nuo 2 vai. po pietų. 

L i t h u a n i a n D i g es t 
0820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO * r • ^ |»HONE:- EN^eott 4486 

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

Trifm 

Address by U.'S; Senator C. Wayland Brooks of Illinois, 
delivered in the Senate, commemorating the anni
versary of the signing of Lithuania's Declaration 
of Independence. 

teauno vaizdas .Nepriklausomos Lietuvos laikais 

Iš CLEVELANDO Į Bogota, 
I Kolumbijoje, Pietų Amerikoje, 

T, .... j pastaromis dienomis lėktuvu 
Įtanga į filmas 6> suaugu- ;nuvežta ke]įolįka veislinių kar-

I vių. Karvės tokiu budu kelia-
.j- . vo pačiu moderniškiausių budu, 

.. fį, es ^ P°Pietj du nesenai kažin ar jos įvertino ta fak-
is Europos atvykę Lietuvos ; - • , * ... 
tremtiniai. Dr. Julius .Abrait's.j . vietoje kelių savaičių 
ir Neris J. Šimkus, garsaus j v^rgin£°s kelionės gyvuliniam 
kompozitoriaus St. Šimkaus su- vagone jos ten nuskrido Į 28 

M I R I M A I  

tų amžiaus (su taksais). 

nus. 
Patirsi! iš tų filmu ir iš gy

vų liudininkų kodėl Lietuviai 
fcėgo nuo raudonųjų okupantų, 
palikdami savo tėvynę; sužino
site kodėl daugelio jusų gimi
nės, likusieji Lietuvoje, amži
nai nutilo ir jums daugiau lai
škų nerašo. Taipgi pamatysite 
tremtinių gyvenimą svetimoje 

valandas. 

IMTYNĖS ARENOJE 
Jack. Ganson pastatė penkias 

porad gerų imtikų. šį ketvirta
dienį, Arenoje. Tai buvo vie
nos iš įdomiausių imtynių. 

Jim "Goon" Henry, populia-
ris Clevelande, buvęs Oklaho
ma universiteto footbolo žvaig-

šalyje, Vokietijoje, jų skurdą j ždė, suporuotas su garsiu Bob-
ir jų pastangas pasirodyti kul- bv Bruns iš Chicago. 

ARŽUOLAITIS (Arzig) Alek
sandras, 48 metų, mirė Va

sario 28, Clevelande, Palaido
tas Kalvarijos kapinėse. 

Paliko nuliudusią savo žmo
ną, Bernice (Daugirdaitę), mo
tiną, seseris Louise Banionienę 
ir Jeanette Peterlin. Taipgi 
du brolius, Vincą ir Vladą. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakuos. 

turingais Lietuviais. 
Bus parodyta dvi filmos pir

mesnės laimingos, gražios Lie
tuvos. 

(žiūrėkit plepiau pusi. 6) 

LVS 1 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Šios poros laimėtojas bus su
poruotas su čampionu Frank 
Sexton kitą savaitę. 

GRYŽO Iš FLORIDOS 
Kun. P. Černius del nesvei

ka v i mo dakatarų patartas bu
vo išvykęs i Florida praleisti 

Pranešimas apie Mirtį 
Kastanto Tamkaus 

Kastantas Tamkus, nevedęs, 
62 m. amžiaus, vaistininkas, 
mirė Clevelande Gruodžio 14, 
1946 m. Jo kūnas buvo kre-
matorijoje sudegintas. 

Jo pelenai palaidoti Vasario 
27 d., Lakeview kapinėse. Lai
dotuvėms pribuvo iš Chicagos 
jo brolis, Leonas Tamkus su 
draugais. 

Velionis paėjo Triškių par., 
lemos šalčius. Keletą sava— į ^au£iniu k., Amerikoje isgy-

Kovo 7, Dirvos redakcijoje, nuo 
8:15 vai. Nariai ir komisijos į LANKĖSI J. KRIPAS j 

prašomi atvykti laiku. į Pereitos savaitės pabaigoje j 
j į Clevelandą buvo atsilankęs ] 
I pasisvečiuoti LVS finansų sek-

MOKYTOJOMS PAKELS | retorius Juozas Kripas, iš Ann 
ALGAS į Arbor, Mich. Jis viešėjo pas' 

Onio Senatas, Columous mto-, j,vS sekretorių Karpių ir pir
šte, užgyrė bilių savo komisi- į mininką P. J. žiuri. Ta proga 
joje, kuris reikalauja pakelti centro valdybos nariai pasita-

Ohio valstijos mokytojoms al
gas. Bendra numatyta pakėli
mui suma' apima $26,000,000 
metuose. 

TRAFIKE ŽUVO 21 
Trafiko nelaimėse Clevelan

de šymet iki Kovo 5 užmušta 
21 asmuo. Pernai per tiek pat 
laiko užmuštu buvo 26. 

rė apie LVS seimo rengimą ir 
kitus reikalus. 

Taipgi čia lankėsi naujai at
vykęs iš Vokietijos rašytojas 
ir mokytojas Stepas Zobarskas. 

j Jis viešėjo pas P. J. žiūrį ir 
apsilankė Dirvos redakcijoje. 

1947 AUTO PLATES 
Automobilistai atvykdami į 

Dirvos ofisą pirkti 1947 Auto
mobilių numerius, nepamirškit 
atsivežti savo automobilio sa
vininko Title, neužtenka per 

Gėlių ir Namų Paroda 
Public Auditorium rengiama di

delė Įdomi paroda, Greater Cleve
land Home and Flower Show. 

Gėlių augintojai iš visų šalies da
liu atvyksta dalyvauti. Viso did§ji 
auditorija bus išdabinta gėlėmis ir 
papuošalais, taipgi namais ir dar-

nykščio mokėjimo ženklo. želiais, ir nusodinta gyvomis gėlė-
' Prasideda pirmadienį, Kovo mis. Parodos valandos bus nuo 11 

10. Baigsis Kovo 31. i iki 11 naktį. 

INCOME TAX 
I Š P I L D O M A  

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

6603 Superior Ave. Visą dieną ir vakarais. 

I. J. S AM A S 
J E W E L E R  

PERSIKĖLfi { NAUJĄ VIETĄ Į! 
j l 

i didesnę ir gražesnę krautuvę Į į 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio į j 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- j j 

rodėlių ir Visokių graždaikčtu, už nupigintą kainą. j 

Laidojime pasitarnavo' Wil-
keiis F unreal Home. 

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

EVO BETTI, Owner 
422'J Superior Ave. 

GERAS VYNAS, ALUS 
už nupigintą kaina. Kreipkitės 
į PAR1SIS FAMOUS VVlNE 
STORE, 6404 Denison avenue. 
Turim 70 rusių gero vyno nuo 
puskvortės iki galiono. (11) 

PARSIDUODA VYRIŠKI 
S-UTAI — 38 mieros 

Du siutai su dviem porom 
kelnių, topcoat, raincoat. 

Kreiptis 
1017 E. 69th Street. 

MIEGAMAS KAMBARYS 
Blaivam vyrui, $7 savaitėje. 
Telefonai _i~crty 9912. 

702 East 117 Streot 

RADIO SAVININKAMS! 
Reikale duokit savo RADIO 
pataisyt ekspertui radio me-
kanikui. (12) 
WONRER RADIO SERVICE 

5602 Harvard Avenue 
Tel. DI 6030 George, Prop. 

MOTERIMS PRANEŠIMAS 
Ateikit pirkti sveikų maisto 
reikmenų į BOLAND QAU-
LITY HEALTH FOOD Store 

3281 Fulton Road 
čia gausite sveiko maisto vi
sai šeimai žema kaina. (12) 

• IMIIHII HlllliMII 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd 
Telefonas: POtomac 6899 

(Continued from last issue) 

Dec. 16, 1946 
Dear Mr. Zuris: 

"Thank you for yottr generous 
words on behalf of the American 
Friends of Lithuania regarding my 
position on the question of refu
gees and displaced persons. 

"In answer to your request for 
my comments on the situation in 
the Baltic States, I am quite will
ing to express my personal views. 
It is my opinion that the Soviet 
Union's primary purpose in main
taining control of these countries 
is to provide an arsenal for the pro
tection of her own boundaries. As 
the people in this Baltic countries 

j win Soviet confidence, as the Soviet 
j Union is convinced that they or their 
Į allies represent no threat to Soviet 
[ security, she will adopt a more 
| friendly attitude toward them. This 
, is a natural reaction among the 
people of all European nations who 
live in constant terror of invasion 

: by their neighbors. One possible 
i solution to this problem is to create 
i a fringe of internationalized districts 
to divide these countries. 

"I reiterate that the foregoing rep
resents my own thoughts on the sub
ject. 

JjJincerely yours, 
Mrs. Franklin D. Roosevelt. 

This vvould clearly indicate that 
if the American representative to 
the General Assembly of the Unit-
Nations feels that the people of 
these Baltic countries must win So
viet confidence before the Giant 
Bear will adopt a more friendly at
titude toward them, this is indeed 
a sad (iay for Lithuania and all 
small countries behind Russia's 
"Iron Curtain". 

There was a time when we had 
much greater influence with a na
tion like Russia, who understands 
only brute force and power. That 
was when the Germans were deep 
into the lands of Russia.. It was 
when our air power was greater 
than the combined air power of 
all the rest of the world. It was 
when our naval strength was great
er than the combined naval strength 
of all the other countries of the 
earth. It was when we were gear
ed to the production and prosecution 
of war. During that time we won 
our wars throughout the entire earth 
against the most vicious and high
ly trained enemies of history. We 
were successful because ail of Ameri
ca was participating. The youth 
of America, the blood, the flesh, 
the brain, the brawn, of America, 
the inventive genius and the crea
tive productive power all combined 
for victory under the high ideals 
of the Atlantic Charter, but the 
ideals expressed in the Atlantic 
Charter made little or no advance 
in the world because the foreign 
policy of our country was kept 
within the control of one man, who 
felt that he alone knew how to 
bring the arrogant leader of Russia 
to collaborate honestly. It was writ
ten of him at the time: 

"Mr. Roosevelt, gambling for the 
stakes as enormous as any states
man e\er player for, has been bet
ting that the Soviet Union needs 
peace and is willing to pay for it 
by collaborating with the West..' 

He gambled and from all the evi
dence apparent now he lost and hu
manity lost and civilization will pay 
dearly for years to come. The peo
ple of Poland, of Lithuania and the 

JIEšKAU PIRKTI NAMO 
vienos šeimos, žemai 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 1429 Wayne av. 
Lakewood 7, Ohio^ (10) 

other Baltic States, and millions 
more behind the iron curtain will 
pay . dearly. The American people 
realize now that we sent 350,1)00 
boys to their graves, a million men 
>vill live on carrying the effects of 
their wounds and generations to 
come will carry the burden of a 
financial debt because of the help 
we sent to Russia and other coun
tries who claimed that they would 
adhere to the principles of the At
lantic Charter. The last lend-lease 
*eport shows that more than eleven 
jillions dollars of supplies were sent 
to Russia alone. The American ci
tizens will pay the interest on that 
eleven billion this year, while Rus
sia, up until a few days ago, had 
refused or declined to discuss any 
settlement of that obligation. 

As we wrestle with such purely 
domestic things as balancing our 
budget, reducing the cost of Govern
ment, reducing taxes, paying some
thing on our National debt, we find 
that five billion each year must be 
paid in interest on our National 
debt and 50 billions of that debt 
was incurred by sending supplies 
to these nations who professed to 
believe in the Atlantic Charter. As 
we struggle through countless years 
to come we will pay the obligations 
incurred in the expenses, past, pre
sent, and future, resulting from 
this war. The tragedy is that re
presentative government and free
dom of the people have not been ad
vanced. 

This presents a tremendous chal
lenge to our new Secretary of State, 
Gen. George Marshall, and to his 
associate, the Ambassador to the 
Soviet Union<' 

Our Ambassador to the Soviet Un
ion, Mr. Bedell Smith, was Chief of 
of Staff to Gen. Eisenhower. He 
knows the supplies we sent, the aid 
we gave, the losses we suffered, to 
aid Russia, as our forces advanced 
across France and Germany. 

Gen. Marshall knows how many 
times we sent supplies that were 
needed by our own men to help the 
Russians defend their own country. 
These men, Marshall and Smith, both 
played magnificent roles in the de
velopment of military strategy and 
tactical force that won the war. 

Now they have the responsibility 
of picking up the broken threads of 
diplomatic failures, to win for peo
ple everywhere who love freedom 
of worship, freedom of speech and 
press, freedom of choice and action, 
the advancement of the principles 
of the Atlantic Charter for which 
so many died, so many suffered, 
so many worked and prayed. 

They must stand steadfast for 
the American ideals and stop the 
eternal appeasement of the enemies 
of the liberties we hold so dear. 

To Free Lithuania 
% 

Still "Kid to the Soviets, Its Liberty 
Diy Would be this Month 

To the Editor of The Courant: 

February 16 is Lithuanian Inde
pendence Day. ' Normally one of 
rejoicing, this year, however, there 
is no cause for happiness, as Com
munist Russia still dominates this 
small Baltic country. 

Since June 15, 1910 the Republic 
of Lithuania has been a victim of 
power politics and acts of aggres
sion. First it was the Soviet Union 
(1940-41); then Nazi Germany (19-
41-45), and now Russia once again. 

The war is over and all countries 
should now be enjoying the fruits 
of peace and freedom that this past 
war was fought for. This is not 
the case, however, and power poli
tics still is an obstacle to world 
unity and universal freedom. 

The United States still does not 
recognize Russia's aggressive meth
ods in attempting to absorb Lith
uania. In this connection President 
Truman informed a delegation of 

1 American-Lithuanians at the White 
House on Oct. 29, 1946 that his 
Administration's "policy regarding 
the Baltic States did not change, 

; cannot change, and will not change." 
Republicans, too, support freedom 

for the Baltic States as attested 
to by a statement of the Chairman 
of the Republican National Com
mittee, B. Carroll Reece on Oct. 12, 
1946. I quote in part: ". . . Lith
uania, Latvia and Estonia should 
be restored to their former status 
of freedom and independence .. 

Lithuanians will never give up 
their struggle for freedom and the 
Lithuanian underground is still ac
tive against the Soviet invaders as 
well as it was against Nazi Get-
many. The struggle for freedom 
for small nations, such as Lithuania 
will go on and eventually justice 
will prevail over the followers of 
power politics. , • 

Lithuanians have an adage for 
the struggle for survival that has 
been theirs down through the count
less centuries, and I believe it fit
ting to mention it here in tribute 
to their current fight for freedom: 
"Be what may, Lithuanians will al
ways stay." 

JOSEPH BELAZARAS, IE. 
TTelemano, Oahu, T. H. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

BOWLING i 
THE Vets' Stmlftig Leagut p*l 

Sunday afternoons at Omarlo's s1 ill-
finds the teams struggling for top 
position. Joe's Bar elevated thei 
selves into first place while bo 
the Michic and Lasnik Cafe outfi 
were on the down car. Brirrhte 
individual performance was that 
Bob Smallev of the Tree's Bar out| 
fit. He totaled 610 for three gam * 
with one fat one —'- 257. That^ 
really cutting them down. BartenS 
der, a double header for the m«n, 
please. vVi"' " 

J 
1 

BASKETBALL t# Z 
ST. GEORGE Seniors continued 

their winning ways by defeat) 
St. Aloysius B 38—20 last Sunda# 
night. Monday night the boys san^j 
a different tune, however, due 
the fact that Immaculate Concept 
tion defeated them 32—27. Thi|Į 
was the Seniors' first defėat in th# 
CYO competition compared with a 
string of something like ten victor* 
ies.- Their only other defeat thifr 
season came at the hands of thA 
DuBois, Pa. Litts. Monday wasonif 
of those off nights — we hope. 
Then again you can't win them all. 

The Intermediates tangled witjlt 
the St. Al's Intermediates and can# 
out on top with a 23—18 win. 

The Juniors did a nice job in 
walloping St. Casimir's 43—23. 

Nize goin' gang. 

SPRING FROLIC 
ST. GEORGE Ptost 613 CWV. is 

making arrangements for a Spring 
Frolic on Sat., April 12th. It will 
be a combined dance and drawing# 
They are giving away a refrigeri-
tor, stove, and a washing machiri* 
— chances are available from any 
of the veterans. 

TRIVIA 
TO Miss Adella <Gh*fetts of Colum

bus, all we can say is "Wow" — 
and some of the he men think so, 
too. 

LOCAL Vets' ought to keep en 
their toes. We've been hearing a 
great deal of comment on their "do
nation" policies of late. And hon
estly, its not our idea. We hear 
about it and think that you should 
know. 

That's it! We'll be seeing you. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVIT AI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba Saukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

| P J KKKSL& 1  

= 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 3 

=j kitSs ; mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 3 
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
= Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iipildymaa 
5 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
F.iun»iiuminnninnmnnnniin»niininnnininnniumuiunmnnmnninnHnm? 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

^VWWVWWWVWWWWWVWWiW^/WW^VSfWWtfWWVW 

Gavimui Patenkinančios šilumos 

Gaukit MONCEIEF 
Automatiška šiluma 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

COAL 

•MinMMIMMMl 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

į TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
I 7502 St. Clair Avenue Cleveland 
• * 

| Frank Orpse f Urbšaitis) Sav. _ įį). 9648. LI. 023?» 
j AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4798 

IIMtimiMIHHtW WMM* Mtf If MHUMMII —— 
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