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(Dirvos 
- Bavarijoje pranešimai) 

PABLOGĖJO MAITINIMAS 
PASKUTINIU metu stovyk

lose labai pablogėjo Lietuviu 
tremtinių maitinimas. Visi mes 
cia turime pernešti nuolatinį 
alkį. Maisto normos tokios ma
žytės kad jokiu budu negalima 
iš jų gyventi. Tas pats mais
tas stovyklose neatiduodamas 
f rankas, o metamas j bendrą 
katilą, žinoma, daug kas tuo 
metu nubyra dar j šalis.... 
Kai DP pareikalauja jiems pa
skirtą maistą atiduoti į rankas. 
UNR'RA niekuomet nesiteikia 
šio prašymo išklausyti. Aišku, 
tada mažiau turėtų sau nau
dos . ... , 

Musiį gyvenamos fitalpos 
yra labai Šaltos, nes neužtenka 
kuro. šiuo metu Vokietijoje 
siaučia dideli šalčiai. Taigi šą
lame. Sąryšyje su tuo padi
dėjo susirgimų, ypač plaučių li
gomis, skaičius. 

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
NEŽIŪRINT didelių šalčių 

ir kitų rūpesčių, Lietuviškos 
pradžios mokyklos ir gimnazi
jos savo darbo nenutraukė. 
Mokiniai mokosi labai šaltosę 
patalpose. Mokytojai taip pat 
vargsta su jais. Tikimasi sėk
mingai užbaigti mokslo metus. 

DĖKOJA AMERIKOS 
LIETUVIAMS 

NEPERSENAI iš ffiitnmin-
gfcno Lietuvių kolonijos išvyko 
j Ameriką Inž. Martynas Lau
rinavičius. Mus pasiekė žinia 
kad- jo pastangomis surinkto
mis aukomis Amerikiečių tarpe 
Lietuviams moksleiviams pa
siųsta 18 CARE pakietų. ši do
vana labai sujaudino Memmin-
giečius. Mes nuoširdžiai esa
me dėgingi duosniems aukoto
jams, kurie atjaučia musų di
džią nelaimę. Nemažiau esa
me dėkingi ir šios akcijos su
manytojams. Lietuvių tremti
nių bendruomenė savo susirin
kime nutarė išreikšti jiems už 
tai savo padėką. 

HORIME DIRBTI — 
DARBO NĖRA 

DAUGELIS Lietuvių jau se
nai bando susirasti darbo. De
ja, visos jų pastangos nueina 
niekais, nes Vokietijoje šiuo 
metu siaučia didelė bedarbė. 
Ypač del to yra susirupinę jau
ni vyrai. 

Ys jO. O iman 
% 

Gelbsti Graikiją ir Turkiją 

KONGRESE TUO REIKALU TIKIMA 
ILGU TASYNIU 

SOVIETAMS PATAI
KAVIMAS VIS DI

DELIS 

Šis karys lakūnas išgelbėjo II 
Amerikos karių kurie su B-29 
nukrito Grenlandijos leduose. 
Jis yra Ltn. Bobby Joe Cav-
nar, 22 m., iš Okmulgee, Okla. 

JKAS DEDASI MAS-
KVOS TAIKOS 

KONFERENCIJOJE 

Kovo 12, Prez. Truman 
asmeniškai kreipėsi i ben
drą Kongreso posed/, pra
šydamas atkreipti dėmes] j 
keblią padėtį kokioje atsi
dūrė Graikija ir Turkija, 
komunizmo pavojaus aki
vaizdoje, ir ragino skirti 
$400,000 000 An.erikos pi
nigų bei niilitiinnę atsparą 
išlaikymui tų ^ahų nuo iš-

gera atsiskaityti." Bet iš so-j 
vietų pusės nesulaukia jo-
kįo draugingumo. 

Sakoma, Maskva nujaus
dama koki žygį Prez. Tru
man darys Graikijos ir 
Turkijos gelbėjimo atžvil
giu, atšaukė savo ambasa
dorius iš Washingtono ir 
iš Londono. Išrodo kad 
Maskva prie ko neti
kėto rengiasi. 

ČEKAI ir Lenkai pasi
rašė 20 metų sutartį apsi
gynimui nuo Vokiečių. Kai 
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1938 metais Vokiečiai grie-| 
laukinio spaudimo tapti-ko-j be Čekų Sudetiją, Lenkai 

irgi šoko iš užpakalio ir 

Komunistų suagituoti karo veteranai nuvyko į Columbus, O., 
reikalauti kad valstija mokėtų jiems bonus. Daugybė jų ne-
jieško darbo. Valstijos valdyba negali nutarti bonus mokėti, 
tą turi nubalsuoti visi valstijos piliečiai, bet komunistams ne
svarbu kaip tas reikia daryti, jie tik demonstracijas rengia, 
trukdo vyrus ruo darbo. 

munizmo auka. 
Kongrese, be pritarėjų, užgrobė savintąsi kampą Į 

atsirado ir priešingų, ir iš-! Čekijos. Tik tas laimėji-
rodo kad jeigu tas reikalas mas neatnešė Lenkams jo-

Kovo 10 d. Maskvon su-j \r bus pravestas tai ne be ki°s naudos. 
sirinko keturių didžiųjų! tąsymosi ir karštų gin*f 
aukštieji ministrai sudary-i^U* Sovietų draugai kon* 
ti taikos projektą Vokieti- greso atstovai rėkia jog si
jai ir Austrijai., Vietoje to, Itokls Amerikos žygis yra 
Molotovas priėmė kitų ša- J.e ^as. kaip paskutinis 
lių delegacijas savo keistu | žingsnis prie paskelbimo 
pasiulymu kad butų svars- sovietams karo. 

Reikia tikėti kad Maskva 

butų svarstomas čia priva- Trumano politiką Graikijos 

toma ir Kinijos taikos rei
kalas. Tuomi Maskva pa- del to garsiai suriks ir nu 
siryžo suvelti reikalus, už- gąsdins Ameriką. Kongre-
vilkinti laiką, konferenciją' sas kad ir suteiks pinigus 
užtęsti bergždiems ginčams tų šalių gelbėjimui, gali at-
ir galiaus išlydėti delega- mesti prezidento sumany-
cijas prie nieko nepriėjus, mą siųsti ten militąriaius 

Gen. Marshall tą Moloto- dalinius ir ginklus, 
vo planą atmetė, sakyda- Abiejų partijų žymesni 

Iš MANILA praneša kad 
ten buvo pasikėsinta nužu
dyti Filipinų salų respubli
kos prezidentą Roxas. Už 

PATARIA UŽPARY-
TI KOMUNISTU 

PARTUĄ 

Darbo Sekretorius Lewis 
B. Schwellenbach patiekė 
Kongresui savo sumanymą 
kad komunistų partija šio-

SAKO ĮSILEIS 100,-
000 IŠVIETINTŲ 

ŽMONIŲ 

tai suimtas Filipinų darbo j ? /ie kutų uždrausta ir 
organizacijų kongreso pir-1 u?4ai sako, komu-
mininkas ir laikraščio re 
daktorius. Areštuotas ir i 

mas, jei Kinijos klausimas vkdai tuoj pareiškė remsią 

TREMTINIŲ NETURTAS 
IKI šiol Lietuviai tremtiniai, 

•vis dar vertėsi šiaip-taip, nes 
dažnas jų turėjo iš tėvynės at
sivežęs pinigų ar šiaip daiktų. 
Dabar gi jų neturtas padidėjo. 
Per eilę metų daugelis savo su-
taupas išleido, nesant uždar-
bSų jos papildytos nebuvo. Ne
žiūrint to, visiems dar tenka 
prisipirkti maisto iš Vokiečių, 
įmokant brangias kainas, nes 
gaunamo stovyklose "maisto to
li nepakanka. * 

Daugelis tat, nesant pinigų, 
jau baigia iškeisti ar išparda
vinėti visus savo daiktus: dra-

-bužius, avalynę, foto aparatus, 
auksinukus ir kita. Pagalbos 
reikalingų Lietuvių skaičius 
diena iš dienos eina blogyn. 

.Lietuvos Raudonasis Kryžius 
darosi bejiegis ir negali visų 
prašančiųjų sušelpti. 

lo dalyvauti* ir Kinijos at 
stovai. 

Marshall pasiūlė svarsty
ti keturių didžiųjų 25 ar 
40 metų sąjungą, kuri pa
laikytų Vokietiją nugink
luotą, ir kad butų imama 
ištraukti kariuomenes iš 
Vokietijos, nes Vokietija 
butų padaryta nepavojinga 
ilgiems laikams. 

Iš Britų pusės Bevin pa
kėlė reikalavimą kad kiek
viena keturių didžiųjų pa
duotų skaitlines kiek ji tu
ri paėfnus Vokiečių karo 
nelaisvių. Molotovas išsyk 
pasipriešino suteikti žinių 
kiek sovietai turi Vokiečių 
karo belaisvių, bet Bevin 
sakoma privertęs ir sovie
tus sutikti patiekti belais
vių skaitlines. 

Rusijoje skaitoma apie 
5,500,000 Vokiečių karo ne
laisvių, tačiau komunistai 
atsisako tikras žinias pa
tiekti. Nuo karo pradžios 
sovietai neleido Raudona
jam Kryžiui nei kitai ko
kiai tarptautinei organiza
cijai į Rusiją ineiti nelai
mingų karo nelaisvių glo
bojimui. 

Turkijos klausimu, ta-
au tą politiką pravesti ne

bus taip lengva. 
Ant kiek stiprus pataika

vimas Maskvas tebėra pa
rodo kad State Departmen-
to viršininkai atvirai rei
kalauja Kongresą leisti ga
benti sovietams dar už 25 
milijonus dolarių reikme
nų, nors tuo tarpu pripažy-
sta kad Maskva neatsakė į 
keturis reikalavimus atsi
skaityti už 11 bilijonų do
larių lend-lease davinių ka
ro metais. Tie viršininkai 
sako, reikia palaikyti drau
giškumas su Rusija ją pa-
, i ! i. -JI Vvtio ^-/-vlrio 

nistų tikslas yra išgriauti 
šios šalies valdžią. Jie ne-

granatą metęs kaltininkas.!^11^ ^uti ksmdi-
& ; datuoti j valdiskas vietas 

PO Prez. Trumą*® apsi- ir retlkatl» "et į Kongresą. 
lankymo Meksikoje, dabar, 
Balandžio mėnesį, į Wash-! SENATE Mažų biznierių 
ingtoną atvyks Meksikos komitetas pasiryžo prašyti 
Prezidentas Aleman. Lai-1 didžiųjų laikraščių leidėjų 
kas šiom dviem kaimynėm sudaryti atsargą iš 50 iki 
gerinti savo santikius ir 80 tūkstančių tonų laikraš-
tartis bendrai kovai prieš tinio popierio kas metai pa-
komunizmą, nes pernai už-1 gelbėjimui mažiems laikra-
simušęs oro nelaimėje so- j ščiams gauti popieros kada 
vietų ambasadorius Meksi-1 jos pristatymas buna su
kai Umanskis ten gyvenda- trukdomas 
mas įkūrė pavojingus ko
munistų sukilinio lizdus vi
soje Amerikoje. 

KIAULIENAI pabran
gus, žymiai sumažėjo tos 
mėsos pirkimas, ir kiaulie
nos pristatytojai susiduria ŽYDAI vykdo didesnį te 

rorą Palestinoje, norėdami |su nuostoliu, nes brangiai 
nukovoti Britus kareivius1 pįrktų kiaulių mėsą turės 
gaudančius žydus ̂  teroris- parduoti už nuostolį, 
tus. Jeruzalyje ištiko spro-
girnai minų. 

Palestinoje suimta ir 20 
Amerikos jūreivių, kurie 
užsiėmė Žydų šmugeliavi-

Dominikonų Respublika, 
sala Atlantike į pietų va
karus nuo Floridos, skelbia 
priimsianti Į savo nedidelę 
teritoriją 100,000 išvietintų 
Europos žmonių. Ką ten 
žmonės veiks sunku pasa
kyti. Iš ten tik galės buti 
nelaimingieji bandomi sla
pta bandomi šmugeliuoti j 
Suv. Valstijas. 

PARAGUAJUJE, Pietų 
Amerikoje, komunistai ir 
kiti sukėlė revoliuciją prieš 
valdžią. Riaušėse nušauta 
keliolika žmonių. 

AUTO išdirbėjai tikrina 
šymet padarys pusketvirto 
milijono automobilių, arba 
1,300,000 daugiau negu pa
darė pernai. 

CIO automobilių darbi
ninkų unija reikaluja 40 
valandų darbo savaitės ir 
dar 23c valandai mokesties 
daugiau. Taigi vėl gali iš
kilti ilgi streikai. 

tenkinant, gal ji bus tokia mu j zeme 

Filipinų salos sutinka už
leisti Amerikai 23 bazes sa
vo salose, įrengimui Ameri
kos apsauginiu punktų. 

Hoover, tyrinėjęs Euro
pos maisto padėti, savo bū
tinai reikalinga šelpti ir 
Austriją iki 1950 metų.' 

MASKVA skolina Lenki
jai 28 milijonus dolarių, 
palaikymui tos šalies savo 
junge. 

Amerikos valdžia 
kėlė kaltinimą Rusams už 
kišimąsi į Vengrijos vidaus 
reikalus. Sovietų atstovas 
Vengrijoje pradėjo vykdy
ti Maskvos tvarka, ir prive
dė tą šalį pne politiškos 
krizės. 

Jeigu be to pareiškimo 
Maskvai daugiau nieko ir 
nedaroma, tas pareiškimas 
yra tuščias. Maskva pasa
kė, "ne jusų biznis ką mes 
kur darom" 

BERLINE, visose mažo
se industrijose komunistai 
stengiasi įsiveržti ir # jas 
kontroliuoti. Jie dažnai iš
veda darbininkus streikui. 

LEWIS NUBAUSTAS 

ATSILYGINO ŠUNIUI. Jaunas vaikinas dešinėje, iš Stone 
Mountain, Ga., seniau buvo to sunies išgelbėtas nuo prigėri
mo. Dabar jis gavo progą atsilyginti išgelbėdamas tą šunį nu* 
kritusį nuo uolos šimtą pėdų apačion. Kitas žmogus jam ta
me pagelbėjo. . / 

CHICAGO yra numaty
tas Republikonų konvenci
jai miestas 1948 metais. 

Prez. Truman žada ap-
isilankyti kitose tūlose Pie
tų Amerikos respublikose. 

. KINIJOJE, upėje užside
gus laivui, žuvo 150 kelei
vių. 

INDIJOJE, pastarų die
nų riaušėse tarp Mohame-
ttmų ir Indų, užmušta vėl 
apie 100 asmenų Mjiltan 
mieste. 

Pirmesnės riaušės Pun
jab mieste paėmė 550 gy
vasčių. 

1946 metais iš Amerikos 
į Vokietiją išvežta maisto 
reikmenių už $500,000,000.1 j0s komisijai. 

OHIO Senatorius John 
Bricker užvedė Senate ko
vą prieš užtvirtinimą Da
vid Lilienthal U. S. atomi
nės komisijos pirmininku. 

Bricker sako gavo naujų 
įrodymų kad Lilienthal tu
ri ryšius su komunistais. 

AMERIKAI atmetus so
vietų siulomus planus ąto-
niinei energijai kontroliuo
ti, visas reikalas del atomo 
kontrolės grąžinta United 
Nations Atominės Energi-

AtTRŠčIAUSlAS U. S. Teis
mas pereitą savaitę užtvirtino 
nuosprendį prieš John L. Le
wis, angliakasių unijos prezi
dentą, kuris buvo nubaustas 
užsimokėti $10,000 pabaudos 
už teismo paniekinimą. Teis
mas buvo uždraudęs jam išves
ti angliakasius į streiką perei
tą rudenį, bet jis tai ignoravo. 

Jo byla atsidūrė Aukščiau
siame Teisme, Washingtone. 

Šio teismo teisėjų dauguma 
pripažino jį kaltu ir užtvirti
no pirmesnio teismo nuospren
dį. Tada ir angliakasių unijai 
buvo priteista užmokėti $3,-
500,000 pabaudos, šią pabau
dą Aukščiausias Teismas nu
mažino iki $700,000. 

Visa šalis apsidžiaugė tokiu 
teismo nuosprendžiu. Lewis ra
do sau pritarėjus tik raudonų
jų spaudoje, kurie pradėjo rė
kauti kad tai esą pasikėsini
mas prieš darbininkus bendrai. 

KOVO 31 baigiasi minkštos 
anglies darbininkų unijos su
tartis su kompanijomis ir John 
L. Lewis tikisi jis vėl galės iš
vesti mainerius į. streiką, be 
jokio atsižvelgimo į galimybes 
derybų ,keliu susitarti. Jis net 
nenori tartis, jis tik nori vėl 
parodyti kad jis gali vargšus 
mainerius kaip avinus vedžioti 
už ragų. Jeigu kitų unijų va
dai gali susikalbėti su kompa
nijomis ir tarybų keliu įvesti 
naujas sutartis, kodėl Lewis 
verčia, mainerius sustoti dir
bus? Todėl kad jo noras pa
laikyti mainerius biednus, ma
žiau uždirbančius. Komunistų 
irgi tokia tvarka: juo daugiau 
darbininkas skursta tuo labiau 
jis turi savo vadų apgavingų 
prižadų klausyti ir laukti ge
rovių — tik ateityje. 

LEWIS pakėlė lermą kad an
gliakasių kompanijos uždirba 
net 45 centus nuo tono anglies! 
Jeigu kasyklų kompanijos in
vestavusios milijonus dolarių 
ir nešančios visą atsakomybę 
už davimą^ darbininkams dar
bo, parupinimą pinigų darbinin
kų algoms ir išplatinimą ang-
lies visiems šalies gyventojams 
negalėtų uždirbti nei 45 centų 
ant tono anglies, tai kokią tei
sę turi Lewis aptaksuoti mai
nerius po keliasdešimts dolarių 
ir pats sau imti dešimt tūks
tantines algas kas metą, nežiū
rint ar maineriai dirba ar ne, 
ar žmonės gali gauti anglies 
ar ne? 

Valdžia Washingtone rūpina
si panaudoti visas galimas prie
mones ir dabar sulaikyti mai-
nerių streiką, kaip tik Lewis 
pasikėsins jį iššaukti. 

BAIGĖSI STREIKAS. Raci
ne, Wis., baigėsi vienas iš il
giausių šioje šalyje streikų, 
J. I. Case ūkiškų padargų iš-
dirbystės. Streikas * užsitęsė 
virš metą laiko — 438 dienas. 

Unija kuri streiką vadovavo 
yra CIO narys. 927 darbinin
kai balsavo už priėmimą nau
jos sutarties, kiti 448 norėja 
streikuoti toliau, nes sutarty
je kompanija priėmus algų pa
kėlimo reikalavimą, nesutiko 
priimti uždarytos dirbtuvės są-
l3*pBfc 

t* 
w 

K r - x 
t * s mfM-Mik ".visLsf "< 

H. « ' W 

* * U4/ 



rr-
RT 

>A-> .. . 
i  

> '  

# •  

^ t "V ^ , 

*v.r f%* 

< 
r •*«-*' 

-»• 

**** D I B V S 

'•••'• v?;': - » 

* > / 
t ̂  

LRENNSYLVANIJ[OJE 

PITTSBURGH 

ai 

ii: 

# 

p/ 

ĮAUNIMAS SUSITVARKO 
j Karo metais padidėjęs jaunų 
nusižengėlių siautimas Alleghe-
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ARGI JAUNAS GE
RIAU PALEKIA? 

Detroit, Mich., Naujienos 

J. Tysliava atsilepdamas į 
ny apskrityje jau beveik bai-|mano Pastaba tilpusią Dirvoje, 
Biasi. Nors dar vis rėkaujamai®P!e i° nevykusį politikavimą 
apie "jaunus kriminalistus", j aP'e 1926 metų perversmą Lie-
tačiau kaip apskrities rekordai j tuvoje, sakosi kad tame per-
rodo, tie nusižengimai nupuolė;verame -^s nedalyvavo, nes jis 
iki prieš kara buvusio laipJtada buvo Prancūzijoje. Taigi, 
nį0 * ! mano suteikta patrioto garbė 

1945 Vmetais jaunų nusižen-j iam netik°-

PARYŽIAUS LIETU
VIAI SVEIKINA VA
SARIO 16 PROGA 

gėlių buvo sugauta 3417, kurių 
bylos teisme svarstytos; 1946 

To perversmo metu būnant 
taip toli nuo Lietuvos, p. Tys-

StRDIES IR VĖŽIO LIGŲ 
MIRTYS PADAUGĖJO 

Iš mirčių statistikų Pitts-
burghe 1946 metais pasirodo 
nepaprastas padaugėjimas mi
rimų nuo širdies ir vėžio ligų. 

1920 metais čia nuo širdies 
ligų mirė 809 asmenys; 1946 
metais — 2662. 

Nuo vėžio ligos: 1920 metais 
mirė 513 asmeny 1946 metais 
— 1301. 

Plaučių uždegimas nukovota 
iki to kad 1920 nuo to mirė 
2249, o 1946 m. — 394. 

Nuo džiovos 1920 m. mirė 
706, 1946 m. — 332. 

Savižudysčių pernai buvo 82, 
gi 1920 metais — 52. 

Pernai Pittsburghe nuo vi
sokių priežasčių mirė 8615 as
menys. 

Pernai gyventojų Pittsbur
gh© miesto ribose buvo 694,-
271; 1920 metais — 589,600. 

metais jų skaičius buvo 2661, ne^ ^ metų kol jis 
mažiausias nuo 1940 metų. | surado kad tas 1926 metų per-

Į versmas Lietuvoje nebuvo rei
kalingas ir tik po 20 metų tą 
savo "geniališką" atradimą pa
skelbia visuomenei, pataikyda
mas tuo laiku kai į šią šalį at
vyko buvęs Lietuvos preziden
tas Drį K. Grinius. Tai stebė
tinas supuolimas. 

"Senas ir nepalekia" aišku 
kam tai p. -^sliava taiko, ta
čiau jeigu jaunas butų geriau 
palėkęs tai jam nebūtų reikėję 
laukti net 20 metų kol jis rado 
progą ir vieta nutupės užgiedo
ti kad perversmas Lietuvoje 
nebuvo reikalingas. 

Jeigu p. Tysliava per 20 me
tų nemokėjo išsiaiškinti to per
versmo reikalingumą ar nerei
kalingumą tai jam reikėjo nu
duoti nežinėliu ir dabar apie 
tą perversmą visai neužsimin
ti, kas p. Tvsliavai butų buvę 
daugiau į sveikatą ir nebūtų 
pasirodęs kad jis yra politikie
rius be nugarkaulio ir keturių 
vėjų blaškomas. P. P- Jaras 

iEPIMAS KAŠTUOS 225 
MILIJONUS DOLARIŲ 

Sulyg dabar krypstančių da
lykų, skaičiuojama kad šelpimo 
reikalams per du metu prade
dant P>irželio 1 Pennsylvania 
turės išleisti 225 mil j onus do-
larių. Prieš karą per du me
tu 1939-40 kaštavo 256 ifi iii jo
nai: v ' 

Iš tos 225 milijonę saffios 

BALTIMORE, MD. 

MOTUZŲ-BELECKŲ FII.MOS 
Penktadienio vakare. Kovo 

14, nuo 7:30 vai., Lietuvių sa
lėje, 851 Hollins street, bus ro
doma Motuzų-Beleekų Lietu
viškos filmos BALF naudai. ^ 

šiose filmose matysit kaip 

Parvžius, 1947, 
Paryžius, 2-17-47 

Didžiai Gerbiamas Pone 
Ministre, 

1947 metų Vasario 16 dieną, 
liūdnose musų tautai aplinky
bėse praeinant dar vienai Lie
tuvos laisvės atgimimo sukak
čiai, Paryžiuje gyveną Lietu
viai, susirinką atgaivinti savo 
dvasios bent keliais Lietuviško 
meno trupiniais, siunčia Tam
stai visų nuoširdžiausius svei
kinimus ų- visiką solidarumo 
pareiškimą su linkėjimais iš
tvermės šiose sunkiose sąlygose 
stovint Lietuvos reikalų sargy
boje. 

Drauge maloniai prašo Tam
stą perduoti visiems savo ben
dradarbiams, talkininkams, vi
soms už Lietuvos Laisvę kovo
jančioms organizacijoms bei lai
kraščiams, Lietuvos reikalą at
jausiantiems neorganizuotiems 
tautiečiams ir kitiems to kraš
to gyventojams, talkininkaujan
tiems Lietuvos teisių gynimo 
kovoje, ši pareiškimą: 

"Mieli Tautiečiai, Branf U F 
Lietuvos Draugai ir Užtaryto
jai! . . .. 

Sunkus bet teisus ir garbin
gas uždavinys jungia musų min
tis ir valią. Reikšdami Jums 
visiems savo besąlyginį solida
rumą, neabejojame kad tas so
lidarumo ryšis jungia visus pc 
Įvairius pasaulio kraštus išsi
blaškiusius Lietuvius ir tikime 
jog kiekvienas iš musų visur 
ir visada atliksime kiekvieną 
veiksmą, kurj atlikti mus įpa
reigos musu bendras tikslas 

Nepamesdami vilties ir nesi-
šalindami reikalingo, kad ir 
sunkaus, veiksmo, laimėsime 

Paryžiaus gyvenančių Lietu
vių vardu 

Vasario 16 d. Paminėti 
Komitetas. 

Pik. J. Ljanskoronskis. 
Pirmininkas. 

LAISKAS PREZ. TRUMANUI 
Kovo 1 d. buvo pasiųstas 

laiškas - rezoliucija Prez. Har
ry S. Trumanui, prašant užtar
ti tremtinius ir ginti jų inte
resus U. S. Kongrese, bei kelti 
mintį kad kuodaugiausia trem
tinių butų įleidžiama į šią šalį. 
Laiške primenama kad butų 
užpildyta karo laiku atsilikus 
imigracijos kvota, ir tt. 

Kartu padėkota Prez. Tru
manui už jo iki šiol pareikštas 
tremtinių užtarimui mintis ir 
sumanymus Kongresui. 

Laišką parašė ir išsiuntė 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 6 
skyriaus Spaudos Komisija, su 
valdybos parašais. 

Mintį šitokį laišką preziden
tui pasiųsti sukėlė Council of 
Social Agencies, įvairoms tau
toms. Ta organizacija sukvie
tė visų tautų atstovus ir ragi
no kad kuodaugiausia butų iš 
siųsta laiškų Prez. Trumanui 
prašant įleisti kuodaugiausia 
tremtinių į šią prieglaudos šalį 
ir LVS 6-tas skyrius tą padarė 

valstija duoda 150 milijonu, oiSTaži ^uvo Lietuva nepriklau-
, j ,, v • __ -1 •somvbė.; laikais. Toliau, kaip federale valdžia <5 milijonus. ok - ^ Lietuvius naikin0 j, okup 

kankino, ir kodėl Lietuvą my
linti žmonės bėgo iš savo tė
vynės. Matysite kaip gyvena 
išvietinti Lietuviai svetimuose 
kraštuose. Taipgi bus rodoma 
garsinė, spalvuota Lietuvos 

BRAVORŲ DARBININKŲ 
STREIKO EIGA 

Trys Pittsburgho alaus bra
vorai, varginami penkių mėne
sių alaus darbininkų unijų ka
ro, pareikalavo teismo uždrau- j vaizdų ir Lietuviškų dainų fil 
ilimo AFL išvežiotoji! unijai; ma, "Ten kur Nemunas ban-
trukdyti bravorų darbus. Pa- j guoja". 
sirodo, išvežiotojų unija pasi-| Kartu dalyvaus Jonas Va-
šoko suorganizuoti alaus išve- j laitis, BALF atstovas. • 
žiotojus septyniose valstijose. Fa-Mi. 

Tie trys bravorai — Fort į 
Pitt, Duquesne ir Pittsburgh 
Brewing ( o. — reikalauja tei
smą išleisti draudimą unijai 
kištis ir kliudyti bravorų biz
niui. Alaus darbininkų karas 
užsitęsė penkis mėnesius ir jo 
bėgvje atsibuna visokiu riaušių .... 
ir pėštvniu; kurias tarp savęs1 ^ l*s prisiminimas 
veda CIO 'ir AFL unijos bra-1 gražioje gamtoje esančio Day-
oru industrijoje. ton' Oluo, kur randasi nors ir 

mažas b?t susipratusių Lietu
viu skaičius. 

Reiškiu nuoširdžią padėk' 
visiems Daytoniečiams, o ypat 
pp. J. A. Urbonams ir Saka 
lams, kurie tiek daug pasidar
bavo parengdami mano firmt 
rodymą Day t on e. 

NUSIPIRKO VĖLIAVAS 
LVS 6-tas skyrius nusipirko 

Lietuvišką ir Amerikonišką vė 
liavas, abi vieno dydžio. Tiki 
masi kad jos bus gatavos Ko 
vo 15 ir bus atneštos į skyriaus 

Worcester, Mass. 

Iš Californijos Padangės 

KAIP VA

PAS* LOS ANGELES 
LIETUVIUS 

CIA PAMINĖTA 
SARIO 16-TA 

Vietos Lietuviai apvaikščio
jo Vasa|io 16 kas sau. Nors 
čia randasi Tarybos skyrius ar 
keli, bet jų padėti sunku supra
sti, tai ir 29 metų Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas bu
vo trijose vietose ir kožnas pa
rengimas slėpėsi po kitonųs 
plunksnomis, bet ne po Tary
bos. 

Aušros Vartų parapijoje bu
vo rengiama su maldomis neva 
po R.-K. Federacijos globa; ki
toje parapijoje parengimas bu
vo neva po BALF globa. 

Kaip iš žmonių pasakojimo 
sprendžiama, geriausia sureng
ta iškilmė buvo šv. Kazimiere 
parapijoje. Mokyklos vaikučiai 
labai gražiai išpildė programą, 
ir kalbėtoju buvo Kun. Jakai
tis, kuris geriausia nušvietė 
šios dienos Lietuvos klausimą 

Trečias parengimas atsibu
vo Lietuvių Ukėsų Klubo salė
je, kurį rengė LRD 1 skyrius 
bet tie žmoneliai yra nuošir
dus Tarybos rėmėjai, tik pri-

LVS PARENGIMAS — 
IŠLEISTUVĖS 

IR 

NAUJAI ATVYKĘ 
LIETUVIAI 

Padėka SLA 105 Kuo-
pai, Dayton, Ohio 

J A U NA MEČIŲ IŠLAIKYMAS 
BRANGIS 

Be tėvų esančių yaikų Alle
gheny apskrities valdybai glo
bojimas per metą sudaro mi
lijono dolarių apyvartą, ir di
duma tų pinigų paeina iš taksų 
mokėtoju, tik dalį sumoka te-1 . U? ma'onią paramą man pa-
vai kurie patvs 'negali savo "fanant visą filmų rodymo pel-
. ' Tia tanu nuoširdų aciu. vaiku globoti. 

Apskrities globoje yra virš 
2 )0U jaunanitečių, kurie išdalin
ti po privačius namus augini
mui ir kurių išlaikymą paden
gia apskrities valdyba. 

NEW YORK. — Kovo 3 d. 
laivu "Marine Marline" tarpe 
923 keleivių iš Vokietijos atvy
ko šie Lietuviai: 

Julija Musteikene, su sunum 
Kęstučiu ir dukra Birute, ap
sigyveno 381 Berry St., Brook
lyn, N. Y. 

Bronius Sinicas, veikiausia 
apsigyvens Brooklyn, N. Y., 
;ies tuo tarpu nėra dar pavykę 
surasti jo giminių Amerikoje. 

Stefanija Skirytė apsistojo 
pas gimines: 8907 S. Cottage 
Grove ave., Chicago. 

Julius ir Agota Šatai su du
kra, apsistojo pas p. Skamarak, 
236 Fernon st., Philadelphia. 
Pa. 

Algis Šimkus, U.S. piletis, 
apsistojo pas tetą: 321 Chan-
jey st., Brooklyn, N. Y. 

Grasilda Šliūpienė, velionies 
Dr. J. šliupo našlė, su sunum 
Vytautu, laikinai apsistojo pas 
Dr. Aldoną šliupaitę, 176 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y. 

Jonas ir Margarita Tarus-
dai, su dviem vaikais, apsisto
jo 153 Grand view ave., Water-
bury, Conn. L.G.K. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ar 

Vyt. Beleckas. '* Dirva jus tuoj lankys. 

" PENNSYLVANIJOS Senat 
įnešta sumanymas paimti i; 

pelno gaunamo už alkoholiniu 
gėrimus tam tikras sumas iš 
laikymui ligoninių kuriose bu
tų gydomi chroniški alkoholi
kai. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 

•dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyntį, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
„j|B2 N. 6th St. Philadelphia (i, Pa. 
S —' 

4 

£Xf 
Tikėkit arba ne, i Ameriką importuojamos jirliaios yra m-t 
ąpie 6 )(> skirtingų rūšių, šie U. S. arbatos ekspertų tarybos 
Iiar.ai atheka arbatos ragavimo bandymą kurią arbaty | šią 
žali Įsileisti. Kaip iš paveikslo matyti, jie visi yra £#nt vy-
yal Kas mokės išskirti arbatą kada jie numirs? 

dengimui savo nekaltybės slė-
. pėsi po LRD vardu. 

- Kadangi skelbta kad čia kal-
šeimyninį vakarėlį, rengiamą į.kės garsus kalbėtojas, nesenai 
tremtiniams paremti, Dr. J. atvykęs iš Vokietijos, Dr. ra-
Sims namuose ! j«mjis, tai ir žmonių susirinka 

Šio vakarėlio rengimo komi-< Pilna nedidelė klubo salė. Pa 
<iia: Adelė Mase, Matilda Mai- i Jaujo pasirodymas saleje padą 
tienė, Augustas Rinkunas ir j r§ žmonėms blogą Įspūdį, įsro-
dti; komisija rūpestingai tvar-į dė lyg atvyko koks Rusų cariš
ko dalvkus kad svečiai butųjkos popas-batiuska. Perstaty 
patenkinti. Agr. Tomas Dam-i tas kabėti, jis prabilo gražia 
brauskas žada pasakyti kalbą! Lietuviškai, ir visi susirink* 
apie tremtinių gyvenimą. Su- laukė ko naują iš jo įsgirst 
sigoje bus ir daugiau Lietuvių i apie Lietuvos ir pabėgėlių var-
naujai atvažiavusių iš Europos, |gus. Bet greitai pasirodė kac 
su kuriais svečiai galės pasi- jis tik pats save daugiau gar 
kalbėti' įvairiais reikalais. Pa- sinasi esąs geras demokratas n 
iimatvsime šeštadienio vaka- tiek pat nukentejęs kiek ir Lie-
re Kovo 15. tuvas valstybė, beu apie išveži-

' ' m^ kitų Lietuvių į Sibirą ma
žai prisiminė, daugiausia smer
kė Smetonos "diktatūrą", ke
liais atžvilgiais nurodė betgi 
kad Lietuva Smetonos valdoma 
darė didelę pažangą, jsteigt 
mokyklas, universitetą, prave
dė geležinkelius, užmezgė pre 
kybą su užsieniais. Bet -Smeto
na vis buvo negeras 

žmonės tarp savęs kalbėjosi 
jei tas "diktatorius" Smetoni 
buvo taip blogas, kaip jis vai 
dydamas Lietuvą galėjo tiek 
daug gerų darbų atlikti ir val
stybę sutvarkyti? Musų dak 
taras tai nugirdęs bandė nuro 
dyti kad Lietuva nebuvo de 
mokratiška, ir sako, mes demo
kratai buvom tam priešingi. 

Toliau bandė įrodinėti savo 
kalboje, esą jei mes demokra 
tai butume valdę Lietuvą, Ru 
sai komunistai gal nebūtų Lie
tuvą okupavę ir komunizmas 
taip greitai nebūtų buvęs įves 
tas. O už kelių minutų atsisu
kęs, jau savo pirmutinius žo
džius pamiršęs, pasakė, kas ne
būtų Lietuvą valdęs vistiek Ru 
sai butų ją okupavę. 

Bendrai, savo nuobodžioje 
kalboje tik pats save gyrė, ne 
Lietuvos reikalus sprendė. Jo 
tokia kalba publikai nusibodo, 
ir jam bekalbant dar žmonės 
pradėjo skirstytis, nepasilikc 
nei trečios dalies publikos. 

Pasirodo kad iš atvažiavusiu 
musų pabėgėlių nekurie yra 
tikri ignorantai, mums nenau
dingi. Panašų ignorantą kata
likai pradėjo kaišioti publikai 
tai tą adv. Gabaliauską, kuris 
Amerikoj atsirado karo pra
džioje. Nors jie iš Lietuvos 
atsiveža diplomus, bet bendro 
išsivystymo pas juos mažai. 

Buvo renkama ir aukos, bet 
kiek surinkta nebuvo paskelb
ta. Jei ne Moterų choras, va
dovaujamas p. Meškienės (Jab-
lonskaitės) tai iš kalbėtojo pu
sės publikoj patenkinimas bu
tų baigęsis pišš. 

Reikia čia atiduoti kreditas 
jaunam berniukui, kuris daly
vavo programe: tai Vincukas-
Motiejaitis, kuris gražiai pia 
nu paskambino ir sudainavę 
porą Lietuviškų dainelių. Lin-
Kėtina Vincukui ir toliau lavin
tis. 

Nežinia kodėl šymet veikimu 
nepasirodo LVS skyrius, kuris 

KAIP JIE KOVOJA PRIE6 
TAUTININKUS 

Draugo korespondentai rašo 
kad jie nuolatos kovoja su tau
tininkais Detroite. Štai jų ke
lios žymesnės kovos.. Kai tau-
tautininkai rinko parašus pc 
peticija prašančia Prezidentą 
Rooseveltą užtarti Lietuvą ir 
nusistatyta surinkti vieną mi
lijoną parašų. Tada, Draugo 
korespondentai buvo priešingi 
ir jiems gerai pavyko, parašų 
iki milijono truko. 

Kai tautininkai pardavinėjo 
nusitartą Penkių Milijonų Ka
ro bonų kvotą Lietuvių vardu, 
Draugo korespondentai kovojo 
prieš tai ir juokėsi, bet kova 
nepavyko, buvo išparduota bo
nų už virš 5 milijonus dolarių. 

Dabar, kai tautininkai siun
čia paketėlius ir vieno-kito pa
prašo aukos arba pasiųsti ko
kį paketėlį nukentėjusiems, ar 
surengia tam tikslui pramogė
lę, Draugo korespondentai ko
voja. Išdalies jiems sekasi, bet 
ne visai. 

Klaidinga butų sakyti kad 
katalikai ar socialistai šitam 
tautininkų darbui priešingi ir 
kovoja prieš juos. . Ne. Yra 
daug katalikų kurie ir patys 
dirba naudingą darbą ir su
pranta ir respektuoja kitų dar-
)us ir net kitiems padeda. Yra 

čia ir socialistų labai pasišven
tusiai dirbančių ir kivirčių ne
keliančių. 

Bet čia randasi ir keletas "iš
rinktųjų", kurie mano kad ir 
kunigai turi jų klausyti, ir ba
žnyčios netvarkoj, ir su tauti
ninkais nuolatos reikia kovoti. 
Fik jie didžiausi ir "teisingiau
si" tūzai ir geradariai. Jie su 
visais tik kovoja. 

Kaip teisingai išsireiškia fi
losofas Dr. Vydūnas apie to
kius veikėjus. Anot jo, yra 
žmonių "kurie visuomet dirba 
kūrybinį ir kulturišką darbą, 
bet yra ir tokių kurie nors u 
nori dirbti ir rankas tiesia, bet 
jie nors ir dirbdami visgi dau
giau padaro negero negu gero. 
nes jie perdaug r#valiucingi ir 
neišmanųs. M. Sims. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

' ' Deksnio Galinda Mosti.s, nudaryta 
iš dauj? skirtingų elementų, turi sa 
"yje galinga šilimą., šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiikus skaus
mus, rar.ku, kojų skaudf>jima ir tir-
!)im4, dieglius, šaltį: Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk —. 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-osj. $2.00. Ekstra didele dėžė — 
16 oz. $.r>.00. (26) 

1)L( KEN S OIM'MEXT 
P. U. Box 666 Newark 1, N. J. 

bėjus su šio skyriaus nariai: 
visi nusiskundžia ant centro, 
esą jis neparodo veikimo, tai 
ir skyriai negali gyvai judėti, 
žinoma, centras savo plačius 
darbus veda, tik skyriai laukia 
kad centras ir jų veikimą pa
gyventų savo paraginimais ir 
sumanymais. 

Worcesterietis. 

Rašo K. S. Karpius. 
ATĖJO ir sekmadienis, Lap

kričio 10, kada vietos Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos skyrius su
rengė Lietuvių sueigą. Buvo 
surengta prakalbos, Lietuviškų 
filmų rodymas, ir po visko šo
kis. Los Angeles Lietuvių ko
lonija tąįp žymiai auga kad ir 
šį parengimą, kaip komisijos 
nariai sakė, pirmą kartą tiek 
iaug Lietuvių susirinko. Vie
toje kaip seniau po keliasde-
^imts, į šį parengimą atsilankė 
virš 150 publikos. Ir ta publi
ka — (Lietuviai iš plačios Ame
rikos : pradedant nuo Water-
bury, Conn., Atlantiko pakraš
tyje, iš' įvairių Lietuviškų ko-
onijų. Daug teko sueiti Cle-
/elandiečių, kurie anksčiau ar 
vėliau Los Angeles apsigyveno. 

Kaip Los Angeles Lietuviai 
gražiai sugyvena galima sprę
sti iš to kad į LVS skyriaus 
parengimą atsilankė ir pasakė 
kalbas ir Pral. J. Maciejauskas, 
:r Kun. Jonas Kučinskas, nese-
'įai buvo atvykęs iš Europos; 
ir senesniais laikais darbavę
sis Lietuvai, pirmojo karo me-
ais, Dr. J. J. Bielskis, kuris 
ia jau keliolika metų gyvena, 

Lietuvos Garbės Konsulas Pa-
;ifiko pakraštyje. 

Aš iš savo pusės pasakiau 
<albą ir parodžiau filmas Prez. 
Smetonos laidotuvių, Clevelan-
lo Lietuvių Kulturinio Darže-
'io vaizdus, ir Misijos delegaci
jos San Francisco konferenci-
o.ie. •• 1 s 

Parengimo programą vedė 
LVS skyriaus pirmininkas Pet-
•as Žilinskas. 

čia radome ir save senesnių 
pažystamų iš Detroito ir iš ki-
"ų miestų. Dalyvavo ir Chas. 
Lukšis, kuris per Japoniją su-
>ryžo Amerikon, kuomet bolše-
/ikai jo namus ir šeimą Lietu
voje užgrobė, suardė. Jis čia 
ipsigyveno ir bizniauja. Pas jį 
IUVO atvažiavus jo jaunas, jau 
štekėjus duktė, Irena Vidžiu-
lienė, kuri su vyru turėjo pa
sitraukti Vokietijon, kitaip bu-
ų žuvę bolševikų naguose. Ji 
tengiasi ir savo vyrą Ameri-

čon partraukti. 
Renkant aukas leidimui An

gliškai knygos "Lietuva Tiro-
IU Pančiuose", aukavo ir abu 
(unigai, ir p. konsulas ir kiti 
?eri Lietuviai. (Aukos ir au
kotojai jau buvo paskelbti Dir
voje anksčiau). 

YRA čia ir tokių kurie j ieš
ko priekabių prie visų kitų, jei
gu ne jie ką daro,* ir stengiasi 
patys neiti ir kitus atkalbinė
ti nuo ėjimo. Tokių turime vi
sur. lai nenaudėliai, siaurų 
pažiūrų žmonelės, kurie nori 
kad viskas eitų sulyg jų pro
tavimo. Gaila kad jie negau
na sau daug pasekėjų. 

Tą pat popietį buvo sureng
ta ir musų bolševikėlių sava 
sueiga, pakenkimui "fašistų" 
parengimui, tačiau kiti atėję 
s raudonukų pramogos pasa

kojo kad jie labai apsivylė, jų 
parengimas nepavyko, žmonių 
neturėjo. 

Tarp nenaudėlių paminėjo 
man Vladą Railą, kuris »atvy-
xo iš Kanados ir čia visu įtu-
iimu abudu su žmona dirba ko
munizmui, kai jo brolis, žurna
listas Raila gyvena Paryžiuje, 
nelaimingas sovietų auka, ne
tekęs savo tėvynės, tik laimin
gai pabėgęs iš bolševikų nagų 
ir tikros mirties. 

PER buvusį Clevelandietį Jo
ną Petrauską, šiame parengi
me susipažinau su Amerikos 
savaitraščių sindikato rašyto
ju, Jack de Beaufort, kuris I 
°asaulinio Karo metu tarnavo 
Holandijos kariuomenėje auk
otu karininku, dabar jau virš 
»0 metų amžiaus, ir pasirinkęs 
iurnalisto profesiją. Beaufort 
)uvo besiruošiąs rašyti straip
sniuką apie Lietuvių veiklą są
ryšyje su Lietuvos vadavimo 
pastangomis Amerikoje, dide
liam East Los Angeles Tribu-

^^sa^itr5?^r^W'ttirė-
jo jau pasigaminęs prie to sa
vo straipsniuko Europos žemė
lapio braižinį, parodantį į ku
rias kaimynines šalis sovietai 
buvo praplėtę savo įtaką. 

Po tą vakarą pasikalbėjimo 
m Jack de Beaufort, už trijų 
dienų jis pridavė man East 
Los Angeles Tribune laidą, ir 
jo straipsnis buvo nutęstas per 

m 
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Gael Sullivan, iš Illinois, kuris 
rezignavo iš generalinio pašto 
sekretoriaus padėjėjo vietos ir 
paėmė vadovauti Demokratų 
partijos nacionaliam komitetui 
rengiantis 1948 metų rinki
mams. 

kelis puslapius — tokį ilgą jis 
tą straipsni padarė, gavęs tik
ros medžiagos apie Amerikos 
Lietuvių kovą už Lietuvos ne
priklausomybę, apie sovietų 
žiaurius darbus Lietuvoje ir 
kitose šalyse; apie Lietuvos 
požemio kovotojus, apie trem
tinius vakarų Europoje, ir ąpie 
tai ką Prez. Roosevelt Lietu
viams žadėjo bet neišpildė. 

Kitą vakarą, po to laikraščio 
išleidimo, p. Beaufort pasikvie
tė mudu su žmona pas save, 
taipgi p. Ireną Vidžiunienę, ir 
kadangi Jonas Petrauskas gy
vena jo .kaimynystėje, dalyva
vo ir jis malonioje to_ "Vienuo
lio" žurnalisto arbatėlėje, kurią 
jis mums surengė. Ten j'is pa
tiekė mums to laikraščio nu
merį su savo straipsniu, pasi
pasakodamas kokią kovą turėjo 
su savo redaktorium kad jo il
gas straipsnis visas tilptų. Jis 
iki tol gaudavo vietos savo 
straipsniukams užsienio klau
simais tik pusantros kolumnos 
viename puslapyje. 

Iš vaišių pas p. Beaufort su-
gryžom vakarienei pas veiklų 
Los Angeles Lietuvį, Petrą Ži
linską, kur be musų dalyvavo 
daę, kitas veiklus tautietis, V. 
B. Archis. Jis trumpai gyve
no Clevelande apie 27 metai 
atgal. Poni Žilinskienėj Pet
ro motina, ne tik gera šeimi
ninkė, bet ir atkakli kovotoja 
su komunistais ir kitais tau
tos nenaudėliais. Ji Los Ange
les apsigyveno sveikatos deliai. 
Los Angeles ir apylinkėse ap-

ATĖJO ir Lapkričio 16, ku
rios naktį jau reikėjo rengtis 
apleisti Los Angeles ir gryžti 
į Clevelandą. Vakare prieš tai, 
Lapkr. 15, buvo surengta man 
išleistuvės ir kartu LVS sky
riaus susirinkimas gerų Lietu
vių, Watak namuose. 

Susirinko vėl didelis buris 
vienminčių, tarp jų penki atsi
rado nauji nariai į LVS. Pasi
kalbėjom apie bendrus tautos 
reikalus, pasidalinom minti
mis, daugiau susidraugavom, 
ir taip baigėsi mano svečiavi
masis pas Los Angeles Lietu
vius. 

Paskutinį vakarą praleidom 
su savo giminėmis, r.u žmonos 
pussesere, kuri su savo biznio 
partneriu vėlai nakti išlydėjo 
mane į lėktuvų stotį, ir aš, pa
likdamas žmoną su pussesere 
pažiemavoti šiltame Kaliforni
jos klimate, apie 1 vai. nak
ties išskridau atgal į Clevelan
dą, ir tos dienos vakare jau bu
vau namie, šiuo ir baigiasi 
mano aprašymas. * 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimąjaa 
331 So. Rdmpart Blvd. 

tOS ANGELES, GALlF. 

RHEUMATIŠKI 
. ARTHRITIS 

SKAUSMAI 
Bandykit Šitą Dykai 
Jeigu niekada nenaudojot "Rog^e 

Tabs" nuo skausmų arthvitis, neuri
tis, rheumatizmo, pabandykit musų 
rizika. Mes pasiųsim jums pilno dy
džio pakelį iš kurio jųs galit suniu-
• iptį 'z4 Tabs DYKAI. Jei nenustgb-
sit' skausmo paliuosavimu kurį tiioj 
pajusit, gra'/.inkit pakeli atgal ir ne
būsit mums skolingi. Ištikro taip! 
NJKKTI PTr T>TN'r'. Tik prisiusi 
.,->av© vardą ir adresą ir mes pasku
binsiu! jums Tabs paštu. 
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-l, 
2708 Farwell Ave.1 Chicago 45, 111. 
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Tegul meilš Lietuvos 
Dega musų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  
Pabėgėlių ir DP Problema Svarstoma 

(Dirvai iš Šveicarijos) 

VIS NORI PRIVERSTI 
JUOS G RYŽTI 

PRADŽIOJE Vasario Gene-
voje įvyko pirmutinis paruo
šiamos Tarptautinės Pabėgėlių 
Organizacijos komisijos posė
dis. Kaip žinoma, pirmas ir 
svarbiausias šios organizacijos 
uždavinys yra galimai greičiau 
ir pabėgėliams teisingai išsprę
sti šią DP ir pabėgėlių proble
mą. 

Pirmiausia bus* sustiprinta 
pabėgėlių raginimas gryžti i 
savo tėvynes. Tačiau niekas 
nebus prievarta verčiamas gry
žti, jei svarbios priežastys ne
galės jam teisti į tėvynę su-
gryžti. 

Paruošiamoji komisija taip
gi aptarė ir provizorinį organi
zacijos biudžetą. Sudarytas fi
nansų ir biudžeto klausimams 
aptarti komitetas gavo pasiū
lymą valdymo aparato biudže
tą nustatyti 5 milijonus dolarių 
ir tiesioginei pabėgėlių šalpai 
250 milijonų dalarių. Buvo 
nuspręsta pabėgėlių šalpos rei
kalams nustatyti biudžetą 150 
milijonų dolarių sumoje, o val
dymo aparato biudžetą palikti 
tokį patį kaip pasiūlyta, 5 mi
lijonai dolarių. N 

Tolimesnėje šios komisijos 
dienotvarkėje yra ir UNRRA 
veiklos parėmimas ir galimas 
parėmimas Tarptautinio Pabė 
gėlių pagalbai teikti komiteto 
veiklos. 

Komisijos darbuose dalyvau
ja šios valstybės: U. S. A., Ka 
nada, Dominikonų Respublika, 
Honduras, Guatemala, Filipinai, 
Liberia, Holandija, Didž. Bri
tanija. Kad Tarptautinė pa
bėgėlių organizacija galėtų sa
vo darbą pradėti, reikia kad jo
je dalyvautų 15 valstybių. 

VERTINGOS MINTYS, 
PABĖGĖLIŲ PROBLEMĄ 
SVARSTANT 

Šveicarijoje, ruošiant naują 
ilgametės pabėgėlių (kai ku
rių kategorijų) prieglaudos įs
tatymą, spaudQje kartais už
tinkama įvairių tuo klausimu 
nuomonių, čia paduodamas žy
mių šveicarų intelektualų atsi
šaukimas į visuomenę, tilpęs 
įtakingame dienraštyje Natio
nal Zeitung. 

Vedamos to pareiškimo min 
tys, pilnos humaniško turinio, 
butų verta žinoti visiems tiems 
kurie naujoje IRO (Tarptauti
nėje Pabėgėlių organizacijoje) 
spręs Pabėgėlių ir DP proble
mas, o taip pat ir! tiems kurie 
kovoja del humaniško pabėgė 
lių traktavimo. 

Jei didžiosios valstybės šio 
atsišaukimo autorių akim pa
žvelgtų į pabėgėlius, ši proble
ma, ir esant dabartinėms sąly 
goms, butų išspręsta taip kaip 
ją privalo išspręsti kulturingas, 
nežinąs kruvinų diktatūrų pa
saulis. 

Tuo tarpu pirmame IRO pa 
ruošiamos komisijos posėdyje 
jau skamba balsai primeną rei
kalingumą pirmon eilėn ragin
ti pabėgėlius gryžti namon, ten 
kur jų laukia mirtis. Atrodo 
prieš faktus užmerkiama akys 
ir traukiama tamsių galių pa
diktuota dainelė. 

Duodame ištisai minėto Švei
carų intelektualų atsišaukimo 
vertimą. 

PABĖGĖLIAMS ILGAlVlETft 
PRIEGLAUDA 

Parliamento nutarimas apie 
svetimšalių policijos taisyklių 
pakeitimą jau yra paruoštas ir 
artimiausiomis dienomis turi 
buti patiektas abiejų tarybų 
įgaliotinių komisijoms, šis nu
tarimas artimiausiais metais 
taps teisėtu pagrindu, kuris su
formuos ir traktayi-

LVS APDOVANOJO ČIURLIONIES 
ANSAMBLĮ VOKIETIJOJE 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centro valdybos pirmininkas P 
J. žiuris šiomis dienomis gavo sekantį laišką nuo Lietuvių Tau
tinio Meno Ansamblio "Čiurlionis", plačiai pasižyminčio Euro
poje, per LVS atstovą Dr. T. Dirmeikį. Laiškas rašylas Vasa
rio 18, 1947, iš Dettingen: 

šių metų Vasario mėn. 15 dieną, iškilmingo literatūros pre
mijų įteikimo akto metu, Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis 
"Čiurlionis" buvo maloniai nustebintas Lietuvos Vaduoti Sąjun
gos atstovo Dr. T. Dirmeikio mums Jusų vardu padarytu šiltu 
pareiškimu ir įteikta 5000 Reichmarkių pinigine dovana. 

Po BALF'o pirmininko, jam pas mus lankantis, piniginės 
pašalpos, tai yra pirmoji didesnė dovana iš musų užjurio brolių, 
kurie nors musų ir nematę ir negirdėję, taip nuoširdžiai įverti
no musų esamomis sąlygomis labai sunkų ir su pasiaukojimu 
varomą darbą ir suprato to darbo reikšmę, verbuojant draugus 
Lietuviu tautai ir Lietuvos laisvės bylai. 

Teikitės priimti, aukštai gerbiamas Ponas Pirmininke, šir
dingiausią člnsamblio padėką ir ją perduoti Jusų vadovaujamos 
sąjungos nariams. Gal sąlygos leis kada nors už Jusų geras 
širdis betarpiškai atsidėkoti ir atsilyginti, jei ne materialiai tai 
nors tuomi ką turime — Lietuviška daina, kuri vienintelė šiose 
sunkiose dienose mus guodžia ir žadina Lietuvos laisvės-kovai. 

Priimkite, Pone Pirmininke,4 musų visų širdingiausius lin-
kėjimus. 

Linkime laimės ir patvarumo Jusų kilniame darbe. 
Alf. Mikulskis, 

L. T. M. Ansamblio "Čiurlionis" Meno Vadovas, 
' J. Stempužis, Pirmininkas, 

i A. Čeicys, Direktorius. 
(Nuo Redakcijos: "Čiurlionis" ansamblio atvaizdas tilpo 

pereitame Dirvos numeryje, ant 6-to pusi.) 

Laisvę pažinus Tauta — 
Jungo Nevilks! 

<ltni.li' ' Julllli ilgV lį linu MWUHI m 
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mą kiekvieno pabėgėlio atžvil
giu, kuris del politinio, religi
nio ar rasinio persekiojimo j ie
škotų pas mus apsaugos ir ku
riam gryžimas namon ar toles
nis iškeliavimas neįmanoma ar
ba nesulaukiami. 

šio įstatymo išleidimas yra 
nepaprastas akstinas Šveicari
jai, per humanišką pabėgėlių 
problemos traktavimą, toliau 
tęsti senai išgarsėjusią šveica
rišką prieglaudos tradiciją įr 
ir praturtinti ją dar nauju ge
ros valios ir pasiruošimo gel
bėti apsireiškimu. 

Ilgametės prieglaudos klau-

niečiui kuris ilgesnį laiką norė
tų likti Šveicarijoje, į įsikūri
mo leidimą, kas yra ne tik tei 
sė į pragyvenimą čia, bet tei
sė laisvai savo pragyvenimui 
užsidirbti lėšų. 

Kuriuo pagrindu šie žmonės 
kuriems mes norime pasiūlyti 
ilgametę prieglaudą, turėtų bu
ti traktuojami blogiau kaip už
sieniečiai? Ar tik del to kad 
jie atėjo pas mus kaip pabėgė
liai? Ilgametė prieglauda bu
tų tik prieglaudos iškraipymas 
jei kiekvienam kuriam ji tai
koma ir toliau teberupėtų kac 
jis kiekvienu laiku galįs buti 

simas, kuri bus teikiama ap- priverstas tęsti savo keliavi-
rėžtam apie 4000-5000 pabė
gėlių skaičiui, kas tesudaro tik 
vieną promilę bendro musų gy
ventojų skaičiaus, nekurį laiką 
jau buvo tyriama daugelio įs
taigų ir organizacijų, ir džiu
gu patirti kad didžioji musų 
gyventojų dalis tose garantijo
se teikti ilgametę prieglaudą 
įžiūrėjo ne tik šio laikmečio 
diktuojamą įsakymą, bet išvy
do čia musų humaniškumo už
davinį. Po metų siaubo ir įvai
rių netikrumų iš išorės ir vi
daus, keli tūkstančiai asmenų, 
kurie gyvena tarpe musų jau 
ilgą laiką, turi rasti pagaliau 
savo tėvynę: senieji ir ligonys, 
vaikai ir paaugoliai, kuriuos 
didžia dalimi prisiėmė šveica
riškos šeimos, kurie čia auklė
jami ir jau kalba musų tarme. 
Pabėgėliai kurie del artimų šei
myninių ryšių prijungti prie 
Šveicarijos ir kurie turi Šveica
rijai nuopelnus. 

Ilgametės prieglaudos dova
na butų tik jos pusė jeigu bu
tų aprėžta šiam pabėgėliui tei
se kaip ir kiekvienam užsie-

mą.... jei jis ir toliau tebe
būtų policijos potvarkių sviedi
nys.... jei ši ilgametė prie
glaudos teisė nepaliuosuotų jo 
nuo išmaldos ir nesuteiktų jam 
galimumo savo jiegomis kurti 
savo egzistencijos.... jei ji ne
suteiktų galo pabėgėlio būklei 
ir negrąžintų jo gyveniman ku
ris yra laisvas nuo baimės, ne
tikrumo ir dvasinės priespau
dos atmosferos. 

Vertinga tėra ši ilgametė 
prieglauda tik tada ir tikra tik 
tada jei pabėgėlis yra ne tik 
pakenčiamas, bet prilygintas 
prie teisėtai apibrėžtos kitų už
sieniečių kategorijos. 

Todėl turi sprendžiamos rei
kšmės naujų asmens dokumen
tų sudarymas, pagal kuriuos 
kantonams butų suteikta tei
sė, dabar esančiam be doku
mentų pabėgėliui leisti įsikur
ti. Atėjo valanda kada tarpai 
musų taikomoje pabėgėliams 
praktikoje turi buti užpildyti. 
Beširdis jų statutas neatitinka 
musų žmonių valiai. Butų ne
garbingas lapas šveicarų įsta-

tymdavystėje pabėgėlių reika
lais, jei Europos dvasinio ir 
medžiaginio atstatymo metu 
nebūtų toje įstatymdavystėje 
išreikšta laisvės dvasia, kuri 
atitinka geriausias ir giliausias 
musų tradicijas. Daug kas mu
sų prieglaudos teisės politikoje 
per pastarus metus, jei mes 
tai nenorom prisimintume, ga
li buti išaiškinta tik laikmečio 
vargu ir jo negerovėmis, šią
dien nebėra priespaudos. Mes 
vėl esame savo veiksmų šeimi
ninkai ir del to mes esame mu
sų pačių ir viso pasaulio akyse, 
di jos humanistinėje misijoje. 

Teisingai yra tariama kad 
ypatinga Šveicarijos padėtis 
tarptautiniame gyvenime glu-
Musų humanistinė veikla del to 
pasidarė musų valstybinės ir 
tarptautinės veiklos dalimi. 

Šveicarijos šalpos rėmuose 
mes siekiame vykdyti atstaty
mą ir pagalbą karo nuteriotam 
užsieniui. Ir pas mus apsisto
ję pabėgėliai yra karo ir perse
kiojimo aukos. 

Esant pabėgėlių problemai, 
siūlosi mums akstinas išspręs
ti tą problemą, kurią karas pri
metė pasauliui. Ar mes turi
me pas mus to neįvykdyti kas 
mums yra užsienyje savaime 
suprantamas reikalas ? Pasau
lis žiuri į mus ir laukia iš mu
sų greito, konstruktyvaus be
namių vargo šalinimo klausimo 
išsprendimo. Tikrai vertinga 
butų mums tautų padėka: prieš 
mus iškyla reikalas kaip mums 
kurie esame savo namuose ir 
savo tėvynėje, grąžinti tėvynę 
nelaimingiesiems, kurie ją pra
rado be kaltės. 

(Seka parašai) 

LVS Seimas Waterhury, M. 
BIRŽELIO 28-29 

nus, universitetus ir daugej 
religinių įstajgų. 

Skyriai prašomi rengtis sei
mui visais budais. Lai kiele-
vienas skyrius ruošiasi siųsti 
| seimą savo delegatus, ypač 

šymet išpuola j au Septintas! šiomis dienomis Jie tą lbiuleteT valstijų skyriai, kurie 
metinis Lietuvai Vaduoti Są- nį gavę galės plačiau su juo 68 ai en^vai Pa ar^ 

KAIP RUSAI ATLY
GINA NUOSTOLIUS 

UŽSIENIEČIAMS 

m 
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Japonijoje, radikalas kalbėtojas gatvės pašalyje kalba-skelbia 
praeiviams klausytojams kad Japonijai geriau butų išsirinkti 
prezidentas vietoje senos imperatoriaus valdžios. Ten visaip 
stengiamasi suardyti Gen. MacArthuro vykdomą rimtą šalies 
valdy&tft tvarką. 

(Iš Šveicarijos dienraščio 
((Die Tag") 

Kai 1940 metais Rusija pri
sijungė Baltijos valstybes, vi
sos įmonės, neišskiriant ir tų 
kurios priklausė užsienio kapi
talui, buvo nusavintos. Tuo 
laiku Rusiški komisarijatai pa 
reiškė kad nusavinamo turto 
nuostoliai busią visiškai atly 
ginti. Tačiau ir iki šiol šie 
nuostoliai nėra atlyginti. 

1941 metais Rusai sutarė su 
Švedais kad Rusija atlyginsian
ti nusavinimų nuostolius 100% 
tiems švedams kurie nuolatos 
gyveno Švedijoje ir 25% tiems 
kurie gyveno Baltijos šalyse. 
Bendras atlygintinos sumos už 
nusavinimus dydis buvo ap
skaičiuotas 110 milijonų švedų 
kronų. 

Pereitais metais prekybos su
tartį ruošiant, vėl inkilo tas 
klausimas, nes 1941 metų su
sitarimo Rusai nei nemanė vy
kdyti. Rusai tada įnešė naują 
projektą — t. y. jie pažadėjo 
apmokėti tuos nuostolius kito
mis normomis, tik pusę anks 
čiau sutartos sumos. 

Danijos piliečiams nusavini
mų nuostolių grąžinimas yra 
dar keblesnėje padėtyje. Esant 
karui, pasitarimai del nuosto
lių atlyginimo buvo neįmanoma 
vesti. Kai kurie paskiri Danai 
kreipėsi į Rusų valdžios orga
nus, per Danijos atstovybę 
Maskvoje, prašydami nuosto
lius grąžinti. Tačiau Rusai 
pareiškė, esą bus tariamasi ne 
su paskirais asmenimis, bet 
reikią patiekti bendru atlygin
tiną sumą. Tada per Danijos 
Užsienio reikalų ministeriją ta 
suma, 50 milijonų Danų kronų, 
buvo pareikšta. Buvo laukta 
kad tas klausimas iškils pernai 
Liepos mėnesį, svarstant vpre-
kybos sutarties sudarymą tarp 
Rusijos ir Danijos. Tačiau tąi 
viskas buvo atidėta.... 

INFLUENZA šią žiemą pa
kilo, susirgimų raportuoja nuo 
pradžios metų iki Vasario 22 
buvo 32,217. 

jungos Seimas. 
Pereitas LVS seimas buvo 

Detroit, Mich. Kadangi seimai 
palieka centro valdybai suras
ti atitinkamą vietą sekančiam 
seimui ir susitarti su ta kolo
nija ar skyrium del laiko ir vi
sos seimo programos, šymet L-
V. S. seimas buvo nuspręsta 
laikyti rytuose. 

LVS centro valdybos raštinė 
užvedė pasitarimus su Bosto
no ir Waterbury LVS skyriais. 

Kartu gauta pritarimas ir 
rekomendacijos kad seimas bu
tų laikomas Waterbury, Conn., 
ir neilgai truko kad Waterbu-
rio 9-tas skyrius sutiko seimą 
savo gyvoje kolonijoje sureng
ti. 

Susitarta jau ir del seimo 
dienos ir vietos: 

Seimui dienos nustatyta 
Birželio 28 ir 29 — šeštadienis 
ir sekmadienis. 

Vieta: Hotel EltOfl, Water
bury. 

Tame viešbutyje atsibus ir 
sesijos ir šeiminiai parengimai 
ir ten delegatams rezervuota 
kambariai. 

Seiiyias, be abejo, Iras su va
kariene ir su atitinkama pro
grama, kuri bus įdomi ir svar 
bi šiaip geriems Lietuviams 
pamatyti, ir todėl tikima daly
vaus žymus skaičius veikėjų ir 
ne LVS narių, iš visos Naujo
sios Anglijos. 

Svarbu yra nors vienas sei
mas surengti rytinėse valstijo
se, kur LVS turi daugiausia sa
vo skyrių. 

LVS seimai svarbus ir vai
singi tuo kad ši organizacija 
ką nutaria tą ir įvykdo, luš ar 
truks. Apie kitus iš anksčiau 
didelius nuveikimus neapsimo
ka kartoti, tačiau, pav., 1945 
metais LVS seime Clevelande 
buvo nutarta išleisti svarbus 
Lietuvių kalba veikalas apie 
bolševikų okupaciją Lietuvoje 
1940-41 metais. Tuoj buvo su
rasta žymus rašytojai, patys tą 
raudoną-kruviną okupaciją sa
vo kailu pergyvenę, gyvi išlikę, 
kurie parašė dokumentalį vei
kalą, "Lietuva Tironų Penčiuo-
se". Ta knyga taikinta aprū
pinti Amerikos Lietuvius doku
mentais irx faktais apie kruvi
ną sovietų elgesį su musų gim
tąją šalimi. 

"Lietuva Tironų Pančiuose", 
didelė, virš 300 puslapių kny
ga, užtruko kiek atspausdinti, 
bet dabar jau baigiama, ir jau 
visi jos prenumeratoriai gaus 
tą knygą prieš LVS seimą. 

Detroito seime 1946 metais 
buvo nutarta patenkinti Ame 
rikos rimtų Lietuvių ir Ameri 
kiečių pageidavimą išleidimu 
"Lietuva Tironų Pančiuose" ir 
ANGLIŠKOJE kalboje. 

Šis nutarimas skubiai vykdo
mas ir tikima tą knygą turėti 
gatavą LVS seime Waterbury-
je Angliškoje kalboje! 

Waterburio seimas vėl nu 
tars ką svarbaus ir reikalingo 
musų pastangose už Lietuvos 
nepriklausomybę. 

CENTRO PIRMININKO 
PRANEŠIMAS SKYRIAMS 

Tuo pačiu laiku LVS centro 
valdyba nesnaudė ir atliko ki
tus didelius darbus surištus su 
Lietuvos bylos gynimu ir su 
saugojimu Lietuvių tremtinių 
teisių. Tuo reikalu LVS cen
tro valdybos pirmininkas pa
darė keletą žygių į Washingto-
ną, ir buvo paruošta eilė .me
morandumų, rezoliucijų ir ki
tų raštų. 

Daugelis tl| atliktų dalykų 
pažymėta pastaromis dienomis 
išleistame LVS pirmininko'biu
letenyje, kuris siuntinėjamas 
LVS skyriams ir veikėjams, ir 

susipažinti. Rengkite vakarėlius ir pra
mogas pasiuntimui seimui aO~ 

SKYRIAI, DIRBKITE! ikl* svarbiems LVS darbams pi* 
• Visų LVS skyrių ir plačios re^1 

visuomenės pageidavimas "Lie-j 
tuva Tironų Pančiuose" išleis
ti Angliškoje kalboje LVS cen
tro valdybos stropiai vykdoma. 

Dabar kaip tik yra pats lai
kas tą knygą turėti ir patiek-j 
ti Amerikiečiams, kurie su so-; 

vietais veda derybas, bet tuo1 

pačiu laiku nemato kad Krem-j 
liaus rieznikai turi užpakalyje 
durklą smogti Amerikai į nu
garą. * 

Ta knyga supažindins Ame
rikos valdžios vadus su meto
dais kuriais Maskva pavergia 
tautas, pamuša šalis, ir kuriais 
jie siekia užkariauti Angliją ir 
net pačią Ameriką. 

Tą knygą mes privalome tu
rėti gatavą tuojau ir išplatin
ti tarp visų pareigūnų Wash-
ingtone, tarp kongresmanų ir 
senatorių, tarp gubernatorių ir 
žemesnių pareigūnų. 

Ta knyga prisidės prakrapš-
tyti Amerikiečiams akis kad 
jie perdaug nuolankauja, tūp
čioja sovietams, kurie skubiai 
siekia pavergimo Europos ir 
išvertimo Amerikos vyriausy
bės. 

Skyriai prašomi rinkti tai 
knygai aukas ir prenumeratas, 
kad butų galima kuodaugiau-
sia tos knygos išplatinti ir pa
daryti gero Lietuvai ir pasau
liui. 

Rinkit aukas taip kaip rin-
kot išleidimui "Timeless Lith
uania", kuri patapo Amerikoje 
pagrindu istoriniams faktams 
apie Lietuvą Amerikos aukštų 
valdžios žmonių, ir kuri išsi
platino po visus šalies knygy 

Visais reikalais rašykite: 
LVS CENTRAS 

6820 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio 

VASARIO 16 MINĖ-
JIMAS RIO DE JA

NEIRO 

Vasario 16 d. buvo surengta 
bažnytinės iškilmės Santa Lū
žia bažnyčioje. Pamaldas lai
kė Kun. J. Janilionis. Giedoji
mai buv<y vedami Prof. H. Cos
ta. Palaiminimą suteikė Vysk. 
Don Pedro Massa. 

Santa Luzia bažnyčia mažu
te, bet viena gražiausių Rio 
bažnyčių. Ten susirinko apie 
pusė visos Rio kolonijos Lietu
vių. Pačiame Rio mieste gy
vena 110 Lietuvių, priemies
čiuose 30 ir, netolimame mies
telyje Caxias gyvena 16. Tą 
dieną lijo labai smarkiai. Be 
to, buvo pirmutinė diena kar-
nivalo, kuris vyko Petropolyje 
ir Teresopolyje, kas patraukė 
savęsp ne tik Rio diplomatų bet 
ir šiaip publikos. 

Lietuviškos iškilmes užsibai
gė pas p. Meierį, kur buvo su
sirinkęs gražus būrelis Lietu
vai prietelingų diplomatų ir vi
suomenės veikėjų Lietuvių. 

Beveik visa Rio de Janeiro 
spauda prielankiai paminėjo 
Lietuvos praeitį ir jos žmonių 
pastangas atstatyti nepriklau
somybę. Laisvę mylinti Bra
zilų tauta pareiškė simpatijų 
nešančiai bolševikų jungą Lie
tuvių tautai ir tuo budu mo
raliniai sustiprino Lietuvių dva
sią, kurie per skausmus ir aša
ras siekia ir savo nelaimingai 
Tėvynei linksmesnio rytojaus 
per demokratijos laimėjimą. 

UŽMIRŠK 
raiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

BRANGIAS 
GYVENIMO 

— V 

LESĄS 
Room 109, Old P. O. Bldg. 

• Jums nereikia rūpintis 
apie gero maisto, drabu
žių ir butų lėšas, kuomet 
jųs esate naujojoj Regu-
liarėj Armijoj. Visa tai 
jums duodama — ir dar 
nauja aukšta alga, beveik 
visa grynai atliekama. Jųs 
pinigais pirmaujate Ar
mijos tarnyboj. Jeigu jųs 
esate 17 iki 34 metų, svei
kas ir protiniai vikrus, gau-
kite visus faktus dabar iš 
arčiausios jums J. V. Ar
mijos Rekrulavimo Stoties. 

A  G O O D  J O B  F O R  Y O U  

U. S. Army 
C H O O S E  T H I S  

F I N E  P R O F E S S I O N  N O W !  

Cleveland 14, Ohio 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 
Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

f 

i 

Vardas 

Adresas 

Miestas.. IHlIMnMttMHmiMtNBlIMIMtmMMItnfl. Tmbtlja, 

a 4. ^• ' ' « -v-. 



D I R V A 
m 

Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editot 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

AR U- S. ATLAIKYS PRIEŠ MASKVĄ? LIETUVIAI TREM
TINIAI 

PREZIDENTAS Truman vis tik surado drąsos stoti 
prieš bendrą senato ir atstovų rumų posėdį, ką da

ro prezidentai retuose atsitikimuose, ir pareikalauti kad 
Kongresas skirtų $400,000,000 kovai su totalitarine ag
resija. Ta Dinigį suma reikalinga išgelbėjimui Graiki
jos ir Turkijos nuo komunizmo. Ta prezidento kalba 
pavadinama istoriška. Prezidentas sakė jog tai yra 
"lemianti valanda" ir kad jis pilnai permato į kokias 
plačias implikacijas Amerika įsivelia, tačiau sako reika
linga imtis žygio gelbėti laisvus žmones atsilaikyti prieš 
pavedima, paeinantį nuo išlaukinio spaudimo. 

Jis paminėjo komunizmą, tačiau vis dar nedrysta 
įvardinti ^ačios kaltininkės. Sovietų Rusijos, nors gana 
jau ^Ta danretvti ia suplyšusiu pataikavimo skarmalu. 

Prezidentas kasiulė kaip dali šios šalies užsienio po
litika $-100000 000 dviem Viduržemio šalims 

m Sovietu komunistinės itakos sfer?: 
nraše įgali^iinio siųsti Graikiion ir Turkijon militaris
tic iv ^stovus prižiūrėti teikiamą pagalbą: 
tnipp*i rr^5» svtiVimo duoti jam autoritetą "greičiau-
ę;ę»Tr» i> re^'Hn^tansiam pavartojimui" reikmenų, pa-

ir TŪTUOTI. Prie to dar paminėjo reikalingumą 
pinim ir autoriteto jeigu bus reikalinga pa-

Ifnpvus 7m^nes kurie stengiasi atsilaikyti prieš 
kėsi"^3<=i iiems vergiją. 

Vč! he Maskvos, prezidentas pabrėžė 
eplan^vm? Rnospvelto-Churchillo-Stalino sutarties del 
Lenkijos Rm^aniios ir Bulgarijos, kurias sovietai pasi
vergė, Jei Graikija žlugtų kaip nepriklausoma valsty
bė s^kė prezidentas, tas padarytų apgailėtiną efektą j 
tas Europos šalis kuriu žmonės kovoia sunkiausiose są
lygose isteikvti sivo laisvę ir nepriklausomybę, atsista-
tyd? n-i iš karo irriuvėsių.... 

Kasi ink Turkijos, pasakė jis, jos ateitis taip pat ne-
n*»7.iau s^rbi la;svę mylintiems žmonėms kaip ir Grai
kijos ateitis. 

Panašiais Gražiais žodžiais Prezidentas Roosevelt 
kalbėio Lietuviu delegacijai, kuomet ji nuvyko prašyti 
jo užtarti Lietuvos nepriklausomybę nuo sovietų sunai
kinimo. Po to sekė yisa eilė jo nepateisinamų pasielgi
mu mažu šalių užleidime bolševikams, iki vos ne galuti
nai pervedimo Rusijai milžiniškos Kinijos. 

Reikia pripažinti kad Washingtonas jau pradėjo 
permatvti liūdną tikrenybę, ypač kada Anglija, socialis
tu užvaldyta, ne'pajietrė atsięaivelioti, bet ėmė bankru-
tvti. Jei *1urs Tnrkiia, Graikija, tai po komunistų kru
vinom ko jom kris ir Anglį ja. 

Ar Prezidentas Truman pajiegs ištesėti savo gerus 
pasiryžimus, ar ir su Graikija ir Turkija išeis ta pati 
tragedija, kaip ištiko su Lietuva, Lenkija ir kitomis? 

I/AI tik paaiškėjo kad Amerikai gali prisieiti globoti j 
Graikija ir Turkija, tuoj poni Eleanor Rooseveltiene 

ir eilė kitu jos plauko Maskvos prietelių pradėjo skelb
ti kad Graikija turėtų buti pavesta United Nations glo
bai, kuri turinti savo tarptautinę kariuomenę 

Nors iš paviršiaus tai nuskamba gerai, iš apačios 
dvokia Maskvos smarvė. 

Kaip tik butų sutikta pavesti Graikiją UN, tuojau 
pasirodyt j kad apsaugines kariuomenes ten pasiųs ne 
kas kitas'kaip Rusija, Amerika, Anglija ir gal Prancū
zija, ar Jugoslavija Tada Graikija tuoj ir suplėšo
ma į kelias dalis, ir viena jos dalis tuoj atitenka sovietų 
raudonajai armijai plėšti, žudyti, naikinti, ir niekas jau 
nepajiegtu Rusu nuo to sulaikyti. Taip padaryta visur 
"kitur kur tik susitarimu buvo leista raudoniesiems įlys
ti kaip karo sąjungininkams. 

Ii- dabar prezidento siulomu planu, į civilinius ir 
militarinius atstovus Graikijoje ir Turkijoje pateks ko
munistai agentai, kaip tas atsitiko su UNRRA Vokieti
joje ir kitur, kaip pasirodė yra ir su militariškais Ame
rikos valdytojais Vokietijoje: didelė dalis jų pateko ko
munistai žydų tautybės, kurie visu skubumu griebėsi 
pasitarnauti sovietams ir persekioti visus nelaimingus 
išvietintus žmones, net grusdami juos gryžti atgal j so
vietų pavergtas jų tėvynes. 

Jeigu Prez. Truman pasimokino ir Roosevelto # ir 
iš savo klaidų derybose su Stalinu, šis žygis bus atvira 
Amerikos pradžia pastoti sovietų plėtimuisi kelią nežiū
rint kokiomis priemonėmis. Bet jeigu to darbo imsis 
tik taip kaip ėmėsi Vokietijos tvarkyme, netrukus pa
tirsime kad Maskvos agentų suruoštos demonstracijos 
privers Ameriką ištraukti savo militarinius dalinius, o 
visa Graik\jori suvežta pagalba atiteks bolševikams. 

Amerika gali neprieiti prie nieko geresnio Graiki
joje kaip tik pravesti rinkimus ar ten žmonės nori ka
raliaus ar ne, — kaip padarė Italijoje, ir paliks, kaip 
Italiją, komunistams ruošti sau dirvą. 

SOVIETŲ DRAUGAI PROTESTUOJA 
AMERIKOJE kokiu tai nuostabiu budu atsirado jau ir 

** Atomo Mokslininkų Federacija, apie kurią išgirs
tame tik tuo atveju kai ta federacija pateikė Preziden
tui Truman savo protestą prieš Amerikos Armijos pro
gramą parkviesti j šią šalį Vokiečius mokslininkus. 

Pirmiau, kai į čia bėgo "Vokiečiai" mokslininkai — 
Žydų tautybės — ir kai tie mokslininkai pradėjo paruo
sti Ameriką komunistiniam perversmui, kaip tik karas 
baigsis, nebuvo kam protestuoti prieš tuos iš Vokietijos 
atbėgusius mokslininkus. Veik kiekvienas jų turėjo pa
vestą iš Maskvos specialę misiją. Tikri Amerikiečiai 

PAGAL OFICIALIUS KARI
NĖS VALDŽIOS IR UNRRA 

DAVINIUS 
Vokietijoje einantis Vokiečių 

kalba mėnesinis žurnalas "Eu-
ropa-Archiv" 4/5 numeryje pa
skelbė straipsnį .pavadintą "Die 
Lage der Verschlepten (Dis
placed Persons)" 

Kaip įžangoje pažymėta, ra
šiniui medžiaga imta iš oficia
lių Karinės Valdžios ir UNRRA 
šaltinių. Tame straipsnyje sa
koma kad 1946 metų Lapkri
čio 1 d. trijose vakarinėse Vo
kietijos zonose buvo viso 760,-
058 DP asmenys gyvenanti la
geriuose. Amerikiečių zonoje 
buvo 403,587, Anglų, zonoje — 
320,227, ir Prancūzų zonoje — 
36,244 asmenys. , 

čia reikia pažymėti kad skai
čiai pavaizduoja tik gyvenan
čius lageriuose, žurnalo ma
nymu, už lagerio ribų dar daug 
gyvena, kurie į šiuos skaičius 
neineina. 

Lietuvių, pagal tuos Šalti
nius, buta lageriuose išviso 57,-
495 asmenys. Zonomis jie taip 
pasiskirsto: Amerikiečių zono
je 30,543; Anglų zonoje — 24,-
555, Prancūzų zonoje — 2397 
asmenys, čia verta pažymėti 
kad Vokietijoje tuo pačiu laiku 
stovyklose buvo 30>97S Estai 
ir 94,730 Latviai. 

Iki 1946 metų Lapkričio 1 d. 
iš Vokietijos į kilimo kraštus 
išvažiavo 341 Lietuvis, 479 Es
tai ir 1349 Latviai. Šie davi
niai yra visiškai tikri. Jie pa
kankamai aiškiai paneigia A-
merikos Lietuvių komu n i s t ų 
Vilnis (nr. 261) paskelbtame 
rašinyje, "Kiek yra pabėgėlių", 
kur sakoma kad apie 9.7 % Lie
tuvių pabėgėlių jau sugryžo 
Lietuvon. Iš oficialių davinių 
matyti kad Lietuvių gryžo tik 

0.4% nuo gyvenančių lageriuo
se. Tuo tarpu dar pridėjus 
gyvenančius už lagerio ribų, 
procentas dar daug krinta že* 

f** 

9 t t 

PADĖKOS LAIŠKAS 
IŠ BELGIJOS -

VASARIO 16 iŠ Briuselio, 
Belgijos, rašoma Dirvos redak
cijai: 

•Dėkodami UŽ malonų Dir
vos lankymąsi Belgų padangė
je, jos skaitytojai siunčiame 
Vasario 16-tos proga sveikini
mus. Mes linkime jums ir to
liau kelti viešumon musų kraš
tui daromas skriaudas ir, tikė
dami kad tiesa laimės, trokš
tam su džiaugsmu švęsti mums 
brangiąją Nepriklauso m y b € s 
šventę laisvoj Tėvynėj. 

iBfclgijos Lietuvių vardu, 
BALF'o Įgaliotinis Belgijai 

Kun. J. Danauskas. 
(Su Kun. Danausku pasira

šo tą laišką ir Lietuvių Komi
teto Belgijoje penki nariai.) 

f Belgiją, kaip ir visur kitur 
kur tik musų tremtiniai pra
šo, Dirvos redakcija siuntinė
ja laikraštį nemokamai. 

§ i t  

GĖRIMAS svaiginančių gėri
mų šioje šalyje pernai žymiai 
padaugėjo: Amerikos žmonės 
per devynis mėnesius 1946 me
tais išgėrė tiek galionų disti
liuotų alkoholinių gėrimų kiek 
1945 išgėrė per visą metą. 

Prieš prohibicijos laikus šio
je šalyje alkoholikų buvo dau
giau negu dabar, tyrinėtojai 
tikrina. Prieš prohibiciją iš
puolė po apie 2,000 chroniškų 
girtuoklių ant kiekvieno 100,-
000 gyventojų. Dabar esama 
apie 950 alkoholikų iš kiekvie
no 100,000 gyventoj i|. 

t t i 

SUV. VALSTIJOS šiais me
tais duos kitoms šalims reik
menų ir patarnavimo $16,200,-
000,000 vertės, arba $900,000,-
000 daugiau negu pernai. 

Iš kitų šalių tikisi gauti sau 
reikmenų ir patarnavimo už 
$9,000,000,000. 

S K A I T Y M A I  

PO VASARIO 16 DIENOS 
ISTORINIAI BRUOŽAI IŠ 1918 METŲ 

, Rašo DR. J. SAULYS. 
% 

(Vienas iš pasirašiusių Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktą Vasario 16, 1918) 

mokslininkai nekėlė jokių protestų, dar atidarė jiems 
duris i mokslo įstaigas, į universitetus, visur. 

Ta federacija neprotestuoja kad Maskva visokiomis 
vilionėmis traukia Vokiečius atomo tyrinėtojus į Rusi
ją darbams tęsti. 

Amerikos Armijos vadovybė tačiau išmintin
gai pasinaudodama Vokiečiais mokslininkais. 

Pereitą Gruodžio mėnesi buvo minėta kad 270 Vo
kiečių techniškų ekspertų jau pargabenta } šią šalį ir jų 
skaičius bus padidintas iki 1,000 kaip greit galima. 

Armijos vyriausybė sako, jokis mokslininkas nebū
na pastatytas "i tyrinėjimo ir išvystymo projektus iki 
nebūna atsargiai ištyrinėta jo politinės pažiūros pra
eityje. Armijos vadai sako kad su Vokiečių mokslinin
kų pagalba ši šalis sutaupė jau 750 milijonu dolarių^ kaš
tų išdirbimui rakietinių lėktuvų, ir nuo dviejų iki de
šimts metų darbo toje srityje. 

VAKARE 
(B. Brazdžionis) 

Iš #§*§ kelių keleiviai gryžta 
J šiltus tėviškės namus, 
Tiktai man širsdis iš skausmo plyšta 
Kas priglaus ilgoj kelionėj mus? 
Vakarais ten degė žiburėlis 
Kaip malonė Viešpaties dangaus, 
Po kokiais, po svetimais šešėliais 
Pasilsėt šią naktį kojos gaus? 
Už lango lingavo baltas vyšnios 
Ir serbentų kekės sviro ten 
Ak, kada vėl tėviškė matys mus 
tr kokian nuklysim dar kraštan? 
įijo lietus, siautė pusnys šaltos, 
O nameliuos gera — kaip danguj. 
6 aplink, kaip žiedas, baltas baltas 
Skendo Kaunas sniego prieblandoj* 
O dabar kada sukursim švieąf 
įidinį ant Nemuno krantų 
tr kada sugryšim pasilsėti 
Ant sutryptų karo pamatų? 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Balsavusiųjų daugumos tarpe, kiek galima 

buvo Spręsti, buvo dauguma tokių, kurie neskai
tė principo dalyku valdymo formos klausimą, o 
linkę buvo žiūrėti labiau valdžios režimo turinio. 
Yra juk monarchijų su giliai demokratiniu reži
mu (pvz. D. Britanija su savo dominijomis, 
Skandinavijos valstybės) ir yra respublikų iš 
formos, kurios betgi toli gražu neatitinka demo
kratini režimą. Pagaliau, šiokia ar tokia val
džios forma pareina, ypač besikuriant iš nauja 
valstybei, daug ir nuo to, kuriomis apystovomis 
tenka tai valstybei pradėti naują savo gyvenimą. 
Aišku kad Lietuvai, jei ji butų turėjusi atsi
remti savo kaimynėmis monarchijomis, butų bu
vę. patogiau ir lengviau atsikurti kaip monar
chijai. Ir priešingai, monarchijoms aplinkui 
žlugus, nebegalėjo buti kalbos apie Lietuvos 
monarchiją, kas ir pasirodė po to kaip žlugo 
Vokietijos ir Austrijos monarchijos. 

Kad butų kunigaikštis Urachas turėjęs pas 
mus ypatingų simpatijų, negalima buvo pasa
kyti. Vienas jo stipriausių atutų buvo kad bu
vo katalikas kad buvo tartum Lietuvių kilmės 
(jo atsiųstoji mums genealogija turėjo, deja, 
nevieną abejotiną punktą) ir kad buvo, Erzber-
gerio tvirtinimu, demokratinio nusistatymo, bu
vo betgi užtat kilęs iš gana pavargusios šeimos 
ir su daugybe vaikų, kas busimam Lietuvos 
biudžetui nelėmė palankių perspektyvų. 

Bet tuo momentu ne tai buvo svarbu, nes 
busimas Uracho karaliavimas, turint omenyje 
bendrą karo eigą, buvo jau gana problematinis. 
Daugumą L. Tarybos narių pastūmėjo, man ro
dos, priimti Erzbergerio pasiūlymą paprasti po
litinės taktikos sumetimai: sumaišyti besirie
jančių už Lietuvos grobi imperialistų kortas, 
metus jiems naują ir nelauktą Lietuvos kara
liaus kortą. Kitaip sakant, į visus unijų suma
nymus ir bandymus užkarti mums Saksų ar 
Prūsų monarchus L. Taryba atsakė: mums jū
sų unijos ne pakeliui, o jei privalome turėti sa
vo priešakyje monarchą, tai renkamės j j patys 
ir tomis sąlygomis, kaip mums atrodo patogiau. 

III. 

LIETUVOS Taryba 1918 m. Liepos 11 d., 
remdamos savo nepriklausomybės atstatymo pri
pažinimo aktu iš Vokiečių pusės, nutarė toliau 
vadintis "Valstybės Taryba". 

Tęsdama savo posėdį toliau, Valstybes Ta
ryba tą pat dieną padarė daugumos nutarimu 
dar du sprendimu: 

1. Turėdama omenyje esamą Lietuvos pa
dėti ir politikos konjunkturą, Valstybės Taryba 
randa tinkamiausią Lietuvai valdžios formą kon
stitucinę paveldimą monarchiją su kataliku ka
ralium priešakyje. 

2. Valstybės Taryba* siekdama skubaus 
Valstybės atstatymo ir greitesnio Lietuvos vy
riausybės sudarymo, renka kunigaikštį Vilių iš 
Uracho, Wuerttembergo graftą, Lietuvos kara
lium ir kviečia jį greičiau apimti Lietuvos sos* 
tą Vilniuje. 

Pranešdamas apie tsfi savo 1918 m. Liepos 
13 d. raštu Vokietijos reichskanzleriui, Valsty
bės Tarybos pirmininkas prašė kad butų suteik
ta V. T. delegancijai, susidedančiai iš V. T. pre
zidiumo narių, greit galimybė patiekti tuos čia 
minėtus nutarimus Vokietijos kaizeriui, kaip ly
giai kunigaikščiui Urachui. 

|vykęs V. Tarybos nutarimas apie karaliaus 
išrinkimą buvo Vokiečiams nelauktas ir nesiti
kėtas: tai buvo visiems jų planams didelis smū
gis, iššaukęs Vokiečių spaudoje vis% audrą puo
limų prieš V. Tarybą. 

T. p. m. Liepos 13 d. V. Taryba, pasitrau
kus tš jos trims jos nariams, būtent: S. Kairiui, 
M. Biržiškai ir S. Narutavičiui, nutarė savo są
statą papildyti, remdamos išrinkusios ją Vil
niaus konferencijos nuostatais, 6 naridis, būtent: 
Dr. J. Alekna, Dr. E. Draugeliu, M. Yču, Kun. 
J. Purickiu, St. šilingu ir Prof. A. Voldemaru. 

Pirmiausia, reagavo į karaliaus rinkimus 
Obosto spaudos skyrius, pareikalavęs kad Lie
tuvos Aidas išspausdintų Norddeutsche AHgZei-
tung'os, reichkanzlerio organo, tendencingą if 
iškraipytą pranešimą apie V. Tarybos atliktu® 
karaliaus rinkimus. Laikraščio redaktoriui A» 
Smetonai atsisakius dėti savo organan tą prane# 
Šimą bč redakcijos pastabos, atitaisančios netik
rus tvirtinimus, laikraštis buvo sustabdytas. Uit 
po mėnesio buvo leista jam vėl eiti. 

Paskui atsiliepė vyriausias rytų fronto ka
ro Vladas, pasipriešinęs kad V. Taryba vadintųsi 
nauju savo vardu. Girdi, tam laikas nesąs dar 
atėjęs. 

Seke 1918 hi. Liepos 25 d. patičš Vokieti
jos reichskanzlerio v. Hertiing'o atsiliepimas, ku
riuo jis atsisakė imti dėmesin taip pranešimą 
apie jvykusius karaliaus rinkimus, taip Lietu
vos Tarybos vardo pakeitimą Valstybės Taryba. 
Visam tam dar nėsą sąlygų. 

Pagaliau, okupacijos vyriausybes šefas pa
sipriešino ir naujų narių kooptavimui į V. Ta
rybą. 

žodfhi, pftį&feiSki visiškas santykį su&fc-
rimas tarp V. Tarybos ir Vokiečių. 

Nežiūrint to, V. Taryba, užimta paBe^elių 
ir karo belaisvių grąžinimu, gyventojų skundų 
tyrimu, kaip lygiai kitais savo vidaus darbais, 
nenustojo toliau klabiausi, tarytum butų kuo 
normaliausi santykiai, taip okupacinę vyriausy
be, taip Vokietijos centro vyriausybę įvairiais 
Lietuvos ateitį liečiančiais klausimais, kaip an
tai^ Lietuvos sienų klausimu, Lietuvos atstaty
mo reikalais, liečiančiais taip santykius su už
sieniais, taip budus prieiti prie grjeitesnio Lietu
vos vyriausybes sudarymo. Visi tie raštai atsi
mušė, suprantama, kaip žirniai į sieną. 

Tuo tarpu po ilgų klabenimų atsidarė vis 
dėlto pagaliau V. Tarybai galimybė išvykti Ber
lynan ir Šveicarijon, kur buvo rengiama konfe
rencija su švecarijos Lietuviais ir iš Amerikos 
a t v y k s i a n č i a i s  L i e t u v i ų  d e l e g a t a i s .  K a d a n g i  
konferencijoje turėjo dalyvauti ir Amerikos Lie
tuviai, Vokiečiai suprato kad nebepatogu butų 
rodyti jiems savo griežtumą V. Tarybos atžvil
giu. įBe to, buvo reikalais, ir Vokiečiams paru
pęs, suristas su Vilniaus vyskupo klausimo Yfe 
guliavimu. 

Kadangi man išvažiavimas užsienin ir to
liau buvo ginamas, o S. Kairys buvo pasitraukęs 
iš V. Tarybos, tai p. A. Smetona šį kartą pasi
ėmė savo palydovais pp. M. Yčą, Prof. A. Volde
marą ir Kun. Petrulų, o iš Berlyno —• Drą J. 
Purickį. 

A. Smetonai išvykus užsienin, man teko j| 
pavaduoti ir vesti V. Tarybos reikalus. 

Kadangi visus V. Tarybos raštus, siunčia
mus V. Tarybos vardu okupacinei vyriausybei, 
ši pastaroji ėmė mums grąžinti, o be to susirin
ko ir kitų neatliktų reikalų (V. Tarybos koop
tuotųjų narių kl. V. Tarybos biudžeto reguliavi
mo reikalai, sunkenybės daromos pabėgėlių grą
žinimo komisijai ir kt.), teko man pakartotinai 
vesti tuomet su okupacines vyriausybės šefu 
ilgus ir dažnai labai gyvus pasikalbėjimus (su 
kumščių trankymais stalan iš vienos ir antros 
pusės!....). Po ilgų ginčų priėjom vis dėlto 
pagaliau prie tam tikrų rezultatų: 

1. Nenusileisdamas nuo principinio nusi
statymo, sutikau, praktikos sumetimais, santy
kiuose su okupacine vyriausybe naudotis toliau 
L. Tarybos vardu (Vokiškai, "Litauische Tary
ba", vengiant "Landesrato" vardo); 

2. Vokiečiai sutiko pripažinti V, Tarybos 
kooptuotus narius: 

3 Okupacinė vyriausybė sutiko mokėti iš 
krašto pajamų kas mėnuo po 18,600 mk, V. 
Tarybos prezidiumo išlaidoms ir padengti jo pa
darytas jau išlaidas 75,451.90 mk. sumoje, o 
pabėgėlių ir karo belaisvių grąžinimo reikalams 
skirti dar, be to, papai reikalą naujų sumų. 

Šiaip, principinis Vokiečių valstybės orga
nų neigiamas nusistatymas musų atžvilgiu liko 
po senovės kaip buvęs. 

Po V. Tarybos savarankiškų žygių, priga
dinusių tiek nervų Vokiečiams, okupacinės vy
riausybės šefas pareikalavo 1918 m. Rugp. 20 
d. raštu tarp kita ko kad V. Tarybos prezidiu
mas šauktų ateityje V. Tarybos posėdžius ne 
kitaip, kaip susižinojęs pirma su juo, ir kad BU 
V. Tarybos nutarimais jis ateityje skaitysis, 
girdi, tiek tik, kiek jie bus padaryti, prisilaikant 
tų jo nurodytųjų nuostatų. — šitas jo raštas 
buvo paliktas be rtiusų atsakymo. 

Ir reichskanzleris, atsiliepdamas į V. Tary
bos pirmininko raštus, liečiančius Lietuvos val
stybes atstatymo planus, pasitenkino bendrais 
pažadų posakiais, rekomenduodamas kartu sių
sti jam ateityje raštus vien pro okupacinės vy
riausybės rankas (!). 

Visa tai darėsi, kada jau ėmė padėtis fron
tuose tra£k£ti ir artinosi galutinis Vokietijos 
karo frontų pairimas!.... 

(Bus daugiau) 
11. wu.ii, 

S A f N 1 H IN K A S 
SU SALIAMONO GALVA 

Kaina m prisiuntimu $1.25. 
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne, 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit "Dirroj*" 
6820 Superior Ave. - Cleveland S, OMf 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

NAUR Vincas, 67 m., mirė ,17 
Vasario, Cleveland, D. (Pfa-
Čiunų k. Pakuoju par. Šiau
lių ap.) Amerikoj išgyveno 
48 metus. # 

MANNES Juozas, 74 m., mi
re Vas. 25, Clevelande. (Pa
ėjo iš Kauno g.) Aifierikoje 
išgyveno 44 metus. 

ŠLEKYS Simanas, 80 m., mi
rė Vas. 23, Clevelande. (Sa-
rakų k. Marijamp. ap. Šun
skų par.) Amerikoj išgyveno 
50 metų. 

KASPARIENĖ Jule, 56 metų, 
mirė Vas. 20, Clevelande. 

PIRKAUSKIENĖ Amilė, 56 m. 
mirė Vasario 2,1, Clevelande. 

MAŽUIKA Jurgis, mirė Lapkr. 
m., Berisso, Argentinoj. (Iš 
Biržų ap. Papilės p. Dukar-
nių k.) 

MALECKIENĖ Juanita, 25 m. 
mirė Gruodžio m., Scottville, 
Mich- (Gimus Ludington, 
Mich.) 

GRIKŠTAS Leonas, 70 metų, 
mirė Sausio 15, Brooklyn, 
N. Y. (Luokės par. Pašku-
venų k.) 

BUTVILIENĖ Ona, 64 m., mi
rė Sausio 31, Chicago. (Kė
dainių ap. Dotnuvos p.) A-
merikoje išgyveno 44 m. 

STEPONAVIČIUS Klemensas, 
76 m., mirė Sausio 20, Phi
ladelphia, Pa. Amerikoje iš
gyveno 6t) metų. 

BENETA Vincas, 69 m., mi
rė Spalių 23, 1946, E. St. 
Louis, 111. (Raseinių ap. Ku
tenu k.) ________ 

JONAS G. 

P O L T E R  
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojaš 
Popieriuotojas 

v 
Apkaina vinutę ar patari
mas reikale jūsų iikmo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac GŠ99 

MIELINIS Antanas, 53 m., mi
rė Gruod. 22, Scranton, Pa. 

PUTAUSKIENĖ Rožė, 69 me
tų, mirė Sausio 1, So. Bos
ton, Mass. (Raseinių aps.) 

MAČIENĖ Marė, 56 m., mirė 
Sausio ^8 d. Pittsburgh, Pa. 
(Telšių ap.) J 

STAčINŠKIEItfi Petronė, 58 
metų, mirė Sausio 8, Pitts
burgh, Pa. (Suvalkų r. Lauc-
kaimio k.) 

VELI VIS Karolis, 54 metų, 
mirė Gruod. 8, Trenton, N. J. 
(Varėnos miestelio), 

BABELIS Petras, pusamžis, 
mirė Sausio 30, Chicagoje. 
(Utenos ap. Aluntos p. Pa-
dvarių k.) 

COLLIFLOWER Bronė (Pužai
ty tė), 36 m., mirė Sausio 25, 
Baltimore, Md. 

ČEPAITIENĖ Emilija, mirė 26 
Sausio, Baltimore, Md. 

SOKIENĖ Elena (Grauslytė), 
mirė Sausio 25, Nashua, N.H 

VICIORKA Stanislovas, mirė 
Sausio 21, Cambridge, Mass 

PAUTIENIUS Juozas, mirė 
Sausio mėn., Reading, Pa. 

SKUKAUSKIENĖ Elzbieta, 88 
m., mirė Sausio 28, Grand 
Rapids, Mich. 

MATULIONIS Antanas, 40 m. 
mirė Sausio m., Grand Ra
pids, Mich. 

VOSYLIUS Juozas, 60 metų, 
mirė Vasario m., Rockford, 
111. 

BAGOČIUS Antanas, pusamž., 
mirė Vas. 9, Chicagoj. (Tel
šių ap. Alsėdžių k.) Ameri
koj išgyveno 34 metus. 

JASULAITIENĖ Johanna (Ri-
mydaitė), mirė Vas. 9, Chi
cagoj. (Raseinių ap. Kražių 
par.) 

ČESIUNAS Adomas, mire Vas* 
mėn., Lowell, Mass. 

RAKUŠIENĖ Margarieta, mi
rė Vasario m., Shenandoah, 
Pa. 

SKEIRIENfi Agota, 48 m, mi
rė Sausio 1 d., Montevideo, 
Urugvajuje. 

DIKAS Evaldas, 55 m., piirė 
Gr. 26, Montevideo, Urugva^ 
juje. (Suvalkų Kalvarijos.) 

PAJ IEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

.D I R. v A as 
s ^%rv i 
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Ambrazas, Adomas. 
Antužaite, Barbora ir Marytė, gi

musios Amerikoje gyv. Gargžduo
se, Kretingos . aps. vėliau gryžo 
Amerikon. 

Ananašfus Kazys, iš Dapkiškių k., 
Pajūrio parap., Tauragės aps. 

Atkočiūnas, Mykolas, iš Melnikų k., 
Apytalsukio vai., Kėdainių aps. ir 

jo žmona ir vaikai, kurių tąrpe 
Vincė ir Aleksandras. 

Aušiura, Pranas (Amaier, Frank), 
iš Šakių aps., gyv. Oklahoma vai. 

Aušra, Jonas, Petras ir Stasys, iš 
Tauragės aps. 

Bagdonas, Kazimieras* gyv. New 
York kilęs Vosiliškio vai., Kė 

dainių aps. 
Bagočinskienė, Barbora, iš Viekš

nių m., Mažeikių aps., Chicago. 
Bakšinskas, Jurgis ir Vincas ir 

Bakšinskaitė, Marija, vaikai Ka
zio, iš Vilkaviškio aps. 

Baltrukonis, Antanas, brolis Kaza
kevičienės, iš Marijampolės aps. 
Baniukaitis, Zigmas, iš Melnikų k., 

Apytalaukio vai., Kėdainių aps., 
brolis Antaninos ir jo žmona ir 
vaikai. Vienos dukters vardas 
Sophie. 

Bartkevičius, Vincas ir Juozas bei 
Vincas Bartkevičiai, gyv. Scran
ton, Pa. 

Barzdas, Maikis, turėjęs giminių ar 
pažystamų Pajevonio vals., Vilka
viškio aps. 

Bendalin, Bendel ir Solom, iš Šiau
dinės lc. Kidulių vai., Šakių aps. 

Bertulis, Antanas ir Augustas, bro
liai Jono, gyv. Chicago. 

Biknerienė, Ona, iš Pašešuvio km., 
Batakių vai., Tauragės aps., gyv. 
Brooklyn. 

Brtjns, Ieva, gyv. kažkur Colorado, 
Box 100. 

Bučinskas, brolis Zofijos, iš Lėlių k., 
Musninkų vai., Ukmergės aps. 

Bučinskis, Juozas, iš Rugalaičių k., 
Šilavos vai., Raseilfių aps. 

Butrimienė, Veronika. 
Cesumskas, Juozas, gyv. Chicago. 
Cicelevičius (Cicelone), rodos Jo

nas, brolis Vinco, gyv. Pittsburgh 
ar Philadelphia. 

čebaitienė, Agota. V 
Dambrauskienė - Jurčiutė, Ona, duk

tė Juozo ir Marijonos, iš Eržvil-* 
ko vai., Tauragės aps., gyv. Chi
cago. 

Daugėla, Petras, iš Nodiškės k., 
Zapyškio vai., Kauno aps., gyv. 
Chicago. 

Daukas, Jonas, sunus Jurgio, iš 
Šimonių vai., Panevėžio aps. 

Diržulaitis, Antanas, Andrius, Juo
sias ir Mykolas, ir Diržulaitytės, 
Ieva ir Marija, išr Marijampolės, 
gyv. Mt. Carmel. 

Devak - Stoba, Aleksandra, gyv. 
Brooklyn, N. Y.. 

Fridritz, gim. Seitz, Emilė, iš Pilio-
nos k., A. Panemunės vai., Kau
no aps. 

Gasiunas, Kazimieras, sunuS Laury
no, iš Pandėlio vai., Rokiškio aps., 
gyv. Philadelphia. 

Gavrilovienė - Burnickaitė, Valerija, 
jos vyras dirba USA Pasiuntiny
bėse Rygoje vėliau Belgrade ir 
vėliausiai Šveicarijoje. 

Oeištoraitienė (Gaston), Mary ir 
jos motina Elzė Rimkus, gyv.. 
Munroe Terr., So. Boston, Mass. 

Germanavičius, Antanas, sunus An
tano, iš Stakliškių, Alytaus aps. 

Giedraitis, Liudas, gyv. New York 
ar New Britain, Conn 

Giraitytės, trys seserys, vyriausioji 
Onutė. Dukterys Jono ir Marijos 
Damijonaitytės, iš . Vilkaviškio a. 

Grebliauskas, Stasys, sunus Marci-
jono ir Grebliauskaitė, M., iš Gruz
džių vai., Šiaulių aps. 

Grigas, Povilas, iš Varnių vai., Pa
vandenio parap., Telšių aps. 

Grioviškis, Titas, sunus Petro, ųi-
žinierius," gyv. Boston. 

Grivaila, Antanas, iš Radviliškio v., 
Šiaulių aps., gyv. Chicago. 

Gružlys, Jonas, žmona Uršulė ir 
duktė Elena, iš Rudaičių k., Kre
tingos aps. 

Grybienė, motina Juozo, gyv. Brook
lyn, N. Y. 

Grybienė - Gervinskaitė, Rozalija. 
Gurskis, Adolfas ir Gurskis, Stanis

lovas, su šeimomis, iš Raseinių a., 
gyv. Bayonne. 

Halachna, Kostas. Jo motina Pe
tronėlė iš Bartininkų vai., Vilka
viškio aps. 

Harrison - Žiedelytė, Ieva, iš Lai-
biškių k., Deltuvos vai., Ukmer
gės aps., gyv. Bosi on, Mass. 

Ignatavičius, Jonas ir Ignatavičiutė, 
Genė, gimę Amerikoje, kilę iš Či-
čunu k., Aukstadavario vai., Tra
kų aps., gryžo Amerikon 1932 m. 

Jakšiavičiutė, Mikalina, duktė Niko
demo, iš Auriliškių k., Naujamies
čio vai., Panevėžio aps., gyv. New 
York. 

Jakubaitis, Vincas, gyv. New York,, 
Jakučionis (Jacobs), Andrius, bro

lis Jono. 
Jankus, iš Radviliškio iraL, Šiaulių 

aps., turėjo kepyklą,^ 
Januškevičiūtė, Stefanija, atvykusi 

Amerikon 1932 metais. 
Jatužienė - Indriunaitė, Pranė, iš 

Skamarakų k., Vabalninko vai. 
Jeciunienė, (bu. Žmuikienė-Rutkaus-

kaitė), Marijona iš Alvito vai., 
Vilkaviškio aps., gyv. Chicago. 

Jesiunaitė, gyv. Chicago. Jos mo
tina Jesiunienė-Cincytė, iš Talač-
konių k., Pasvalio vai. 

Jievaranskas, Antanas ir Juozas, ii 
Subačiškių k., Sasnavos vai., Ma
rijampolės aps. 

Jomant, A., gyv. Chicago, Ii615 S. 
Halsted St. 

Juodaitis, Pranciškų#, giminaitis Juo
zo. 

Juodakienė - Daukšytė, Emilija, is 
Jauniunų k., Meškuičių vai., Šiau
lių aps., gyv. Philadelphia. 

Jurgilait, gim., Seitz, Liena, iš Plio-
nos k., A. Panemunės vai., Kau
no aps., gyv. Grand Rapids ar 
Chicago. 

Jurgaitienė - Morkunaitfc, Emilija, 
gyv. Chicago. 

Jurkienė, buvo pirkusi 1UMSU| §nt 
Union Ave., Brooklyn. 

Jusčiutės, Agnieška ir Veronika, duk
terys Andriejaus, iš Varnaičių k., 
Batakių v., Tauragės aps., gyv. 
Chicago. 

Jusčius, Jonas, sunus Juozo ir Mari
jonos, iš Eržvilko vai., Tauragės 
aps., gyv. Chicago. ' 

Kačinskis (Kelpša), Jonas ir Ciru-
lis, iš Raseinių aps. 

Kadžius, Simas, turėjęs giminių ar 
pažystamu Pajevonio vai., Vilka
viškio aps.' 

Kairys Kazys ir Stasys, i& Biržų 
apkričio, gyv. New York. 

Kalinauskas, Jonas, iš Zabarauskų 
k., Aukštadvario vai., Trakų aps. 

Karalevičius, Stasys. 
Karčiauskaitės, Magdė ir Marė, iš

tekėjusių pavardes nežinomos, iš 
Veiverių vai., Marijampolės aps. 

Karpauskas, Vincas, gyv'. Bayonne. 
Karpinskai, vaikai brolių Stanislo

vas Karpinskaitės-Girdvainienės. 
Kaucius, Antanas, iš Laičių k., Vie

šintų vai., gyv. Boston. 
Kavaliauskas, Vincas, iš Igliaukos 

parap., Marijampolės aps., gyv. 
Newark. 

Kazakevičius, Juozas, sunus Jono, 
iš Marijampolės aps. 

Kazakevičiūtė, Marijona, duktė Vin
co, iš Marijampolės aps. 

Kazilionis, Antanas ir Juozas, iš 
Panevėžio. 

Kazlauskaitė, Adelė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Veiverių vai., 
gyv. Philadelphia. 

Kažemekas, Stanislovas, iš Tekly-
nės k., Rokiškio aps. 

Keliuotis, gimęs Amerikoje. Jo tė
vas iš Palunkio k., Rokiškio aps. 

Kelpša (Kačinskis), Jonas ir Cir
cuits, iš Raseinių aps. 

Klatt, gim. Gatavis, Minna, sesuo 
Mykolo, gyv. Oakland, Cal. 

Klimienė - Kaladžinskaitė, Barbo
ra, iš Kuršėnų vai., Šiaulių aps., 
gyv. Boston. 

Kniukšta, Antanas, Karolis ir Leo
poldas, gyv. Chicago. 

Kojelis, Jonas, sunus Martyno, iš 
Gargždų vai., Kretingos aps., gyv. 
Geneva. 

Koliai, broliai (kito tėvo) Pajaujo. 
Komičaitis, Antanas, našlys, buvo 
• vedęs Petronėlę Žilionytę. 
Kopustis, Juozas ir duktė Aldona. 
Koštšicas, Vladas, sunus Aleksan

dro, iš Krekenavo vai., Panevėžio 
aps. 

Kreivaitis, Kazys. 
Kreivėnas, Jonas 'ir Kazys, sun. 

Kazio, iš Dambravos k., Sasnavos 
parap., Marijampolės aps., išvy
kę j "Glaske". 

Smalenskas, Juozas, ii Paežerių v., 
Vilkaviškio aps., flfvv. Baltimore. 

Sorokas, Juozas, gyv. Chieago. 
Stanionienė - Stanionytė, Stasė, iŠ 
Katkų k., Kėdainių aps. 
Stasiukaitis ( ar Stačiufeiitis, ar 
Stačiokas), iš Ringuvos k., Vilkijos 

vai., Kauno aps. 
Stogienė - Kvedaraitė, duktė Mari

jonos Ripskytės gyv. rodos Brook
lyn. 

Strimaitis, Antanas, sunus Vinco. 
Tėvas buvo kilęs iš Sakių, motina 

Matilda Simokaitytė, iš Marijam
polės aps., gyv. Wilkes-Barre, Pa. 

Stulgienė - Maslaitė, Rozalija, iš 
Šilalės V&L, Tauragės aps. 

Stupurienė - Savickaitė, Antanina. 
Sutkaitis, Antanas, iš Kepštų, Ša

kių aps., Chicago. 
Svenčiunas, Juozas, gyv. Chicago, tė

vas Danieliaus. 
šaulengris, Stasys, žmona Marcė, 

vaikai, Saulus ir Indrijana, iš 
Balsių, Tauragės aps., gyv. Chi
cago. 

šiaučiunas, Kazys. 
Šulmistras, Andrius, gy*. ii Itosa-

limo ir šeima. 
Trijonis, Antanas ir Jonas, iš Ši

lalės vai., Tauragės aps. 
Tumusaitis, Jonas. 
Urbanavičius, Petras, iš Jankų vai., 

šakių aps., gyv. Chicago, So.^ Un
ion Ave. 

Vaiciekunas, Antanas ir Vaicieku-
nas, Juozas, broliai Viktoro ir 
jų šeimos, gyv. Scotland mieste. 

Vaičiulis, Liucija Liudvika, gimusi 
Boston, duktė Simono Vaičiulio, 
iš Kaukolikų k., lankėsi Lietu
voje, vėliau gryžo Boston.. 

Valavičius, Antanas ir šeima, kilęs 
iš Lekėčių vai., Šakių aps. 

Valėntynas, Jonas, Minus Jono, iš 
Radviliškio. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

The Ohio Bell Telephone 
Ž6 Metų Sukakties 

Paminėjimą  ̂

Pažymint 25 metų The Omo Be® 
Telephone Company's korporacini# 
gyvavimo, buvo patiektas metini* 
gyvavimo, Prezidentas Randolph Et* ; 
de patiekė kompanijos direktori® 
raportą stockholderiams Cleveland#, 
parodantį 1946 metų nepaprastus 
laimėjimus, su patarnavimu kuria 
siekė arti prieškarinio laipsnio neį
žiūrint didžiausio skaičiaus pasikal
bėjimų atlikimo bent kuriame šid» 
kompanijos veikimo mete. 

Pradėta daugiau .užpildyti užvilk
tus reikalavimus telefono patarnavi» 
mo; įvesta mobile radio telef orW 
patarnavimas į dattgiau automobi" 
liiĮ; praplėsta telefono naudojimai 
į umiesčius; padaugėjo algos darbi
ninkams 43% 1946 metais, kuomet 
darbininkų skaičius padaugėjo 34%. 

Operavimo ineigos 1946 metais 
buvo $85,987,000 ir operavimo išlai-^r 
d»s, išėmus taksus, buvo $58,791,000 
iš kurių daugiau negu du trečdaliai 
išmokėta algomis, tarnautojų pašal
pomis ir pensijų aprupinimui. 

Operavimo taksai siekė $13,488,-
000, kas lygu 16 centų iš kiekvieno 
doiario operavimo ineigų ir 93 cen
tai per mėnesį už kiekvieną naudo
jamą telefoną. 

Gale 1946 metų tarnybon paimtu 
17,000 daugiau darbininkų, kas stt-
darė 34 nuoš. virš tų ką dirbo mi
tų pradžioje. 1946 metais algomfs 
išmokėta 45 milijonai doiarių, artM 
43 nuoš. daugiau negu 1945 metais. 
1946 metų algos sudarė beveik dtt 
ir pusę kartų tiek kiek 1940_ metais. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavigias 
Namų Maliavoj imas 

H908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. , 
Cleveland, Ohio 

JŲS GALIT 
GĖRĖTIS 
AUTOMATINE 
Š I L U M A  S I .  

• • • COAL 

MONGR1EF GAS 
OIL 
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Į Wšlke<i!s FusieraS Home J 

I PILNAS l-AIDOTUVIU 1 
| PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VAittiQtfafeI PĘR ŠERMENIS— | 

1 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE NAY C«'s Basement 
TŲ GRAŽIŲJŲ 

KITOS 1500 PORŲ 

Delia E. Jakuhs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

R R 1 K A L E  V E Ž I M A I  L I G O N I A M S  P E R V E Ž T I .  
Kambariai p;-*š;trvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL, HOME 
6621 KDNA AVENUE ENdieott 1763 

Visiskas Išpardavimas 
IKI DAR JŲ TURIME! 

V  Y  R A M  S  -  Y  A I K I 7 V A  3 f  S  
GABARDINO ir VILNONIŲ JACKETS 

H 

• \ ..J. V ...TV.-

NusipirVr sau vieną dabar! ir Sutaupyk 
GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. \ Al 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books"/' 

KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarai® 

NUPIGINTOMIS KAINOMIS! 

T 

... ir viskas ką aš darau tai 
*t'4 

NUSTATAU DIAL" 
Su Automatišku Elektrišku Skalbtuvu, kaip ži
nai, elektra atlieka visą sunkų darbą ... pa-
liuosuodama jusų laiką kitiems dalykam®. 

Jums reikia tik sudėti skalbinius, užpilti van
deniu, dadčti minkštintoją ir muilą, nustatyti 
dial—ir jusų darbas atliktas! Baltiniai išmaz-
gojami, išplaunami ir drėgnai išdžiovinami vie
na ištisine operacija. 

Atlikimas šiuo lengvu, ekonominiu budu,' mė
nesinio vidutinės šeimo3 skalbimo kaštuoja tik 
devyni centai . . . tas apskaičiuota ant viduti
nės kainos už vienetą už kurią elektra  ̂teikiama 
namams iš The Illuminating Company. 

> lengvesnėms rytojaus .akalbimo dienoms, pla-
uofcfte įsigyti saif Automatic -BlectHe ^pšl&r 

š i ą d i e n .  : ;  • .  V F  

Regular 3-98 Rauktines 
MLU ^ v- v 

• ̂,rin Dots 
• Pebble Dots 

• Colored Dots 
• Plain Frencil ' 

Marquisette 
• Yarn DveiS Hots 

• Flock Pin Dots 
* • Shadow Nets 

PAIR 

Nauji Marginiai! 82" Pločio porai—87" Ilgio 
Pirkit sau pavasarinius langams užtiesalus šiuo nuosta
biu sutaupymu! Tie užtiesalai padaryta visi parduoti 
už žymiai daugiau—iškirpti ekstra pilnai su plačiais 
raukšlėtais apvadais ir p/itaikintais parišalais. Gatavi 
kabinimui. Jįe greit išsiparduos — taigi pribukit ank
sti geresniam pasirinkimui. 

Skalbiami Gatavai Pasiūti Ray on Užtiesalai 
Reguliarės 3.95 Vertės! 

Geros rūšies langams užtiesalai iš skalbia
mo rayon—apsiulėti, viršus paruoštas gata
vai užkabinimui. 42x78 colių kiekviena pusė, 
kiaušinio lukšto spalvos. 

Curtain Department 
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i CLEVELANDO IR APIELINKES 2INI0S 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdičott 4486—Atdara vakarais 

Clevelande Kilo Pasi
piktinimai prieš Bingo 

Lietuvos Reikalams 
Suaukota virs $500 

^ Ohio valstijoje prasidėjo pa
sipiktinimas bingo gemblerys-
tėmis, iš kurių tam tikri as
menys, po priedanga visokių 
labdarybių, daro sau biznį. 

Prabilo ir Clevelando didieji 
dienraščiai, ir iš paties miesto 
bingo leidimų komisijonieriaus 
išėjo pareiškimas kad bingo 

^butų galima tuoj užkirsti ir 
sulaikyti tą po 10 milijonų cio-
larių kas metą žmonių aplupi-
mą, jeigu kas nors užvestų tei
sme bylą prieš tai. Tačiau, sa
ko komisijonierius Nemec, nie
kas nieko nedaro, ir tas išnau
dojimas tęsiamas visu atkak
lumu. Tas parodo kad ir ko-
misijonierius Nemec žino kad 
su bingo ne viskas tvarkoje ir 
kad po labdarybės priedanga 
slepiasi gudrių biznierių gešef-
tas. 

Clevelando Lietuviams rei
kės iškelti teismo byla ir skun
das prieš Lietuvių salės direk
torius, kurie nesilaiko didumos 
nutarimo ir vis neiškrausto to 
negražaus biznio iš Lietuvių 
ku1+1iHnės istaitros. 
• Jeigu kils skandalas ir jeigu 
del "• • Amerikoniškoje spaudo-' 
je isivels Lietuvių salės direk
toriai ir bingo gešeftininkai, 
už tai direktoriai galės kaltin
ti tik -save. 

Visuomenę galima ignoruoti 
tik tula laiką, bet jeigu jie ma
no kad Lietuviai šioje koloni
joje, kurie Lietuvių salę steigė 
ir pinigus dėjo yra tik stum
domi asilai, iš kurių gerų pa
stangų kiti tik privatišką biz
nį darys, jie labai apsiriks. 

Dabar yra proga tiems ku
rie nori per laikrašti kovoti su 
salės direktoriais, imtis tikro 
žygio prašalinti bingo iš salės, 
vedant savo kovą per bingo lei
dimų komisijonierių Stanley P. 
Nemec, kurio ofisas randasi 
City Hali. 

Jeigu Lietuvių salės direkto
riai yra pasiryžę prašalinti iš 
salės bingo ir leisti Lietuviams 
salę nuomoti kultūriniams rei
kalams, prašomi apie tai pada
ryti visuomenei pranešimą ka
da bingo užsidarys, Dirva jų 
pranešimą mielai patalpins. 

Dirva savo parengimus gali 
daryti ir didesnėse salėse negu 
Lietuvių salė, bet visos mažo
sios Lietuvių organizacijos ne
gali kitur eiti, ir be to Lietu
viai salę įrengė savo kultūri
niams reikalams, o ne svetimų 
bizniams. 

M I R I M A I  

Lithu  an ian  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIQ PHONE: ENdieott 4486 

Kovo % Dirvos parkviestas 
į Cleveland.!, Vyt. Beleckas pa
rodė keturias įdomias filmas, 
kurių dvi buvo iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų, viena bol
ševikų žvėriškų darbų Lietuvo
je 1941 metų vasarą, pirm ne
gu Vokiečiai Lietuvą okupavo, 
ir viena filmą iš Lietuvių pa
bėgėlių gyvenimo Vokietijoje. 

žiaurus ir šiurpu sukratanti 
buvo vaizdai bolševikų žvėriš
kų darbų su Lietuviais, vien tik 
už tai kad Lietuviai mylėjo sa
vo tėvynę, ir kad jie nebuvo 
laimingi nuo jų pasišalinti. 

Gretą filmų, buvo pasakyta j 
trumpos kalbos. Tarp kfflbė-
tojų buvo Neris Šimkus ir Dr. 
Julius Abraitis, nesenai atvykę 
iš Europos, netekę savo tėvy
nės Lietuviai, dabar apsigyve
nę Clevelande. Taipgi kalbė
jo trumpai P. J. žiuri?, LVS 
centro pirmininkas, Dr. S. T. 
Tamošaitis, BALF direktorius, 
ir Jonas Valaitis, BALF atsto
vas iš Brooklyn, N. Y. 

Programą vedą Dirvos red. 
K. S. Karpius. 

šioje Lietuvių sueigoje buvo 
manyta parinkti aukų leidimui 
Angliškai knygos "Lietuva Ti
ronų Pančiuose", kurią leidžia 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, ir 
kurioje aprašomi visos sovietų 
vadų suktybės ir žulikystės 
Lietuvą okupuojant, bei bolše
vikų žiaurus darbai, kuriuos 
parodė filmose ir Vyt. Belec
kas. Tačiau kad susirinko žy
miai daugiau publikos negu ti
kėtasi, rengėjai sumanė aukas 
padalinti pusiau, pusę skiriant 
ir BALF'ui. Aukų surinkta 
kiek virš $500, taigi abiem tik
slams tenka po apie $250. 

NOVIKAS Stasys, 49 metų, 
nuo 2116 St. Clair avenue, 

į mirė Kovo 6, palaidotas Kalva
rijos kapinėse Kovo 8 d., pa-

| maldos atsibuvo sšv. Petro baž-
; nyčioje. 
j Liko žmona, Ona, dvi poduk-
irės: Mrs. Mary Waitinas, iš 
I Bedford, Ohio, ir Mrs. Anna 
Jasaitis. 

Irish Press Extols Lithuanian Minister 
The following is a story of how 

Trėl&nd sizes up a foreigner—Kazys 
Škirpa. An account of one of the few 
men who knows the real story of 
International politics, intrigue and 
working's. This article is reprinted 
*rom the story which ran in the 
"Irish Independent", Dublin, Ifteland', 
by Kees Van Hoek. 

PAULEVIČIUS Mikolas, 63 m. 
nuo 1042 E. 69 st., mirė Ko

vo 7, pamaldos atsibuvo Kovo 
10 d., šv. Jurgio bažnyčioje, 
palaidotas Kalvarijos kapinėse. 

Liko žmona, Marė, 5 sunai: 
Michael, Adam, Samuel, Frank 
ir Anthony; 3 dukterys: Mrs. 
May Berwald, Mrs. Adele Blay-
ney, Mrs. Olga Kapera. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

JIEŠKOMAS Juozas Mičiu-
lis, paeina iš Keturvalakių, gy
veno Clevelande. Kreiptis: 

Andrius Garbukas, 
6?65 . So. Western a ve. 

Chicago, Illinois. 

DARŽELIO VAKARĖLIS 
Lietuvių Kultufinio Darželio 

Sąjunga rengia savo vakarėlį 
Lietuvių salėje, 6835 Superior 
ave., apatinėje dalyje, šeštadie
nio vakare, Kovo 22. 

DUONA Clevelande pabran
ginta 1 ir 2 centais bakanėliui. 
Sako, pavasarį duona vėl bus 
pabranginta. Branginimas pa
eina nuo to kad daug kviečių ir 
rugių bei miltų išvežama į už
sienius. 

LANKOSI FLORIDOJE 
Ona Miheliehienė išvažiavo 

pasilsi ui į Floridą, kur tikisi 
praleisti keletą savaičių.. Nu
važiavo ten kaip tik tada kai 
ten buvo užėję šalti orai. Ta
čiau dabar rašo ten jau atšilo 
ir pasidarė malonu. 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 
Lietuvių Moterų Klubas lai

kė savo susirinkimą Kovo 11, 
naujos pirmininkės, Blanche 
Arbuckas, namuose. Tai dide
lė naujiena kad po 20 metų šio 
klubo gyvavimo klubas turi vi
są naują valdybą ir šiuo laiku 
padaugėjo keturiomis narėmis. 
Visos čia augusios, jaunos mo
terys, bet pasirodė geros dar
bininkės. 

Vasario 15 d. klubas turėjo 
kortavimo vakarą Wilkelis Fu
neral Home įstaigoje ir padarė 
gero pelno. Rengimo komisi
joje dirbo veik visos naujos 
narės, ir jos pirmą sykį virši
jo visus pirmesnius klubo pa
rengimus. Daug priklausė nuo 
pasidarbavimo naujos pirmi
ninkės Blanche Arbuckas. 

K^da klubas ką surengia ir 
visos narės nesigaili nei dova
nų atnešti nei pasidarbuoti tai 
ir parengimai buna pasekm'n-
gi. Klubas neužmiršo ir lab
daringų reikalų, nutarė paau
koti $25 Lietuvių šelpimui. 

Koresp. 

IMTYNES ARENOJE 
ŠĮ ketvirtadienį, Arenoje su

poruoti imtynėms dabartinis 
čampionas Frank Saxton, ku
rį iššaukė imtynėms Bobby 
Bruns iš Chicago. Bruns lai
mėjo sau pirmenybes pereitą 
savaitę nugalėdamas Jim 'Goon' 
Henry, o pirmiau laimėjęs im
tynes su atkakliu Bob "Stran-
gler" Wagner, šių imtynių lai
mėtojui priklausys čampiono 
diržas ir visa garbė ir pinigai. 
Laimėtojas skaitysis nugalėjęs 
du kartu iš trijų. 

Prie tų Jack Gansoii turi 
parinkęs dar kelias poras ge
rų imtikų. 

Pradedant Kovo 25, Ganson 
perkelia imtynes į Central Ar
mory, mieste, ir jos bus antra
dienio vakarais. 

SVEČIAI Iš COLUMBUS 
. Lietuviškų filmų pamatyti iš 
Columbus, Ohio, atvyko žino
mi patriotai Jonas Rouika su 
žmona, kurie dažnai svarbes
niems reikalams į Člevelandą 
atvažiuoja. Su jais atvyko ir 
jų giminietė, p-lė Adelė Gry
bas, kuri pirmą kartą atsilan
kė Clevelande. 

Pranešimas apie Mirtį 
Kastanto Tamkaus 

, Kastantas Tamkus, nevedęs, 
62 m. amžiaus, vaistininkas, 
mirė Clevelande Gruodžio 14, 
1946 m. J© 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., 
Dauginių k., Amerikoje išgy
veno 43 metus. Be brolio, pa
liko dar dvi seserys Philadel
phia, Pa. (12) 

Laidojime pasitarnavo. Wil
kelis Funreal Home. 

PAJIEšKAU kambarių su driem 
miegamais, šeima iš 4, mažų nėra; 
plačiai žinomi, 10 metų vienoj vie
toj; namo pirkėjas Lietuvis, norė
tume užleist vietą pirm Balandžio 
pabaigos. Praneškit: _ (13) 

S. Lukošius, 1429 Wayneve. 
Lakewood, Ohio. 

GERAS VYNAS, ALUS 
už nupigintą kainą. Kreipkite* 
j PARISI'S FAMOUS WINE 
STORE, 6404 Denison avenue. 
Turim 70 rusių gero vyno nuo 
puskvortės iki galiono. (11) 

1947 Auto License 
Plates 

DIRVOS OFISE 6820 Superior Avenue 
Paskutinė diena bus Kovo 31 — Nelaukit jos, pavėluosit. 

iiaMHMMaUHIHMIMUU 

TRAFIKO nelaimėse šymet 
iki Kovo 10 žuvo 22 asmenys, 
iŠ jų 17 užmušta pėksčių. 

INCOME TAX 
I Š P I L D O M A  

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

6606 Superior Ave. Visą dieną ir vakarais,, 

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

j PERSIKĖLĖ l NAUJĄ VIETĄ 
i į didesnę ir gražesnę krautuv# . 

j 6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

j Dabar jau turime didesni rinkinj Deimantų? 2ie4ę, Lalfc-

| podėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 
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turned home to become, at 31, Chief 
of Staff—from which post" he re
signed in the Smetona PutscJj again
st the then Socialist Government. 

* Key Postį! 

tTie next ten years saw him as 
Lithuania^ Military Attache in Ber
lin. Then diplomacy caught him 
good and proper; he became in 
quick succession Lithuanian Perma
nent Delegate to' the League of 
Nations, then first Lithuanian Mi
nister in Warsaw, from which post 
he was promoted to the most dif
ficult of all, Minister in Berlin. 

Right from the start he knew 
that his task was almost hopeless. 
Germany coveted the Memel tev-
itorv: Russia all the Baltic, Škir

pa had to keep a keen eye on the 
casness barter trade between Rib-

bentrop and Molotov, i n whose 
thieves' kitchen Lithuania frequently 
changed hands. 

No man knows better the pattern 
of infiltration which has given So
viet diplomacy such an evil reputa
tion.' He lived the story of Lithua
nia's gradual infiltration, occupation 
and then annexation, was present at 
the last tragic conferences in his 
own capital, and slipped out just 
in time to evade deportation to Si
beria or worse. 

Baltic "Sinn Fein' i 
When, in 1941, the German tfoops įįjjlO 

invaded the Soviet occupied lands, 
the Lithuanians rose to regain their 

By KEES VAN HOEK. 

• YOU would not notice him com
ing down the Kimmage Road muf
fled in his heavy overcoat, or go-
ingsf to Sunday Mass at Mount Ar
gus with his petite wife and his 14 
year old soft. He has the sturdy 
sauare build, the strongly hewn 
head which could denote so many 
an Irishman born on the land, but 
there is something in broader face, 
flatter nose and higher cheekbones. 
in deeper tan in the very clear ligh 
of h is blue eyes which will make 
yon guess him a foreigner. 

You would never guess, however, 
that this modest man with the 
friendlv smile has been in intimate 
contnct with manv of the great and 
mighty whose names are household 
words of our generation. 

Knzvs Skima is the last Prime 
Minister independently elected by 
Lithuania, a country long a bastion 
of Catholic democracy in East Eu
rope. Still in his early fifties, he 
lives here since last summer await
ing his immigration papers for independence, and elected Škirpa as 
America, which has not yet recog- į Prime Minister. But the Nazis had 
n i zed the rape of the Baltic States no intention of really liberating Lith-
by Russia, and which is, for the uania, and when Lithuania's spokes 
time being, the only home from 
home for free Lithuanians. 

First Volunteer 
Kasys Škirpa was bol* W Ma 

father's farm amidst the forests of 
Northern Lithuania, near the Lat
vian border. It was Russian ter
ritory then, so he was taught in 
Russian and graduated (in Com
merce) from St. Petersburg Univer
sity, but as the World War broke 
out, was promptly conscripted as a 
Czarist lieutenant. The Russian Re
volution gave him a chance to ger, 
back to his own land, where he be
came the first organizer of the Lith
uanian volunteers, was the first 
Lithuanian Commander of their his
toric capital, Vilna. 

He has collected, in his subsequent 
career, some high Orders of knight
hood, but these silk sashes and 
jewelled stars mean little to him 
compared to the somewhat crudely 
home-made decoration which he won 
in battle on his own soil, and it re
mained the only decoration he ever 
wore. 

Having fought for his country's 
independence against covetous Rus
sians, Poles and Germans alike; 
having helped make, as young De
puty, the Constitution of the reborn 
State, he was sent to the Swiss and 
the Belgian Military academies, re 

many prominent people whom he 
met on equal standing,* guests at 
his house; the clash of interests, 
the pattern of conquest which he 
saw traced and developed before his 
very eyes all the faults and here
sies in which Europe floundered. 
M. Škirpa is at present engaged on 
his, memoirs, selections of which 
will, in due course, appear in the 
Irish Independent. 

It is a story which will _ fas
cinate Irish readers, since it has 
as background the moral fibre of a 
small but distinct and homogeneous 
agricultural and1 Catholic nation a 
nation which survived centuries of 
foreign oppression only to go un
der again. 

But no true Lithuanian believes 
that this can be God's last word. 
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WHAT'S NEW?, 
(In Cleveland) 

in ii^in 

PASKOLŲ 
REIKALAI 

'Lietuvių bankinė įstaiga 
vra išaugus daryti didelį 
biznį paskolų reikaluose. 

Statymas namų yra sta
tymas ateities žmogaus gy
venimo; pirkimas namų tai 
pastavumas žmogaus gyve-

Šitie sumanymai paskolų 
reikaluose ' Lietuvių banke 
yra su daug metų gero pa
tyrimo paskolų davime, ir daily "Vilnis" brought 

BOWLING 
IN the C.W.V. Bowling League 

on Sunday afternoons the Dunbar 
Cafe boys climbed into first place 
with their 61 point total. Joe's -
Bar, Michic's Cafe, Omarlo Recrefcį 
tion, and Tree's Bar are right be
hind with 59 points each. Tony • 
Luiza of Joe's Bąr hit a nice 253 
but his team-mates failed to help 
as they lost three' games to Bills' 
Cleaners. 

The league will not bowl on East
er Sunday, April 6th. Instead, thtflf 
teams will bowl a double header on 
Saturday, March 29th, starting at * 
6:30 P.M. This will also make up 
for a series that was missed ear* :• 
lier in the season. > 

BASKETBALL 
THE St. George Seniors, got bapK' 

on the winning track last week as*, 
they beat St. Aloysius A 39—19. 

The Intermediates registered two-
victories in swamping St. Ann's < 
23—5 and defeating St. Benedict's 
20—10. This last was St. BenV 
first loss of the season. The In
termediates will now play * in the 
East-side playoffs. Let's get the 
championship, fellas! 

CHICAGO 
Our comment, several weeks ago, 

about the windy city's bullshevick 
a blast of 

man was too insistent, and refused J7 * J^/^^orvirka rlanirp-'hot air our way in the Feb. 28th 
to lend his name to a German Pro- į paSKOlOS OUOdamOS OdUgę { ^ Engljgh gecti()n They 

kėjimui. 
Taipgi Lietuvių bankas 

yra pelninga vieta padėti 
pinigus ant depozito. 

Depozitų kiekviena kny
gutė vra po Federal Insu
rance Corp. iki $5,000. 

ALUS - VYNAS 
VELYKOMS pirkit tik geros rūšies 

VYNĄ ir ALŲ PAS MUS. W 
30,000 patenkintų kostumertį 

perka iš * .. (13) 

PARISI'S FAMOUS WIItfE STORE 
6404 Denison Ave. 

Pranešimas Kaimynams 
SKANUS SANDWICIAI 

Visomis valandomis. 
Kepti DOUGHNUTS 

Geriausios rūšies 
3S97 FULTON ROAD 

Moterims Pastaba 
Jųs sutaupysit 20% iki 25% 

ant SUKNIŲ, SIJONŲ ir Lingerie 
viskas pirmos rūšies 

ANN'S DRESS STORE 
2949 Woodhill Road 

atdiara 10 ryto iki 7 vak. 

ŽMONĖS Iš VISU 
, PASAULIO 

KRAŠTU 
atvyko ir apsigyveno Cleve
land e, taupė ir dėjo pinigus 

j į Society for Savings Bank, 
Ir tėmijo kaip jie a^pa# 
jiems nuošimčius. 

Public Squait 
Tai Žmonių Bankas ant" 

Jsteigta 1"849 

.-.t 

e 

tectoiate, he was soon placed under' įįui metų lengvam įssimo-
house arrest by the Gestapo. 

When Lithuania refused to raise 
an army to help Germany, Škirpa 
was promptly imprisoned, interned 
at Hotel Dreesen, in Godesberg, on 
the . Rhine—the same hotel where 
Hitler negotiated with Chamberlain, 
the actual rooms then still kept as 
museum pieces. With his fellow 
prisoners—the greater part of the 
French General Staff, and, among 
other civilians, a sister of General 
de Gaule — they had but a small 
garden in which to take exercise. 
and barbed wire surrounded the ^io-
tei wall high. 

Removed to a lonely castle high 
up in the Saxonian "Giant Moun
tains" when the Allies began to 

•approach the Siegfried Line, they 
were liberated by the American 
Army at Czech Karlsbad in May, 
1945, and were promptly flown to 
Paris. 

Modern Odyssey 
Than began M. Skirpa's search 

for his wife and child "somewhere 
in Germany." Ambassador Biddle, 
then on Eisenhower's staff and M. 
Skirpa's erstwhile colleague in War
saw, secured American help. Last 
summer the re-united family came 
to Ireland, to learn English and 
wait for a passage to America, 
the only country where the Lithuan
ians have strong settlements. 

The ex-Premier has a mangnifi-
cent story to tell, and he tells it 
extremely well. He tells of the 

Finance it the Cleveland 
Trust Bank Way—through 
us, and place your car in
surance locally, too. You'll 

receive personaliied serv
ice from start to finish. 

Before you buy your new 
car, see us for a low-cost 

Cleveland Trust Auto Loan 

and keep your financing 
costs down. 

M 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

HE. 2498 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Aye. 

SUperior 3443 ' 

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

FOOD — DRINKS 
, Hall Space to Rent 

Jo* Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

labeled our stuff as the usual "Hit
ler-Red-Smear". They reprinted our 
material for their readers but it 
is significant to note that they de
leted the part in which we stated 
that they would cry "Fascist". And 
they did cry "Fascist" just as all 
commies do when they are criticiz
ed. It is also worth noting that 
their brand of Americanism is bas
ed on "communist - socialist" ideals 
and fails to recognize the "demo
cratic" ideals that have built this 
nation into what it is. Uncle Joe 
sure must love his Vilnis 

MOVIES 
FOR the first day i» mifny a 

year we witnessed a gl*8ttp of Cftf!* 
uaniarts all together. We're speak
ing of the Lithuanian movies that 
were shown to a packed house at 
the Lith I mean Slovenian Hall, 
last Sunday. The movies were 
watched by many tear-stained eyes, 
as the majority of old timers wit
nessed Lithuanian before and af
ter World War II. 

Miss Adella Grebas, that beauti
ful Columbus gal, attended with her 
relatives. You'll have to come down 
when we have a dance or another 
type of social, Adella, so we can 
show some of your Columbus charm 
to the muscle AMU of Cleveland. 
TRIVIA 

WHY is it that people dislike 
having their toes stepped on ? If 
they had no corns there they would 
feel very little pain. So long for 

^MiiiinimnniniiitinninnHiiiiniimnmiimi*imiiiiiHimiiiiimfimiiiifiiniiiimni% 

1 P J KEIvSIS f 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 

7526 Star Avenue Cleveland 3 

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

s Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
si kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- g 
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
= Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas g 
1 garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. S 

în»ui»uninuimHiin«m»nmiinnnnmiini»ni»«uiinmimumm»muinninmm>i 

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 JTOUs 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 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKI®, 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Clęvsl&ad 

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