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ingtono spaudos atsiliepimai 
Vasario ld-tos proga 

Washington POST, po an
trašte "Laisvieji lietuviai mi
ni nustotos laisvės atgimimą", 
rašė: "(Lietuvos) Ministras ir 
jos štabas yra tarp tų, lietuvių, 
kurie atsisako pripažinti sovie
tų įvykdytą jų tėvynės anek
siją. Taigi visą dieną, nežiūrint 
vėjo ir lietaus, plėvesavo vėlia
va to krašto, kuris atgavo savo 
nepriklausomybę vasario 16 d., 
1918 m. Vėliava ten buvo, kai 

Washington EVENING 
STAR rašė po antrašte "Lie
tuviai atžymi nepriklausomy
bės šventę". "Lietuviams gal 
yra neįmanoma atsiimti savo 
šalį Europoje iš vergijos, bet 
suradimas daugybės drau g ų 
USA sostinėje jiems sunkumų 
nesudaro. Lietuvos Ministras 
ir ponia žadeikienė buvo šei
mininkais priėmimo nuo 5:30 
iki 7:30 v. po piet vakar dieną, 

svečiai lankėsi tarp 5:30 ir 1 • kuris pagerbė sukaktuves tos 
30 vai. po pietų, kaipo primini-.Į nepriklausomybės, kurios jie 
ttias kovos atsiekti pUnos ne-(dabar nebeturi. Nors Sovietų 
priklausomybės." 

GASAI! 
Kenčiate nuo gasų ir vidurių išputi-
rno paeinančio nuo užkietėjimo? Ar 
Ar jaučiat tą "pilnumą" kurs suga
dina jūsų apetitą? Taigi jųs priva
lot daryti tą ką darė daugelis tuks-
staneių pasekmingai nuo 1887 metų 
—naudokit laiko išbandytą patikimą 
skilvinį-tomką vidurių liuosa v i m o 

•vaistą 

Triner's Bitter Wine 
šis gero skonio preparatas moksliš
kai sutaisytas iš pačios Gamtos me
diciniškų žaknų, žievių ir botanika-
lų. Jis suteikia greitą paliuosavimą 
nuo užkietėjimo ir nuo jo paeinan
čių symptomų. Gaukit bonką šian
dien ir įsitikinkit Triner's veikmin
gu patys sau. (Pastaba: jei negalit 

gauti Triner's savo ar
timoje vaistinėje, taigi 
pasiuskit $1.50, kartu 
su vardu ir adresu jū
sų vaistinės, į: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. 
Filmore, Chicago, ir 
jusų didelė 18 oz. bon-
ka Triner's bus jums 

^ pasiųsta tuojau, apmo
kstu paštu.) 

Sąjunga yra visiškai užėmusi 
tą. mažąjį kraštą, bet USA te-
bepripažįsta Lietuvą, kaipo ne
priklausomą valstybę. Ameri
kos pareigūnai ir diplomatai 
iš kraštų už geležinės uždan
gos ribų buvo tarp to daugelio 
svečių, kurie pareiškė savo pa
garbą pasiuntinybėje, 2622 16-
th St. Lauke plėvesavo Lietu
vos vėliava ženklan nepasida-
vimo ir vilties.*' 

Washington T-l MES HE
RALD rašė, po antrašte "Ne 
priklausomybės diena atžymė 
ta". "Ant Lietuvos skydo yra 
nupieštas baltas narsus vy-

NO BETTER 
TERMS 
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LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

1949 
KALENDORIAI 

Dar galit gauti 1949 metę 
sieninį kalendorių, atnau
jindami Dirvos prenume
ratą arba naujai išsirašy

dami Dirvą. 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.00 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinksi 

- „Amerikoniškos ulfiBs vaizdas 
- T. Kalnų vaizdas 

Kalnai mėnesienoje 
Berniukas meškerioja 
Namas gėlynuose 

.„Žvejai kalnų upelyje 
Motina su kudikiu prie paukščių 
Berniukas su šuniukais 
Mergaitė ir berniukas ant dvir. 
Lietuvos ūkės vaizdas 
Kražių Skerdyne 
Lietuvaitė su Vėliava 
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
Sv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
Šv. Ona ir Šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 
Šv. Terese 
Marija su Kudikiu (naujas) 
Panelė šv. pasirodymas Liurde 
Šv. Antanas su kudikiu Jėzum 
Dievas laimina šv. Šeimą 
Sv. Šeima su balandžiais 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

tis. Jis gali simbolizuoti nusi
statymą nepasiduoti tiems, ku
rie drįsta teigti, kad jie nuga
lėjo šalį. Vakar buvo justi 
jo dvasia priėmime, kurį laikė 
Lietuvos Ministras ir ponia ža
deikienė. Lietuviškos spalvos 
— geltona, žalia ir raudona — 
puošė Lietuvos Pasiuntinybę... 
Ant lietuviškojo kalendoriaus 
vasario 16 taip pat skirta at
minimui a.a. Dr. Jono Basana
vičiaus, žymaus rašytojo ir ko
votojo dėl savo krašto laisvės." 

Washington DAILY NEWS 

Nanji vėjai Prancūzijoje 
DIRVOS specialaus 

korespondento Paryžiuje 

Marshallo plano dėka Pran
cūzija baigia išbristi iš ekono
minių sunkumų. Pragyvenimas 
gerėja, bedarbės dar nematyti. 
Vyriausybės autoritetas susti
prėjo viduje, o tarpautiniuose 
santykiuose Prancūzija prade
da atgauti svorf. Ilgą laįką la
viravusi tarp Rytų ir Vakarų, 
Prancūzijos vyriausybė aiškiai 
pasuko Vakarų link ir trinkte
lėjo durimis prieš Kremlių. 

Maskva iš kailio neriasi, no
rėdama suardyti Atlanto Pak
to planus. Prasidėjo visoje lai 

jos seime Haagoje pareiškė, 
kad pasaulis jau įsitikino, jog 
Stalino tironija užimtu o s e 
kraštuose * daug baisesnė už 
Hitlerio. Todėl Europa ginsis 
ir sieks okupuotų kraštų iš
vadavimo. "Ir tai pavyks!" — 
užbaigė Churchilli. Z. U. 

vasario 19 d. aprašė būsimą svoie Europoje komunistų ko-
priėmimą ir pridūrė: "Jūs at 
siminsite, kad Lietuva, didžio 
ji kunigaikštija, patekusi 
Rusijos imperijos vergiją, pas 
kelbė savo nepriklausom y b 

va prieš Atlanto paktą. Pirma 
sis "bombą" metė Thorez — 
prancūzų komunistų vadas, pa-

jl reikšdamas, kad prancūzų dar-
ę bininkai rusus pasitiksią, kaip 

vasario 16 d., 1918 m. Ji buvo išvaduotojus... 
pripažinta pasaulio valstybių Audringas posėdis parlamente 
ir taip pat Rusijos, Maskvos 
sutartimi iš 1920 metų. Gin 
čas su Lenkija, sąryšyje 
klausimu, ar tam tikros lietu 
viškos teritorijos turi būti pa 

Reikalas atsidūrė parlamen-
. te. Visa spauda išreiškė griež-

su tą pasipiktinimą Thorezo pa-
. reiškimu ir komunistų veikla. 

Parlamente pasmerkti komu-
liktos Lietuvai, buvo Tautų nistai ir pats Kremlius. Kata-
Sąjungos svarstomas, kai ge 
nerolas Želigovskis su 15,000 
lenkų kareivių pagalba užėmė 
Vilnių, istoriškąją Lietu v o r 
sostinę... 1940 metais Lietu 
va buvo inkorporuota į Sovie 
tų Sąjungą. Ministeris žadei 
kis tiki, kad pripažintoji jo 
k r a š t o  n e p r i k l a u s o m y b ė j  t u r :  
būti atžymėta nežiūrint to 
kad Lietuva yra kraštas, esąs 
už geležinės uždangos. Mes 
tam pritariame ir tikime, kac 
mes niekada neturėtume pri 
pažinti Lietuvos, kaip sovieti 
nes respublikos." 

MONCRIEF'S Šildymo Sistemos 
Palaiko Daugiau C'levelando Namų ŠILTAIS negu 

kurie kiti šildymo Padargai GAS-OIL-COAL 

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

AID OVERSEAS, INC. 

Neužmiršk padėt tremtiniui! 
4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, I1L 

Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius i visas 4 Vokietijo« Eo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

Siuntinys Nr. 5—$5.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys N. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4 Va sv. cukraus 
2 gab, tualet. muilo 

Siuntinys N. 14—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. cukraus 
sv. marmelado 
sv. kiaulienos mėsos 
gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 sv. kvietinių miltų 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 25 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik į Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

Siuntinys Nr. 27 — $ 6.30 
3 sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

REIKIA' 10 MILIJONU 
NAMU 

Federalis butų administra 
torius Moley pareiškė Kongre 
sui, kad šios šalies gyvento 
jams bus reikalinga tarp 17 ir 
18 milijonų butų sekančių 10 
metų bėgyje. 

Kongresas svarsto skyrimą 
pinigų išstatymui apie 1 mili
jono butų, kas sudarytų tiktai 
lašą vandenyje. 

šalies gyventojų skaičius di 
deja, naujos šeimos kuriasi, se
nieji namai nyksta, taip kac 
valdžios pastangomis ̂  išstaty
mas apie milijonui šeimų butų 
nesudarytų reikiamos žymės. 

Valdžios statomi bukli dau 
giausia tenka didmiesčiams, 
tuos butus suleidžiami daugu
moje mažai uždirbančios šei
mos, dažniausia negrai. 

Moley ragina Kongresą fi
nansuoti pačių miestų gyvena
mų namų statybą daug plates
niu mastu. 

Žydai važiuoja vietoj 
pabaltiečių 

Vienas lietuvis Vokietijoje 
gavo iš savo dėdės darbo ir bu
to garantijas ir pradėjo ruoš
tis kelionėn. Po kurio laiko 
jis gavo piktą laišką iš dėdės, 
kuriame sūnėnas koliojamas 
Pasirodo, kad jo vietoje su sū
nėno vardu paruoštais doku 
mentais atvyko... nepažįsta
mas žydas. Kaip jis tuos do
kumentus įsigijo, tai šiuo me
tu aiškinama atitinkamose įs
taigose ir laukiama tyrimų re
zultatų. Manoma, kad tai ne 
pirmas reiškinys... 

žydai ir kitur naudoja "lie
tuvybę". šiomis dienomis Vo
kietijoje buvo sučiupta stam
bi spekuliantų gauja, variusi 
" p r e k y b ą "  p o  v i s ą  E u r o p ą .  
Amerikiečių karinės valdžios 
oficialus organas "Die Neue 

chael Slesin ir Wulf Abramo 
vitz. Patikrinus lietuvių trem 

i- likų partijos MRP atstovas 
Mare Scherer užklausė Thore-
zą, ar jis supainiojo Prancūzi
jos reikalus su Kremliaus inte
resais, ar jis savo pareiškimu 
stato savo kandidatūrą pakei
sti tautos išdaviką Lavalį... 

Po to pasisakė visa eilė kal
bėtojų. 

PRL atstovas generolo de 
Gaulle šalininkų vardu parei
kalavo komunistų partiją pa
skelbti už įstatymo ribų. 

Buvęs Prancūzijos premje
ras Daladier ta proga pasakė 
didelę politinę kalbą, kurioje 
atvirai iškėlė Kremliaus pla
nus. Daladier kelis kartus pa
žymėjo, kad Lietuva ir Pabal
tijo valstybės yra pirmosios 
sovietų aukos, kad Maskva 
ruošiasi sunaikintu ramias Pa
baltijo tautas. 

Vyriausybės vardu kalbėjo 
pats ministeris pirminink a s 
Queuille ir pirmą kartą po ka
ro kalbėjo taip atvirai apie ko
munistus ir sovietus. Queuille 
pareiškė, kad prancūzai viso
mis jėgomis saugos konstitu
ciją ir kovos prieš okupantus. 

Parlamento posėdyje kalbė
jo ir Thorezas, agresyviai ir 
"bolševikiškai" palygindam a s 
Prancūzijos vyriaus y b ę su 
šiukšlių dėže, o Staliną vadin
damas genialiu vadu ir rody
damas pavyzdžiu. 

Pirmosios išvados 
Kitą rytą ministeris pirmi

ninkas Queuille pirmą kartą po 
karo davė griežtą pareiškimą 
prieš rusus amerikonų spaudai. 
Tarp kitko jis pareiškė, jog 
visas pasaulis žino, kad rusai 
siekia užgrobti Italiją ir Pran
cūziją. Jis prašo amerikonus 
neleisti rusams užgrobti Vaka
rų Europą, nes ir penkiolikos 
dienų rusų okupacija būtų to
kia baisi, jog amerikonai betu
rėtų išvaduoti tik lavonus ir 
Vakarų kultūros griuvėsius... 

Queuille įspėja, jog jau da
bar laikas sujungti viso laisvo
jo pasaulio jėgas ir pradėti ko
vą prieš komunizmą ir Krem
lių! 

Tą patį vakarą buvo suimti 
komunistai žurnalistai, kalti

nami išdavę Prancūzijos gy
nybos paslaptis rusams. Kitą 
dieną suimti dar 4, jų tarpe du 
aukšti kariškiai. Vyriausybė 
pradėjo atidengti didelę špio
nažo aferą, kurią vykdė komu
nistai prieš savo tautą. 

Senate užsienių reikalų mi
nisteris Robert Schuman pa
sakė reikšmingą kalbą, kad 
Prancūzija laukia Atlanto pak-
;o, kaip dįdelės kovos laimėji-Zeitung" paskelbė kai kurių 7 ^ 

suimtųjų pavardes, jų tarpe mo. Prancūzija visomis jėgo-
lietuvių": Schmerl Lipses, Mi- mis dalyvaus kovoje prieš ko

munizmą. 
šiuo Prancūzijos posūk i u 

tinių kartotekoje šių "lietuvių" apsidžiaugė visa Europa. Ta 
nerasta... proga Churchillis Europos Uni-

Atsiunte $200 
Lietuvos nepriklausomyb € s 

minėjimo šventėje New Bri-
tain, Conn., vasaio 20 d. susi
rinkę lietuviai parinko aukų 
BALFui ir ALT. BALFo dalį 
$200 jau prisiuntė centrui. Tai 
gražus pavyzdys mūsų tautie
čių, kurie kiekvieną progą pa
naudoja sušelpimui mūsų bro
lių ir sesių tremtinių. Stam
besni aukotojai buvo: Motiejus 
Mažeika $20, Varpo Klubas $ 
25, C. Giedraitis $10, daugelis 
aukojo po $5, kiti po $3, $2' ir 
$*l. 'Kiek kas galėjo, tiek au
kojo ir tuo prisidėjo prie ben
dro lietuviško darbo. Visų šel
piamųjų vardu BALFas dėko
ja geros širdies amerikiečiams 
už atjautimą ir paramą tremti
niams. Amerikiečių parama 
sustiprins jų pasiryžimą iš
tverti ir susilaukti laiminges
nių dienų. 

Ar gali ramiai nuryti kąsnį 
žinodamas savo brolio vargus? 
Gal tavo brolis džiovininkas 
reikalingas pagalbos ? BALF 
yra visų mūsų organizacija, 
žinai juk: "Kai du stos visa
dos daugiau padarys". Dar 
šiandieną pasiųsk savo auką: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N.Y. 
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ACIU TETAI 
Ačiū tetai iš Amerikos — 

taip sako maža vienietė našlai
tė, gavusi žaislų iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, puldama 
ant kaklo Raudonojo Kryžiaus 
tarnautojai, kuri tenai yra įpa
reigota prižiūrėti Raudonojo 
Kryžiaus dovanų dalin i m ą. 
Tos dovanos yra simbolis drau
gystės, kurią Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Jaunimo Sky
rius parodo savo "kaimynams" 
anapus vandenyno. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Jaunimo Skyriaus nariai 
yra pagaminę tūkstančių tūks
tančius žaislų, kurie yra išsiųs
ti į Europą vaikams, ypač esan
tiems ligoninėse, prieglaudose 
ir tremtinių stovyklose. 

Raudonasis Kryžius, pavyz
džiui, dabar labai plačiai ben
dradarbiauja su pertvarkyta 
Austrijos Raudonojo Kryžiaus 
organizacija. 

* 

IS AMERIKOS 
Todėl kovo mėnesį, iki 17-os 

dienos visi kviečiami prisidėti 
savo auka Raudonajam Kry
žiui, kad jis galėtų ir toliau 
tęsti savo darbą, šiais metais 
yra užsibrėžta Clevelande ir jo 
priemiesčiuose surinkti $875 
000, kad būtų galima įvykdyti 
reikalingą programą. 

I I I  

1948 metals US veteranai ir 
jų paveldėjai iškolektavo iš fe-
deralės valdžios $6,495,232,236 
įvairių atlyginimų. 

Valdžia dar tebemoka atly
ginimus ainiams veteranų, ku
rie .kariavo šimtas metų atgal. 
Atlyginimus ima veteranai šių 
karų: karo su Ispanija, Civili
nio karo, karo su Meksika, ka
rų su indijonais ir pastarų 
dviejų pasaulinių karų. 

Uttrf##* 
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APLANKYK TOLIMUS DRAUGUS ŠĮVAKAR 

1 . . ' . * Susitikimas per Long Distance gali buti toks pat 
malonus, kaip ir apsilankymas pas artimus kai-
mynus. Kam nustoti kontakto su maloniais drau
gais ar giminėmis, kai tas taip pigu ir taip smagu 
aplankyti juos per telefoną. Ir tai taip mažai kaš
tuoja! Tik pasižiūrėkit i vidurinį jusų telefonų 
knygos viršelio lapą, kur nurodytos tipiškų toli
mo susisiekimo pasikalbėjimų kainos. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
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