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M O S Ų  
VISUOMENĖJE 

feielte 15 dienos jvykių 
paminėjimai 

Birželio 15 dienos [vykius pa
minėti rengiamasi daugelyje 
Amerikos lietuvių kolonijų. Mi 
liejimai įvyks daugiausiai se
kmadienį, birželio 19 d., arba 
Šeštadienį, birželio 18. 

Tokius paminėjimus rengia 
Chicagos ir Waterburio Ameri 
kos Lietuvių Tarybos skyriai* 
Clevelande tam paminėjimui 
iniciatyvos ėmėsi Tremtinių 
Draugija. Girdėti, kad ir kitur 
|vyks tokių paminėjimų. 

Rodos, šių dienų įvykių — 
raudonosios armijos įsiveržimo 
Lietuvon 1940 metais ir pir
mojo didžiojo lietuvių išvežimo 
1941-mais — paminėjimas pla 
čiau rengiamas kaip tik dabar, 
kada čia atsirado tiek daug tų 
baisių įvykių liudininkų, šįmet 

•neina tik devyneri metai nuo 
rusų įsiveržimo į Lietuvą. Ki
tais metais bus to liūdno įvy
kio dešimtmetis. Vistiek, kokia 
bebūtų kitais metais padėtis — 
ar mažai ar pagrindinai pasi
keitusi — to įvykio dešimties 
metų sutakties paminėjimas ta
da turėtų būti dar plačiau su
rengtas. 

šių metų paminėjimai turėtu 
būti tik ižanga j platu nušvieti
mą tos skriaudos, kuri Lietuvai 
tada buvo padaryta. 
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BALFo "TAG DAY" 
Chicago je 

Šiandien, birželio 10 dieną, 
Chicaga "po lietuviška vėliava". 
Visame mieste daroma vieša 
rinkliava BALFo naudai, šim
tai lietuvių aukų rinkėjų krei
psis į chicagiečius paremti lie
tuvius tremtinius. 

Sprendžiant iš Chicagos laik
raščių pranešimų, tam turėjo 
būti atliktas milžiniškas orga
nizacinis darbas, į kurį įtraukti 
visi Chicagos lietuviai veikėjai. 
Vyriausias rinkliavos organiza
torius yra Br. Budginas. 

Didele naujiena skau
tams 

Iš seniau Amerikoje buvo lie
tuvių skautų, jų tarpe ir vienas 
iš pačių pirmutinių Lietuvos 
skautų organizatorių, faktinasis 
Lietuvos skautų brolijos stei
gėjas kap. Petras Jurgėla. Bet 
dabar, atvykus didesniam kie
kiui tremtinių, jų tarpe yra la
bai daug buvusių skautų, o jau
nųjų tarpe yra, kurie iki pat 
atvykimo dalyvavo skautų drau
govėse tremtinių stovyklose. 

Dar daugiau veiklių skautų 
yra Kanadoje. Ir štai, kada Vo
kietijoje skautų laikraštis turė
jo sustoti (liko tik skautų sky
rius MUSŲ KELIO skiltyse), 
Kanados skautai įsteigė leidy
klą "Rūta" ir jau ateinantį lie
pos mėnesį išleidžia SKAUTŲ 
AIDĄ. Tai maloni naujiena vi
siems skautams ir šiame krašte. 

Pranešama, kad SKAUTŲ 
AIDO prenumerata iki šių metų 
galo vienas doleris. Adresas 

"Rūta", P.O. Box 78, Rodney, 
Ontario, Canada. 

Straipsnius prašo siųsti at
sakomajam redaktoriui Vladui 
Šarūnui, 37 Indian Trail, To
ronto, Ontario, Canada. 

Visus USA gyvenančius skau
tus Brolijos atstovas kviečia 
skubiai užsiregistruoti pas Bro
lijos atstovą, kurio adresas yra: 
858 Main St., Worcester, Mass. 

Naujakuriai senose orga
nizacijose 

Organizuotame Amerikos lie
tuvių veikime, šiaip ar taip, jau
čiamas nemažas pagyvėjimas 
Nors pradžioje buvo girdėti 
priekaištų, kad naujai atvyku
sieji lyg ir šalinasi nuo visuo-
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Tremtiniu Bendruomenės atstovę suvažiavimas Hanau 1949 m. gegužės men. 18-19 d., 
aptarti tremtinių reikalus Vokietijoje. Priekyje matome: Mažosios Lietuvos veikėją 
E. Simonaitį, už jo generolą Pundzevičių, prof. Alminą ir pulk. Balsf. Pirmas iš deši
nes: kun. šantaras, Mažosios Lietuvos veikėjas, J. Grigolaitis, A. Vaitkus ir Baltijos 
universiteto rektorius profes. Puzinas. (Nuotrauka B. Gaidžiūno) 

Keturi ministerial rengiasi skirstytis 
Acheson pasiūlė baigti birželio 13, net jeigu ir 
nieko nebus susitarta. — Ligi šiol derybose nieko 
nepasiekta. — Greičiausiai derybos bus "atidėtos 

Baisios žinios iš Lietuvos 
šiomis dienomis tremtinius 

Vokietijoje pasiekė laiškas iš 
Lietuvos, atėjęs be bolševikų 
pašto pagalbos. Jame yra pra
nešama apie padėtį Lietuvoje. 
Pranešimas pilnas skausmo ir 
baisių žinių. 

Išvežimų bango® ritasi viena 
po kitos ir naikina mūsų krašto 
gyventojus. Vietoj išvežtųjų 

ateina transportai naujų gyven
tojų fš tolimųjų Rusijos sričių. 

Laiške prašo laisvajame pa
saulyje esančius lietuvius nenu
ilstamai šauktis pasaulio galin
gųjų pagalbos, nes lietuvių tau
tai kasama mirties duobė. 

Apie didelio masto išvežimus 
ateina žinios taip pat iš Latvi
jos ir Estijos 

Stalinas Salina Ždanovo draugus 
300,000 komunistų išmetė iš partijos 

Kaip ir buvo nesunku numa
tyti — iš Paryžiaus derybų nie
ko neišeina. Po penkiolikos vie
šų ir slaptų posėdžių, padėtis 
beveik nieku nesiskiria nuo tos, 
kuri buvo pirmą derybų dieną. 

Penkioliktas posėdis truko 
keturias su puse valandos, iš 
kurių dvi su puse kalbėjo vienas 
Višinskis, kritikuodamas kitų 
trijų ministerių pasiūlymus. Jis 
dar vis reikalaja veto teisės 
Vokietijos reikalų tvarkyme. 

Buvo tikėtasi, kad šiose de
rybose bus susitarta bent dėl 
Berlyno tvarkymo ir dėl pre
kybos tarp rytinės ir vakarinės 
Vokietijos dalių. Bet Berlyne 
padėtis beveik tokia pati, kaip 
ir blokados laikais. Dėl darbi
ninku streiko susisiekimo vis 
vien kaip ir nėra. O darbininkai 
streikuoja todėl, kad rusai ne
nori pripažinti nekomunistinių 
unijų, ir nenori vakarinėje Ber
lyno dalyje gyvenantiems gele
žinkeliečiams mokėti atlygini-

trims mėnesiams" ... 

mą vakariečių markėmis, o per 
prievartą bruka savas bevertes 
markes. Paskutiniu laiku jie 
kiek nusileidžia ir sutinka 60/? 
atlyginimo mokėti vakariečių 
markėmis, bet prideda kitokių 
priekabių. Darbininkai su tokiu 
atlyginimu nesutinka, žodžiu 
sakant, pasikartoja senas prie
žodis: "Kai nori mušti, tai ir 
pagalį randa". Propagandos su
metimais rusai neva padarė "di
delį nusileidimą" — nuėmė Ber
lyno blokadą, kurią gi ne kas 
kitas, o jie patys nei iš šio nei 
iš to pernai metais sugalvojo. 
Bet užtat taip susitvarkė, kad 
susisiekimo vis vien nėra ... 

Kol yra tokia padėtis dėl su
sisiekimo, ir kol visiškai nega
lima susitarti dėl politinio Vo
kietijos tvarkymo, tol sunku ką 
nors rimčiau sutarti ir dėl pre
kybos. 

Anglijos užsienių reikalų mi-
nisteris Bevinas trumpam laikui 
posėdžius buvo apleidęs. Jis bu
vo išvykęs į savo partijos kon-

meninio veikimo. Bet tai buvo 
tik pačioje pradžioje, kad bu
vo atkeliavusios tik "pirmosios 
kregždės", kurių buvo maža ir 
kurie, žinoma, negalėjo būti 
visi kaip vienas būtinai visuo
meniniai veikėjai. 

Dabar, kada atvyko jau tūk
stančiai, skundų dėl naujųjų 
"šalinimosi" beveik negirdėti. 
Priešingai, kai kuriose organi
zacijose esąs net prilaikomas 
per didelis naujųjų veržlumas... 
Patariama dar pasidairyti, ge
riau pažinti vietos sąlygas, o 
tada jau su "savo trigrašiu" 
pasirodyti. 

Vietomis naujai atvykusieji 
sudarė savo ratelius, kitur to 
nedaroma, bet ir vienur ir ki
tur atvykusieji visuomenininkai 
nevengia įeiti į senąsias čia 
esamas organizacijas. Kadangi 
daugumas organizacijų grupuo
jasi tam tikrais sroviniais pa
grindais, tai ir atvykusieji pa
sirenka sau jas pagal savo pa
žiūras ir simpatijas. 

Organizacijų vadovybėse, tie
sa, naujų jėgų dar mažai maty
ti. Tokios organizacijos, kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba. BA-
LFas, apdraudos susivienijimai 
— yra surištos įstatymų reika

lavimais ir ne piliečiams yra 
kliūčių įeiti į tų organizacijų 
vadovaujamąjį darbą. Srovinė
se organizacijose gal dėl kitų 
priežasčių "pozicijos teb ė r a 
užimtos" ir naujai atvykusios 
pajėgos dar neturi progos pa
sireikšti. Nei žymesnėse kata
likų srovės organizacijose, nei 
Sandaroje, nei socialistų orga
nizacijoje į vadovybes naujų jė
gų įtraukimo beveik nematyti. 

Išimtį čia sudaro tautinė 
srove, kurios organizacijos ir 
spaudos vadovybėn įtraukta 
daug naujų jėgų ir jų bendra
darbiavimas su senaisiais veikė
jais vyksta labai sklandžiai, vi
sai nejaučiant to "jūs ir mes", 
kuo kai kur yra nusiskundžia
ma. 

šiuo metu kaip tik vyksta 
šios srovės veikimo pertvarky
mas — formalus Amerikos Lie
tuvių Tautinės S?/iungos skyrių 
steigimas, šia proga ir čia įtrau
kiamos naujai atvykusiųjų jė
gos, ne tik į talkininkavimą, bet 
ir į patį "rato sukimą", čia ma
noma, kad naujieji veikėjai ge
riausiai su visomis aplinkybė
mis susipažins ne iš šalies žiū
rėdami, o veikliai įsitraukę į 
darbą. 

ferenciją Londonan, bet grįžo. 
Acheson, matydamas, kad de

rybos nesiseka, pasiūlė jas baig
ti ne vėliau, kaip ateinant; pir
madieni, birželio 13 dieną, vis 
tiek, ar bus susitarta dėl ko 
nors, ar ne. 

Spėjama, kad tose derybose 
gali būti pasiektas bent vienas 
susitarimas — "atidėti derybas 
trims mėnesiams" ... Tai atro
dytų lyg ir nenutrūkimas, o su
sitarimas dėl laikinų paliaubų 
"šaltame kare". 

Į Paryžių jau nuvyko ir prie 
delegacijos prisidėjo ir naujas 
USA ambasadorius Maskvai, ad
mirolas Alan G. Kirk. Po dery
bų jis keliaus tiesiai į Maskvą 
užimti savo vietos. 

Susijungi Kanados lat
vių laikraščiai 

Latvių pagalbos sąjungos ir 
Kanados latvių tautinės sąjun
gos prezidentas, dainininkas 
Mariss Vėtra praneša, kad po 
ilgų ir gana painių derybų ga
lop pavykę sujungti visus tris 
Kanadoje išeinančius latvių laik
raščius. Iki šiol šie laikraščiai 
ėjo litografijos technikoje, ta
čiau dabar numatoma naujai 
leidžiamą bendrą Kanados lat
vių laikraštį BRIVA BALSS 
(Laisvas Balsas) spausdinti ir 
suburti apie jį visas Kanados 
latvių intelektualines ir meni
nes pajėgas, šiuo sumanymu 
kanadiečiai latviai labai paten
kinti, nes iki šiol ėję leidiniai 
vargu galėjo nešti laikraščių 
vardą ir grūmėsi savo tarpe dėl 
prenumeratorių. 

Be to, Latvių Pagalbos sąjun
ga įteikė Kanados valdžiai ofi
cialų pranešimą sąryšyje su 
bolševikų šnipo, raudonarmiečio 
Dimitro Leščenko areštu. Šis 
šnipas savo laiku buvo pasiva
dinęs latvių DP. 
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Maskvoj vėl "švaros savaitė 
Tokios "švaros", nuo kurios 
daugeliui... galvos krinta nuo 
pečių. 

Paskutiniu laiku prašalinta 
iš partijos ir iš komjaunimo or
ganizacijos per 300,000 narių. 
Taip pat "tyliai išnyko" visa 
eilė ligi šiol žymių ir garbintų 
partijos vadų. Jų tarpe polit-
biuro narys Voznesenski, centro 
Komiteto sekretorius Kuzneco-
vas, "Aukščiausios Tarybos" 
prezidiumo narys Popkovas, 
aukščiausio teismo pirmininkas 
Goliakovas. Išnyko taip pat ir 
Ždanovo sūnus. 

Išviso yra pastebima, iftd 
nyksta buvę ždanovo šalininkai, 
tie, kuriuos ždanovas buvo iš
kėlęs į svarbesnes vietas, o 
grįžta kai kurie iš tų, kurie 
ždanovui reikalaujant buvo nu
stumti į šalį. 

Dėl to ir kalbama, kaip pats 
ždanovas mirė ... Ar natūralia 
mirtim, ar su NKVD pagalba? 

"valymas" visų ne komunistų iš 
valstybinių tarnybų. 

Konsulate liko nepasitraukę 
tik du raštininkai. Pasitrauku
sieji buvo į tas vietas paskirti 
pernai nusižudžiusio ar nužu
dyto ministerio Jono Massaryko. 

SAVO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite 
labai aiškiai pačiame laiške. 

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jura* apie tai pranešti 

Dar trys Čekoslovakijos 
konsulato tarnautojai at
sisakė tarnauti komunis

tų valdžiai 
Prezidento Benešo "atsista

tydinimo" metinių dieną Čeko
slovakijos konsulas Chicagoje, 
sekretorius ir dar vienas tar-

ė • 

nautojas atsisakė iš tarnybos 
ir kreipėsi į USA valdžia pra
šydami prieglaudos, nes jie ne
besutinka toliau tarnauti komu
nistiškos valdžios vadovybėje. 

Jų atsisakymo priežastis esan
ti ta, kad jie patyrę, jog jų tė
vynėje dabar vyksta žiaurus 

VENGRIJOJE IR ŽY
DUS PERSEKIOJA 
Sklinda žinios, kad Maskvoj 

pradėjo persekioti žydus. Nese
nai Maskvos spaudoje pasirodė 
smarkių puolimų prieš žydus 
sionistus, kur jie išvadinti klas
tingais prisitaikėliais, žmonė
mis, neturinčiais tėvynės jaus
mo. siurbėlėmis ir tt. 

Dabar ateina žinios ir iš Ven
grijos, kad ten taip pat suimta 
vienuolika žydų sionistų vadų, 
kuriems birželio mėnesio 17 bū
siąs teismas. Jie esągkaltinami 
už organizavimą nelegalios emi
gracijos į Palestiną. 

Kaip Rusijoj, taip ir Vengri
joj irgi vyksta politinė "švaros 
savaitė". Iš komunistų partijos 
šalinami visi, kurie įtariami esą 
"nacionalistai". Spėjama, kad to 
valymo auka gali būti net pats 
užsieniu reikalų ministeris La-
szlo Raik, kuris dar pernai bu
vo pristatomas, kaip "tvirčiau
sias vyras" partijoj * ir išviso 
Vengrijoj. " ^ ~ 

Kardinolas Mindszenty 
serga nervų liga? 

Iš Vatikano praneša, kad ven
grų komunistų 'Tteismo" nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos kar
dinolas Mindszenty fiziškai esąs 
sveikas, bet jo proto stovis 
esąs nepatenkinamas. 

ISTORINĖ DOVANA LATVIJOS 
PASIUNTINIUI 

Latvijos pasiuntiniui Londo
ne K. Zariniui atsilankant 01-
denburgo latvių stovykloje, šios 
stovyklos gyventojas R. Rapa 
jam įteikė retą ir reikšmingą 
dovaną — žirkles, kuriose buvo 
įgraviruota "Krustpilio-Jekabpi-
lio tilto atidarymas 1936 m. 16. 
11". šiomis žirklėmis paskuti
nis Latvijos prezidentas K. Ul
manis perkirpo juostą, perduo 
dant visuomenei tiltą per Dau

guvą. V 
Kai įsibrovę bolševikai K. UI. 

manį areštavo ir išvežė Rusijos 
gilumon, prezidentas šias žirkles 
pasiėmė su savim, kaipo prisi
minimą apie Latvijos atatatymo 
darbą. , 

Karo metu, kai vokiečiai užė
mė Vorošilovską, vienas vokie

čių karininkas šitas' žirkles ra
do kalėjime. Supratęs, kad tai 
gali būti brangus atsiminimas, 
karininkas žirkles atsiuntė savo 
šeimai, kuri gyvena arti Olden-
burgo. Sąžiningi vokiečiai šį re
tą, jau istorinį daiktą atidavė 
Oldenburgo latviams, iš kurių 
rankų jį dabar gavo pasiunti
nys K. Zarinš. 

Panašaus likimo susilaukė ir 
meniškai išdirbtas medinis La
tvijos seimo pirmininko plaktu
kas. Tą kadaise, Latvijai jau 
nebetekus nepriklausomy b ė s, 
Rygos turguje rado ir nusipirko 
Latvijos rašytojas K. Dzilleja 
ir jau tremtyje, gimimo dienos 
proga, padovanojo seimo pirmi
ninkui dr. P. Kalniniui, kuris 
prieš kelis metus mirė. 
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ŠALYJE ŠIOJE 

ŽINOVAI PRANAŠAUJA, kad 
pasunkėjimas šios šalies ūkinia
me gyvenime bus gana aštrus, 
bet ne perdaug ilgas. Mano, kad 
atsigavimas turi ateiti per 12 
mėnesių, arba net ir greičiau. 

Trečiajame šių metų ketvirty
je smukimas dar didėsiąs ir pa
skutiniame ketvirtyje pasieksiąs 
auksciausio laipsnio. Taigi, jeigu 
tie žinovai yra tikri žinovai, tai 
daugeliui reikia būti pasiruošu
siems sutikti sunkų rudenį ir 
dar sunkesnę žiemą. 

Bet tie patys žinovai drauge 
ir ramina, kad atsigavimas grei
čiausiai prasidės pirmame 1950 
metų pusmetyje, tai yra, atei
nantį pavasarį. 

Pablogėjimas daugiausiai ap-
sfreikšiąs dar didesniu darbų su
mažėjimu, prekybos apyvartos 
sulėtėjimu, daugelio pelnų suma
žėjimu arba ir visišku sunyki
mu. Bet ši krizė toli gražu ne
pasieksianti nei 1920-21, not 
1929-33, nei, pagaliau net 193? 
-38 metų krizių aštrumo. 

MOKESČIŲ PADIDINIM# fce-
turiais milijardais dolerių, kaip 
buvo siūlęs prezidentas Truma-
nas, šiais metais nebenumato
ma. Greiciasiai nebus ir kitų da
linių mokesčių padidinimų. 

Tačiau stipriai kalbama apie 
pašto mokesčių padidinimą, k|&* 
riuo ypatingai skaudžiai būtų 
paliesti laikraščiai. Kai kas sp€-
ja, kad toks pašto mokesčių pa
didinimas, kokį rengiasi siūlyti 
pašto administracija, priverstų 
užsidaryti bent kelis tūkstančius 
mažųjų laikraščių, žinoma, dar 
nėra tikra, ar įstatymų leidėjai 
pritars tam pašto administraci
jos sumanymui. Stebėtojai tvir
tina, kad daugybė mažųjų laik
raščių Amerikos visuomenės gy
venime turinti daugiau reikš
mės, negu didžioji spauda... 

VIENO MILIJONO dolerių at
lyginimo Fordo streiko metu 
darbininkai nustojo kiekvieną 
dieną, o ne per visą streiko lai
ką, kaip tai galėjo atrodyti iš 
pastabos pereitame numeryje. 
Dabar, apskaičiavus, kiek dar
bininkų to streiko metu nedirbo 
ne vien Detroite, o ir kitur, 
skaitoma, kad tų atlyginimų bu
vo negauta net daugiau: apie 
1,250,000 ar net iki 1,300,000 
dolerių kasdien. O kadangi strei
kas truko 24 dienas, tai skai
čiuojama, kad per visą laiką 
darbininkai nustojo neuždirbto 
atlyginimo apie 30 milijonų do
leriu. 

DABARTINIS DOLERIS, skai
čiuojama, yra vertas 50 prieš
karinių centų, lyginant su tuo, 
ką galima buvo už dolerį nu
pirkti 1939 metais ... Dabar 
manoma, kad netrukus doleris 
taps vertas apie 60 prieškarinių 
centų. 

Tai reiškia — prekės pinga ar
ba pinigas brangsta. Bet kainų 
kritimo nėra ir nebus vienodo 
visiems dalykams. Kai kuriems 
dalykams kainos jau krito ir 
gali dar labai smarkiai kristi. 
Kai kuriems jos tik nežymiai 
pasikeis, o dalis prekių liks tos 
pačios kainos, kaip ir buvo. To
dėl ir kainų kritimą ne visi gy
ventojai vienodai gales pajust!* 
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D I R V A  

PENNSYLVAN1J0JE 
PITTSBURGH 

STAIGA MIRĖ BRAŠKI — 
VIRBICKAITĖ 

Staigiai ir netikėtai mirė Mil
da Petronelė Braški-Virbickaitė, 
kuri Pittsburghe ir apylinkėse 
lietuvių tarpe buvo gerai žino
ma kaip pianistė - akomponuo-
toja daininkams. Ji yra dalyva
vusi daugelyje ne ti% vietinių, 
bet ir svečių daininkų koncer
tuose. 

Milda buvo baigusi Pittsbur-
gho universitetą ir kurį laiką 
buvo mokytoja, tačiau 1936 m. 
susituokusi su Henry Brask, tą 
darbą metė. Vyrui išėjus į ka-

BALTIMORE MD. 
LIŪDNA, SKAUDI ŽINIA 

Penktadienį, birželio 8 gavau 
pranešimą nuo Petro Jaro, kad 
mirė Juozas Milūnaitis, TMD 
skyriaus pirmininkas, žymus 
Baltimorės lietuvių visuomenės 
Veikėjas, taurus tautietis. Gerb. 
P. Jaro pranešimas telegrama 
toks: '"tiktai 24 valandas te-
sirgęs, mirė TMD skyriaus pir
mininkas Juozas Milūnaitis. Lai
dojamas šeštadienį. TMD var
du įteiktas gražus gėlių vaini
kas". 

Tai labai liūdnA, skaudi žinia 
man, nes vos tiktai prieš mė
nesi laiko būdamas Baltimorė-
je turėjau progos išsamiai kal
bėti lietuviškais ir TMD rei
kalais su a.a. Juozu Milūnaičiu. 
Tuomet jis atrodė man ne tik
tai pilnai sveikas, kupinas ener
gijos ir entuziazmo, bet ir vil
čių visuomeniniame darbe. 

A.a. Juozą Milūnaitį pažinau 
prieš dvidešimtį metų. kaip vie
ną iš tauriųjų veikėjų, visuome
nininkų ir pavyzdingą žmogų.. 
Šiame didžio liūdeso momente 
reiškiu nuoširdžiai gilią užuo
jautą jo šeimai, giminėms ir 
TMD nariams, netekusiems sa
vo bičiulio. 

Walter M. Chase, 
TMD Pirmininkas 

riuomenę, vėl dirbo ir gyveno 
pas tėvus. Vyrui grįžus iš karo, 
įsikūrė naujame bute ir laimin
gai gyveno iki netikėtos mirties. 

Mirties priežastis — aukštas 
kraujo spaudimas, dėl kurio ve
lionė visiškai nesirūpino. Birže
lio 3 dieną, apie 12 vai. ištiko 
smarkus priepuolis, ligonė buvo 
skubiai nuvežta į ligoninę, bet 
ir ten nieko nebegalėjo pagelbė
ti: 10 min. po 8 vai. atsiskyrė 
su šiuo pasauliu, būdama 38 m. 
amžiaus. Liko vyras Henry, tė
vas Juozas Virbickas, pamotė 
Rasella, sesuo Danutė P. Vir
bickaitė, brolis Vytautas. 

Palaidota antradieni, birželio 
6-tą, iš šv. Kazimiero bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse šeimos skly
pelyje. 

Nuliūdęs tėvas 
Juozas Virbickas 

PHILADELPHIA 
NORI SUSIŽINOTI SU GIMI

NĖMIS 

Gegužes 14-tą į Philadelphią 
atvyko Albinas Krikščiūnas su 
žmona Janina ir sūneliu Anta
nuku, Vytauto ir Irenos šerelių 
giminaičiai. Apsigyveno pas Jur
gį ir Agotą Ragulius, 3279 Mil
ler St., Philadelphia, Pa. 

Krikščiūnas sako, kad be še
relių jis turįs ir daugiau gimi
nių Amerikoje, tik nežino jų 
adresų, o pageidauja su jais 
susižinoti. Jam jau ne pašalpos 
ar kitokios pagalbos reikia, jis 
tik nori susipažinti. Krikščiūnas, 
kai]) mechanikas, turi jau pusė
tinai gerą darbą, taip pat ir 
gerą pastogę pas Ragulius. 

SUGRJžO Iš BERMUDO SALŲ 
Eleonora Griganavičiūtė, čia 

gerai žinomų veikėjų Jono ir 
Marijos Griganavičių, gyv. 2615 
E. Allegheny Ave., Philadelphia, 
Pa, duktė su drauge prieš kuri 
laiką laivu "Queen of Bermuda" 
buvo išvykusi Į Bermudo saly
ną atostogų. 

Nesenai jos sugrįžo iš tos 

Detroit, Mich., Naujienos 
MUZIKAS BR. BUDRIUNAS« 

JAU MUSŲ TARPE 

Birželio 4 dieną įvyko susipa
žinimo vakaras su naujai atvy
kusiu muz. Br. Budriūnu, kuris 
perėmė vesti Am. Liet. Balso 
Radio Klubo chorą. 

Per kelioliką metų mūsų 
mieste " nebuvo tokio lygio mu
ziko, kaip kompozitorius Bu-
driūnas. Net abejotina, ar išviso 
kada tokios muzikinės jėgos bu
vo pasiekusios Detroitą. Nors 
jau keletas chorvedžių pro mūsų 
akis praėjo. 

Susilaukę tokio žymaus mu
ziko, beveik neišvengiamai Ra
dio Klubo nariai turėjo suruošti 
susipažinimo vakarą su nauju 
muziku. Ne tik, kad choro na
riai privalo pažinti savo vedėją, 
Bet ir visiems Detroito lietu
viams pravartu pažinti šį naujg 
muzikos meisterį, kurio už
duotis gana svarbi ir prasmin
ga, nes jam teks mus žavėti su 
savo dainininkais oro bangomis 
per lietuvių radijo pusvalandį. 

Susirinkusieji į susipažinimo 
vakarą gavo gerą vakarienę, c 
po vakarienės vakaro vedėja? 
dr. P. Padalskis, apibūdinęs muz 
Bitdriūno muzikinius sugebėji
mus, perstatė keletą žmonių pa
reikšti savas mintis. Trumpai 
kalbėjo: Radijo Klubo pirminin
kas P. Medonis ir choro pirm 
jaunasis Medonis, broliai advo
katai Kazlauskai (buvę trem
tiniai), Tremtinių draugijos pir-
minikas Urbonas, buvęs chore 
vedėjas Jonas Valiukas, nauja
sis choro vedėjas Bronius Bud 
riūnas ir jūsų korespondentė. 

Po gražių linkėjimų naujai 
chorvedžiui, visi ėjome į viršu
tinę sale, kur buvo paruošta mu
zikinė programos dalis, čia dr. 
Padalskis pakvietė Joną Valiu
ką padainuoti. Jam akompana
vo Helena Dailydaitė. Daininin
kui klausytojai plojo ̂ ir iškvie
tė dar padainuoti. Toliau dai
navo merginų kvartetas, akom-
ponuojant jau naujam choro ve
dėjui B. Budriūnui. Jos padai
navo tris daineles, kuriomis vi-jdomios kelionės. 

RichmoniškisĮ si buvo labai patenkinti. 

Perskaityta telegfftma nuo muz. 
J. Žilevičiaus is New Jersey, ku
ris linki B. Budriūnui geros klo
ties. 

Vėliau buvo šokiai ir t)endras 
pasilinksminimas, žmonių buvo 

-ne perdaugiausiai, bet visi buvo 
geroje nuotaikoje ir vakaras 
praėjo tikrai linksmai. 

LVS 6 SKYR. PERSIORGANI
ZAVIMO SUSIRINKIMAS 
Šį sekmadienį, birželio 12 die

ną, pirmą valandą po piet šv. 
Antano mokyklos patalpose įvy
ksta svarbus LVS 6-to skyriaus 
susirinkimas. 

Šiame susirinkime bus pra
nešimas iš Tautinės srovės sei
mo, įvykusio gegužes 21 ir 22 
d. New Yorke. 

Bus išsiaiškinti persirganiza-
vimo klausimai — LVS 6 sky
riaus perėjimas į Amerikos Lie
tuvių Tautinę Sąjungą. Kaip 
jau matėme iš DIRVOJE pas
kelbto naujos organizacijos sta
tuto, ši organizacija yra tauti
nė kultūrinės, o ne partines vei
klos organizacija. 

Todėl kviečiame į šį ypatingą 
susirinkimą visus senuosius na
rius ir rėmėjus, ir naujai atvy
kusius lietuvius, kurie jaučiasi 
šiai naujai organizacijai artimi 
Mūsų senųjų veikėjų troškimas, 
kad kuo daugiausiai įsijungtų 
naujųjų lietuvių ir paimtų vei
klą Į naujas rankas. 

Kas geriau supras apie Lie
tuvos reikalus, jei ne tas, ku
ris ią tėvynės buvo išvarytas 
ar pats dėl nepakenčiamų oku
panto žiaurumų iš jo pasitrau
kė? Kurio širdis ir mintys kas
dien linksta į tą brangią šalį 
io gimtinę, jo auklėtoją. 

Kultūrinis gyvenimas, turi
me prisipažinti, mūsų senųjų 
lietuvių tarpe yra gerokai pa
smukęs. Tas įvyko ne dėl mūsų 
kaitės, bet'lrk tlėl to, kad mūsų 
tarpe buvo per mažai kultūri
ninkų. Dabar jų susilaukiame 
kas kart daugiau. Dabar ir lai 
kas rūpintis, lietuvių tautos kul
tūros pakėlimu šioje laisvoje 
Amerikos šalyje. 

Mes Duodam ir Ižkeičiam Eagle Stamps 

THE MAY BASEMENTE 

Moterims ir mergaitems geri dydžįai 

U. S. WaC & \ 
TYPE 

Padaryti ant garsių reguliuoja

mų kurpalių, iš tikros veršiuko 

odos, su Goodyear apsiuvimo 

įtaisu. 

° Veršiuko oda 

° Lenkto ąžuolo, oda 

aplipinti padai 

° Pilaaa odinis 

pamušalas 

° Reguliuoti kulnai 

populio 

JUODI 

Taigi kviečiame visus naujuo
sius lietuvius prisidėti ir įsi
jungti į šiuos naujus mūsų tau
tos reikalais žygius. 

LVS 6 skyr. valdyba ir 
ALTS, Mich, direktoriai « 

ATVYKSTA LIETUVIAI Iš 
ŠVEICARIJOS 

Rašytojas ir jūsų korespon
dentas Jurgis Glaudys gavo te
legramą nuo Atlanto vandeny
no, kad jau atvyksta jo sesutė 
dr. Leknienė su šeima iš Šveica
rijos. Gliaudžių šeimoje didelis 
džiaugsmas, nes jie senai jau 
laukia savo artimųjų, kurių iš
važiavimo keliai buvo labai sun
kūs. Bet dėka vietinių lietuvių 
gerų affidavitų, po beveik dve
jų metų laukimo, jie. pagaliau 
atvyksta. 

BUVO IŠVYKĘ 

Architektas Edmundas Arba-
čiauskas su savo žmona rašyto
ja Ale Rūta-Nakaite ir dukrele 
Vijolė buvo išvykę Chicagon 
aplankyti giminių. 

Valerija Kriaučiūnienė su sa
vo naujais gyventojais Bliū-
džiais irgi buvo išvykę į Chica-
gą aplankytyi, o naujieji dar tik 
susipažinti su senai Amerikoj 
gyvenančiais giminėmis. 

Stepulioniai su dukrele Valen-
cija ir Gliaudžiais buvo išvykę 
į Clevelandą ir ten dalyvavo 
BALFo vakare. V. Stepulionytė 
dainavo solo, o J. Glaudys kal
bėjo ir deklamavo. 

LIETUVIAI 
IR VĖL PASIRODYS 

Birželio 19 dieną International 
Institutas statys kertinį akmenį 
savo najam namui. Ceremoni
jose kviečia dalyvauti visas tau
tas, o kai kurias ir programoje 
pasirodyti. Kviečia ir lietuvius 
dalyvauti programoje su tau
tiškais šokiais. P. Žemaitienė jau 
ruošiasi su savo jaunutėmis šo
kėjomis. Iškilmių eisenoje bus 
nešama" ir lietuvių vėliava. Iš
kilmių laiką pranešime vėliau. 

M. Sims. 

Cleveland Naujienos 
IŠSKRIDO PASITIKTI GIMI

NIŲ TREMTINIŲ 
Frank Vester su žmona, gyv. 

1328 55th St., 4 birželio išskrido 
į New Yorką pasitikti Mrs. Ves
ter sesers dukters Plečkaitienės 
Petrės su vyru. 

Plečkaitienė yra taipogi ge
rai žinomos Clevelande miru
sios veikėjos P. Kundrotienės 
sesers duktė. Kundrotienė sa
vo giminaitės Plečkaitienės la
bai laukė ir buvo sudariusi rei
kalingus dokumentus, bet mirė 
nesulaukus. Dabar iš naujo dar
bo ir buto garantijas yra išra
šęs Mr. John Smigel, Preston 
Hollow, N.Y. 

Vester'iai grįš 20 birželio su 
Plečkaičiais. 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio, birželio 15 

dienos čia rodoma spalvota fil-
ma-komedija "The beautiful 
Blonde from Bashful Band", 
kur vyriausią rolę vaidina Bet
ty Grable. 

Filmo j e daug muzikos, juoko, 
taip pat ir vakarietiškų nuoty-
kių. 

BRONIUS BUDRIUNAS 

reiškia viešą padėką P. ir P. 
Medoniams ir jų sunums už pa-

CENTRAL ARMORY 
Ateinanti antradieni, birželio 

14, Central Armory vėl bus im
tynės, kuriose vėl susiims Fred 
Bozik su Don Eagle. Imtynių 
rengėjas Jack Gannon šiam va
karui yra numatęs australiškas 
porines imtynes, kuriose daly
vaus iš vienos pusės Dr. Ed. 
Meske ir Wladek Kowalski, iš 
kitos — Jack Vanski ir Jim 
Henry, kuris šį sezną pirmą 
kartą pasirodo. 

Be to, Sandor Kovacs, prieš 

tris savaites laimėjęs imtynes 
"aštuoniukėje", susiims su Jim 
Wright iš San Francisko. Ir dar 
— Billy Fox bandys jėgas su 
atvykėliu iš Bostono, George 
O'Hara. 

Bilietai pas Richmand Bro
thers, 736 Euclid Ave., MAin 
0967 ir Central Armory, PRos-
pect 4121. 

Kainos: Rezervuotos po $2.40 
ir $1.80. Įėjimas — $1.20. 

Durys atviros nuo 7:00 vai 
vakaro. Pirmos rungtynės pra
sideda apie 8:30. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS KA
TALIKŲ KARO VETERANŲ 

613 POSTAS 

birželio 26 dieną, sekmadienį, 
rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks Richmond Country Club, 
Highland Road. Bus šokiai, bu-
fietas, baseball žaidimas. 

" NAUJOSIOS PARAPIJOS""* 
TRETININKĖS 

rengia pikniką ir 
kortavimo vakarą 

Naujosios parapijos Sode, 
Sekmadienį, birželio 12 dieną 

Pradžia 3 vai. 

PADEKITE SURASTI 
Kazys Dūda iš Riceville, Iowa, 

ieško Kazimiero Vaičikausko, 
paėjusio iš Lietuvos, iš Kairiš
kių kaimo, Tryškių parapijos. 
Kas apie jį žino, prašom pra
nešti tiesiai K. Dūdai. 

Kunigas J. Juozas Aranau-
skas, Coll. St. Stanislas, MONOS 
Belge, (Europe), prašo atsiliepti 
Valulus, kilusius iš Norūnų k., 
Vaškų valsčiaus, prieš paskuti-

ffalbii atvykti fr globa čia"atvy- kar? nenusiųs Chic^oje, 
kus, Detroito Lietuviu Radijo '.r "f*™ Martynaitytes, kilusias 
Klubui ir visems susipažinimo U Laukaodžio Para" 
vakaro rengėjams, kalbėtojams j ' 
bei dalyviams ir telegrama svei-| Prano Lukošiaus, kilusio iš 
kinusiam J. Žilevičiui — už ma
lonius sveikinimus ir linkėjimus. 

° Odiniai vidpadžiai 

° Goodyear apsiuvinė-

jimo konstrukcija 

° Plieno užkulniai 

DYDTS 4 - Q  .iiijp.ii * -M— M - * . 1. Jr. 

Grupėse pločiai 

nuo A iki D 

° Aaukščiausios 

šies darbas 

ru-

Atsiprašom: Nei pastų nei telefonu užsakymų 

Basement Shoe Department 

WATERBURY, CT. 
LIŪDNŲ SUKAKTUVIŲ 

PAMINĖJIMAS 

Birželio 15 dieną sueina devy
neri metai , kai Sovietų Sąjunga 
okupavo Lietuvą. 

Waterburio ALT ruošia tos 
liūdnos sukakties minėjimą 

birželio 18 dieną, 
šeštadienį, 8 vai. vak., šv. Juo-
zano parapijos salėje (John St.) 

Minėjime dalyvaus ir kalbės 
crenerolas K. Musteikis, buvęs 
Lietuvos krašto apsaugos mini
ster i s tuo metu, kada Maskvos 
kariuomenė įžygiavo į Lietuvą 

Specialioj minei imo nrogra-
moj bus atvaizduota Sovietų 
klasta ir skriaudos, padarytos 
Lietuvai ir lietuviams. 

Visi Waterburio lietuviai 
kviečiami dalvvauti minėjime. 

Minėjimo reneimo 
Komitetas;: 

A. J. Aleksis. Dr. M. .T. 
Colnev, M. Endrikaite, 
T. Matas. A. Orantas. 

TURIU KNYGŲ! 
Kam reikalingos, atsiliepkite, 

duosiu vardų sąrašą. 
Rašykite: 

J. K. Urbaitis 
646 Thompson Ave. 

Donorą, P*. 

Sviliukų kaimo, Josvainių vl., 
Kėdainių apskr., ieško Ignas 
Šmigelskis, jo sesers sūnus, ku
rio dabartinis adresas yra: Ig
nas šmigelskis, (16) Heuchel-
heim Giessen, In der Ecke 3, 
Hessen-Germany, US Zone. 

Savers always welcome 
CUNCf 
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IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 
^  i ' i i  nį/0 • 

Jusy Naujas Namas NERA Moderniškas be 

-t 1949 MONCRIEF 
Šildymo Įrengimas ANGLIMS-GASUI-ALIEJUI 

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 
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P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
S kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
5į riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
E Sutaisau paskolas pirmo morgeeio. Patarnavimas ir išpildymas 
5 garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 
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neprumam 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta LietuviškavUžeig& 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas raus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 
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D I R V A 

Politinis 
idealizmas ir realizmas 

Rašo Julius Smetona 

Senovės Roma Ir Jungtines 
Amerikos Valstybės 

Paskutinių kelerių metų bė
gyje amerikiečių spaudoje pa
sirodė eilė straipsnių, lyginan
čių senovės Romos imperiją su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis. Tuose straipsniuose bu
vo daug kalbama apie šios ša-
Mes panašumus su senovės Ro
ma, bet labai nedaug apie skir
tumus. O skirtumų iškėlimas 
Stuo metu, kada kalbama apie 
Amerikos taikos idėją arba Pax 
Americana, kai tik būtų buvęs 
labai įdomus. 

Pax Romana 

'Romoje vyravo politinis re
alizmas, o Jungtinės Vaisty
tas bando vadovautis politiniu 
idealizmu. Romos valstybė gy
vavo 1000 metų ir ji kelis šim
tus metų diktavo pasauliui tai
kę, žinomą, kaip Pax Romana. j 

Tai buvo žiauri taika, pagrįsta 
absoliučiu Romos viešpatavimu, 
bet vis dėlto tai buvo taika, ku
rios pavėsyje išaugo didelė ci
vilizacija ir kuri palyginamai 
ilprą laiką didelei žmonijos 
liai laidavo ramų gyvenamą. 

Romėnų dualizmas 

Būdami realistai, romėnai ne
galėjo pakęsti jokios kitos jė--
.#js savo pašonėje. Aiškus da
lykas: jei dvi galingos valsty
bės turi gyventi viena greta ki
tos, nei viena iš jų negali liku
siai pasaulio daliai diktuoti sa
vo taikos, bet turi skaitytis su 
antrąja. Kai Romos pašonėje 
liaugo galinga Kartaginos val
stybė, romėnai iškėlė šūkį: Kar
tagina turi būti sunaikinta! Ir 
jie kariavo tol, kol ištikrųjų iš 
Kartaginos teliko griuvėsių krū
va. O po to jie Kartaginai pa
diktavo savo taiką. Tokia žiau
ri buvo Pax Romana... 

tas lieka faktu, kad šiandien 
Amerikos komunistai, betyko-
dami durti peiliu j nugarą teise 
tai šios šalies valdžiai, užuot bu 
vę už grotų, ne tik vaikšto lai 
svi, bet ir laisvai veikia. 

šviesos ir Vakarų triumfas 

Nėra reikalo įrodinėti, kad 
dabartinė Amerikos politinio 
idealizmo forma ne tik nepa
lengvina bolševikų pavergtų 
tautų būvio, bet yra pavojinga 
ir pačios Amerikos gerovei. Ka 
tastrofai išvengti ir gero trium
fui prieš pikta pasiekti, yra bū 
tina šios šalies politinį idealiz
mą surealinti. Metas jau vėly
vas ir nusistatymo pakeitimo 
nebegalima toli atiėlioti. Vietoj 
palmės šakelės siūlymo Maskvos 
niekšams, jiems turi būti pra
neštas plieninis sprendimas: 
Pįktoji Maskvos galybė turi bfl« 
ti sunaikinta! 

Tik tą įvykdžius, Amerikos 
politinis idealizmas galės įgyti 
realias, gyvybingas formas. 

Tik Kremliui kritus, nukal
kinta žmonija galės džiaugsmin
gai Sušukti: "šviesa iš Vakarų 
parbloškė tironu ir įkvėpė mums 
naujos gyvybės viltį!" 

męt am 

DP PROTESTO 
DEMOSTRACIJOS 

Amerikiečių idealizmas 

O kokia yra Pax Americana? 
Teorijoje ji yra pagrįsta kil
niais teisingumo ir teisėtumo 
dbalsiais, siekiančiais patikrin
ti visai žmonijai laimę ir gero
vę. Bet praktikoje ji pasireiškia 
nuolaidumu bolševikams ir kone 
pusės pasaulio atidavimu Ma-
ikvai. Ir žūsta, raudonojo tiro
no prispausti, milijonai nekaltų 
žmonių. Jie žūsta begalinio siel
varto apimti, nesulaukę savo vil
čių ir svajonių išsipildymo. 

Romos politinis realizmas ne
būtų pakentęs Maskvos sa
vo pašonėje. Ne tiek dėl Maskvos 
tironiškumo, kiek dėl to, kad 
pats stiprios Maskvos' buvimas 
nebūtų suderinamas su Romos 
viešpatavimu. O Amerikos po
litinis idealizmas leidžia nekliu
domai augti Maskvos galybei ir 
pro pirštus žiūri į jos plėšikavi
mą silpnesniųjų sąskaiton. 

Nusikaltimas nėra politinis 
įsitikinimas. 

Politinis Amerikos idealizmas 
skiriasi nuo Romos realizmo ir 
vidaus santykiuose. Roma ne
būtų pakentusi išdavikų valsty
bės viduje, o Amerikos komu
nistai, kurie yra toki išdavikai, 
nes seklbiasi lojalesniais Sovie
tų Sąjungai, negu savam kra
štui, naudojasi tokiomis pačio
mis teisėmis bei privilegijomis, 
kaip ir lojalūs piliečiai. Komu
nizmas, mat, idealistų amerikie
čių laikomas politiniu įsitikini
mu, o politinių įsitikinimų lai
svė yra garantuota Amerikos 
konstitucijos... 

Bet valstybes išdavimas, kė
sinimasis jėga nuversti teisėtą 
valdžią, tos pačios konstitucijos 
yra laikomi didžiaisiais nusikal
timais, ir reikia nepaprastai la
kios vaizduotės, kad būtų gali
ma didįjį nusikaltimą palaikyti 
politiniu įsitikinimu. Bet fak-

Netrukus po didžiosios I>P 
protesto demonstracijos Miun
chene, apie kurią jau buvo pla
čiai rašyta, sukruto ir kitų mies
tų tremtiniai. Braunšveigo Ro
zalijos kareivinių kieme susi
rinko apie 1,500 lietuvių, lat
vių, ukrainiečių, estų, baltgudžių 
ir rumunų protesto demonstra
cijai prieš bolševikų terorą ana
pus geležinės uždangos. Po iš
kilmingų pamaldų kiekvienos 
tautos atstovas paaiškino susi
rinkusiems mitingo reikšmę ir 
buvo priimtos rezoliucijos įtei
kimui okupacinės valdžios įstai
goms. Iš anksto informuojant 
miesto valdžią, policiją ir IRO 
įstaigas, demonstracijos daly
viai su plakatais ir vėliavomis 
žygiavo miesto centro link, pa
keliui paskleidžiant informaci
nius lapelius vokiečių kalba. 
Tvarka demonstracijos metu bu
vo pavyzdinga ir vokiečių poli
cija laikėsi visai korektiškai. 

LLLV/SB 

Lietuvių Kalbos Vadovą 
dar galima užsisakyti 
Laikas bėga, knyga spausdi

nama. Paskubėkite ją užsisaky
ti. Tik $2.50 - 700 puslapių kny
ga. Pinigus siųskite žemiau nu
rodytu adresu. 

Knygos autorius profesorius 
P r a n a s  S K A R D Ž I U S  r a š o :  
"Vienu žodžiu, tai bus tam tik
ras mūsų kalbos ir drauge su 
tuo tautinės kultūros aruodas, 
kuris atskleis prieš mūsų akis 
mūsų tėvų kalbą, mūsų tautinės 
kultūros atspindį, ir tuo pat 
metu primins mūsų tautos sa
vaimingumą, jos laisvą tautinę 
kūrybą ir laisvės troškimą. 

Aš džiaugiuosi, kad Tamsta 
ruoši Amerikoj mūsų Vadovui 
kelią. Nuoširdi lietuviška padė
ka už tai. Mano bus uždavinys 
neapvilti Jūsų pastangų." 

Užsiprenumeravę, knygą gaus 
tiesiai iš Europos. 

Juozas Audėnas 

Generalinis Įgaliotinis 
14 Townsend Street 
Boston-Roxbury, Mass, 

•LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
—kur pažymėta visi Lie
tuvos miesteliai. Kaina 50c 

T E N  S U D E G I N O  
2480 lietuvių 
šiandien pradedame spausdinti IHttrtmotą apralymą afrfe flosseiK 
buergo koncentracijos stovyklą. Aprašymą ir iliuetracijas priren
gė mūsų korespondentas Vokietijoje Balys Gaidžiūnas, kuris ir 
pats yra buvęs arti prie eilės patekti j vieną iš tokių degintuvlų. 

DOCUMENTUM 
twdWam wMfMR «k cottrii flottubuntonribu* quondam coocentreBofu 

destiaotis. 
Coflegium.cui impefofum est, ut <tvonume*tum, copeflom moirtotemqusfahonsm 
caplivorum quondam politicorum in costrisFlossenburgiensibus concentration-! 
destinotij occisorum oedi'icel. et quidam. ex magistratibus occupations 
Americonis, ex gubematorio Bovortensi, ex legationibus militaribus in zona 
Americono stantibus, ex socerdotibus. omnium confessionum, praefectus 
circuli Neustodtiensis ad fluviufli Woldnoab siti, magistri civium oppidorum 
Flossenburgii et Weiden, proefeętus castrorum Polonicorum „Gen. Wl. Sikorski" 
Flossenburgii 

eontirmoM 
onno Domini 1947 die 25.Moio in um»i osso eoptivorum quondom politicorum 
interfec'orum et ustorum excastm Flossenburgiensibus quondam concentration! 
deifinotis deposita esse. Interfecti eront cives duodeviginti nationumet quidem 

Russi 26430 
Poloni 17546 
Germani 5964 
Froncogolli 4771 
Czechoslovaci 3784 
Judaei 3132 

Italiani 
iithuani 
lugoslavi 
Selgae 
Batavi 
Hungorii 

3413 
2480 
2140 
1693 
1162 

672 

Graeci 
Dan i 
Scandinavl 
Hisponi 
Brittanni 
Americani 

Urna, in quom ossa coptivorum ustorum deposita Sunt, trodito est 

a n a m  n a t i o n i s  t c g e r e n t i  

Domino. 
ut earn in patriam suom transferor. 

Quod supra scriptum est. suo quisque propria manu et signo eonfirmat. 

Flossenburgii, 25. V 1947. 
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SMntoioM SMtonli 
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Dokumentas, surašytas lotynų kalba 1947 metais gegu
žės 25 d. ir patvirtintas specialiai sudaryto komiteto ir 
valdžios {staigų, kad Flossenbuergo koncentracijos sto
vykloje buvo sudeginta 18 tautų 73,296 asmenys, šis do
kumentas išduotas su nužudytųjų palakų urna, kad ji 
būtų parvežta j savo tėvynę. Lietuvių vardu dokumentą 

pasirašė vyskupas V. Padolskis. 

Lietuvių tauta kovoje dėl sa
vo laisvės iš svetimųjų yra pa
tyrusi daug skriaudų. Mes tu
rime eilę vietovių, kuriose su
dėtos labai didelės kraujo au
kos. Štai kryžiai — carų Rusi
jos žiauraus persekiojimo bai
sus pavyzdys, štai Pravieniškės, 
Rainių miškelis Žemaitijoje, Pa
nevėžys ir eilė kitų žudynių vie
tų - žiauraus komunistinio siau
tėjimo pasibaisėtinas paveik
slas. štai ir Flossenbuergas, Vo
kietijoje — nacių siautėjimo 
sukurta neįtikėtina tikrovė. O 
kiek tokių ir dar baisesnių vie
tų mes atrasime po būsimo karo 
sovietų Rusijoje prie Kotlo, 
Vorkutoje, Sibire? ... Ten ne
kaltų ir laisvę mylinčių žmonių 
malimas eina nė kiek nemažes
niu tempu, negu jis buvo vykdo
mas hitlerinės Vokietijos bu

delių. 
Bet vieną kartą ateis teisy

bės valanda visiems, kaip ji atė
jo ir nacinio siautėjimo vadams. 
Ir Flossenbuergo koncentraci
jos stovyklos "didvyriai", tūk
stančiais užmušę, korę ir deginę 
nekaltų Europos gyventojų, pa
tys buvo pakarti ant tų pačių 
kartuvių kablių, kurie ir da
bar dar tebestovi liudydami 
Žiaurią tikrovę... 

Kai lankaisi Flossenbuergo' 
mirties stovykloje, esi privers
tas išgyventi baisiausius jaus
mus. Čia kiekvienoje vietoje 
mirties paveikslai tebėra gyvi 
ir tarsi matai tuos tūkstančius 
žmonių, pro krematoriumo ka-

Flossenbuergo KZ sudegintųjų 
palaikų urna, išduota lietuviams, 
kad laisvei atėjus būtų palai
dota Lietuvoje. Laikinai ji iš
siųsta į Ameriką ir laikoma 

Ifarianapolyjt 

miną nuėjusių j aną gyvenimą. 
Taip, 73,296 jau niekad nebe

vaikščios žemės takeliais ir 
niekas nebeprikels tų 2,480 ma
no tautiečių, kurių belaukdamos 
naktis praverks motinos, sese
rys ir sužadėtinės. Jie žuvo bai
siausiose apystovose ir liku
siems paliko krauju rašytus 
testamentus kovti iki pergalės, 
testamentus kovoti iki pergalės. 

Pirmą kartą man teko Flos-
senbuerge būti 1947 metų Sek
minėse. Tada Flossenbuerge bu
vo didelės iškilmės — šventino 
žuvusiųjų atminimui pastatytus 
garbės paminklus. Iš visų Vo
kietijos vietų buvo suplaukusios 
minios žmonių. Tada, prie ge

riausių norų nebuvo galima ati
džiai viską apžiūrėti, žmonių 
minios plūdo ir stebėjos, kad 
taip galėjo įvykti. Net patys 
vokiečiai, gyvenantieji netoli tos 
vietos, kraipė galvas ir dažnas 
šluostėsi ašaras už savo sužvė
rėjusių tautiečių kaltes. Todėl 
jau tada ryžausi Flossenbuergą 
aplankyti, kai tik bus tuščias 
ir niekas netrukdys. 

Proga atsirado šią žiemą. Ne
toli Flossenbuergo gyvenantie
ji lietuviai — iš Amber go ir 
Veideno — man mielai padėjo 
šią baisią lietuvių kančios vietą 
nufilmuoti ir nufotografuoti. 
Ir jei šis iliustruotas rašinys 
gali būti DIRVOJE paskelbtas 
— aš esu dėkingas Ambergo 
IRO Arė j os tarnautojui E. Bal-
ceriui, nuoširdžiai rėmusiam 
mano sumanymą. Nemažiau esu 
dėkingas ir DIRVOS redakcijai, 
sutikusiai apmokėti nemažus 
klišių gaminimo kaštus. 

t 
O apie Flossenbuergą reikia 

kalbėti. Tai baisių kančių vieta, 
čia lietuviai, proporcingai nuo 
esamų gyventojų, atidavė pačią 
didžiausią kraujo auką. Vien 
F l o s s e n b u e r g o  k o n c e n t r a c i  j o s  
stovykla visiems, kurie rėkia, 
kad lietuviai bendradarbiavo su 
naciais, duoda geriausį atsaky
mą: O kur kitose stovyklose 
nukankinti ir kalėjusieji, ne 
šimtai, bet tūkstančiai. 

Tūkstančiai žuvusių, kad mes 
brangintume laisvę. 

(Daugiau kitame ŠIRVOS Nr.) 

Kaip bus su dr. J. Šaulio 
biblioteka? 

N# tiktai knygios mėgėjai, 
bet ir plačioji visuomenė žino, 
jog pereitų metų rudenį su šiuo 
pasauliu atsiskyręs didysis mūsų i 
valstybininkas dr. Jurgis šaulys 
paliko Lugano, Šveicarijoje, 

turtingą biblioteką. 

Per daugelį metų jis rūpes
tingai rankiojo leidinius, ypa
tingai tokius, kurie turi kokio 
nors ryšio su Lietuva ar lietu
vių tautos kultūra arba istorija. 

Dr. šaulys daug keliavo. O 
kur tik užsukdavo, tai ieškoda
vo ne kokių pasilinksminimo vie
tų ar kitų svetimų įdomybių pa
matyti, bet dairydavosi pro
gos susipažinti su senų ir retai 
randamų knygų pirkliais. Ir 
vis ieškodavo pas juos ko nors, 
kas gali būti svarbu lietuvių tau
tos, jos istorijos, kultūros rei
kalams. Ne tik ką radęs tuo
jau nupirkdavo, bet susipažinda
vo su tokiais knygų pirkliais ir 
užprašydavo, kad kai tik jie kur 
užtiks ką senais laikais ar da
bar apie Lietuvą ar lietuvius 
atspausdinta, kad tuojau jam 
atsiųstų. Tokiu būdu velionis 
surinko 
kelis tūkstančius mūsų tautai 

brangių knyg$. 

šiandien, kai esame atskirti 
nuo tėvynės, toji biblioteka yra 
bene 
turtingiasias Vtaanistikos rin

kinys laisvajame pasaulyje! 

Jo vertė yra tuo didesnė, kad 
lietuviškos literatūros užsieniuo
se išviso labai negausu. 

A. a. dr. šaulys rinko ne vien 
knygas. Jis yra surinkęs labai 
daug senovės Lietuvos žemėla
pių, kurie yra nepprastai svar
būs dokumentai Lietuvos isto-
rijai. 

Ne mažesnės vertės yra ir 
vėlionies privatinis archyvas. 
Bene nuo 1903 metų jis rinko vi
sokeriopą istorinės reikš
mės turinčią korespondenciją ir 
dokumentus, kurie jam patek
davo į rankas. Ilgus metus sto
vėjęs mūsų visuomeninio bei 
valstybinio gyvenimo sūkury, 
velionis surinko gausų archyvą, 
kuris net ir ramiais laikais, tu
rint savo nepriklausomą valsty
bę, būtų tikras lobynas naujes
niųjų Lietvos istorijos laikų ty
rinėtojams. Ypatingai svarbi 
tame archyve medžiaga yra iš 
nepriklausomybės išvakarių — 
vokiečių okupacijos meto nuo 
1915 metu ligi Vasario 16 die
nos akto. 

šalia viso to dr. Šaulio biblio
tekoje yra daug svarbios litera
tūros ir iš bendrosios istorijos. 

Taigi, vėlionies palikimas, su
sidedąs iš kelių tūkstančių kny
gų, žemėlapių Ir dokumentaci
jos, 

turi didelę mokslinę vertę. 

Tie rinkiniai ypač brangintini 
dabartiniais mūsų tautos gyve
nimo laikais, nes juose yra daug 
dokumentų, kurie gali būti la
bai svarbūs ir Lietuvos išlaisvi
nimo bylos gynimui. 

Bet lietuvių visuomeai turi 
žinoti, kad 

tam rinkiniui gresia didelis 
pavojus. 

Jau anksčiau dr. Šaulio biblio
teka domėjosi vienas Jungtinių 
Amerikos Valstybių universite
tas. Jo dėmėsi labiausiai patrau
kė kaip tik lituanistikos rinki
nys ir privatinis archyvas. Ma
žiau domėjosi žemėlapiais ir 
bendrosios istorijos literatūra. 

Par tam tikrus asmenis anas 
universitetas susidarė tikslų 
rinkinio sąrašą, atskyrė, kas jam 
įdomu, ir tą dalį įvertino dole
riais. Susidarė suma, siekianti 
keliolikos tūkstančių dolerių. 
Galimas dalykas, kad netrukus 
bus susitarta dėl rinkinio dalies 

(ir tai vertingiausios: lituani
stikos ir arehy vo!) perleidimo 
kainos. 

Lietuvių visuomenei 

yra kuo rimtai susirūpinti. 
Šis vėlionies palikimas pri

klauso visai lietuvių tautai. Jis 
ir pats nekartą draugams yra 
išsitaręs, jog norėtų, kad po jo 
mirties rinkinys neišsibarstytų, 
o svarbiausia, kad jis pasiliktų 
lietuvių rankose. 

Tiesa, dar gyvas būdamas, 
jis susirašinėjo su minėtu Ame
rikos universitetu, tačiau da
bar, kiek esame informuoti, rei
kalai pakrypo kitokia linkme. 
Vienu žodžiu, palikimas gali pa
tekti į labai garbingą ir simpa
tingą vietą, bet... tuo atveju jis 
visiems laikams išlystų iš lietu
vių rankų... 

Ar galime tokios galimybės 
akivaizdoje pasilikti abejingi? 
Esame tikri, kad kiekvienas 

lietuvis kultūrininkas visa šir
dimi trokšta, kad toks palikimas 
pasiliktų lietuvių rankose. Kur 
ir kaip jį tektų saugoti, yra ant
raeilis dalykas, šiandien svarbu 
pasiekti, kad a. a. Varpininko ir 
Vasario 16-tos akto dalyvio per 
visą gyvenimą tokiu pasišven
timu rinktas kultūrinis lobis lik
tų lietuvių žinioje. 

Atitinkamoms lietuviškoms į-
staigoms yra pranešta apie su
sidariusią padėtį. Numanome, 
kad jos turi ir kitų rūpesčių. Bet 
norime tikėti, kad jos pajėgs 
tinkamai pasirūpinti išsaugoji
mu to didžiojo kultūrinio turto, 
kurį paliko velionis daktaras 
Jurgis šaulys. 

A. Gerutis, 
Lietuvių Bibliografinio 
Archyvo Šveicarijoje 

Vedėjas 

Latvių - Lietuvių Vieny
bes suvažiavimas 

Nepriklausomybės laikais ir 
Lietuvoje ir Latvijoje veikė 
Latvių-Lietuvių Vienybės orga
nizacija. Jos tikslas buvo stip
rinti latvių ir lietuvių santykius 
ir pagaliau abi tautas vesti į vi
sišką susiliejimą. Tai buvo sun
kiai pasiekiamas užsimojimas 
ir žengimas prie to tikslo sekėsi 
ne taip sklandžiai, kaip organi
zatoriams pradžioj atrodė. 

Latvių-Lietuvių Vienybės or
ganizacija buvo atgaivinta ir 
tremtyje. Pernai ji laikė suva
žiavimą Volterdingene, o šiemet 
toks suvažiavimas rengiamas 
vienoje iš tremtinių stovyklų 
Hannoverio apylinkėje. Numato 
apsvarstyti klausimus apie lie
tuvių ir latvių bendradarbiavi
mą, tarpusavinę paramą, vieny
bės darbą gyvenant svetimuose 
kraštuose. 

Kadangi keliant Pabaltijo kra
štų nepriklausomybės atgavimo 
klausimą dažnai susiduriama su 
priekaištu, esą, tie kraštai yt* 
per maži, kad galėtų ilgiau ne
priklausomi išsilaikyti ir tinka
mai ūkiškai tvarkytis, tai šia
me suvažiavime numatoma pa
nagrinėti šių trijų kraštų sulie
jimo į vieną valstybę galimy
bės. 

Tuoj po to suvažiavimo Neu-
stadte rengiami tautų benradar-
biavimo kursai, kuriems progra
mą parengė Latvių - Lietuvių 
Vienybės vadovybė. 

Iki šiol Latvių-Lietuvių Vie
nybei vadovavo latvių istorikas 
Julijs Bračs, žinomas tos min
ties kėlėjas ir organizatorius. 

Tos organizacijos sekretorium 
ir spaudos informatorium yra 
Em. Skujenieks, kuris lietuviš
kai spaudai parengia biulete
nius gražiai ir taisyklingai lie
tuviškai parašytus, šiame DIR
VOS numeryje dedama eilė žinių 
iš to biuletenio. Jos pažymėtos 
LLS/SB ženklu. 
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Redaktorius—VINCAS RASTENIS Editor 

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

BIRŽELIO 15... 
TJIRŽELIO 15 amžiams pasiliks Lietuvos istorijoje 

baisiausių prisiminimų diena. 
1940 metų birželio 15 svetimi tankai suvažinėjo Lie

tuvos laisvę. 
1941 metų Mrželio 14-15 naktį svetimi budeliai nu

siaubė visą Lietuvą, pagrobdami dešimtis tūkstančių tau
tiečių į Sibiro nelaisvę. 

Birželio 15 prasidėjo Lietuvai dar negirdėtos nelai
svės, kurios trunka štai jau devyneri metai... 

Birželio 15 tauo suvažinėta, sutraiškinta ir panie
kinta viskas, už ką kovojo didieji tautos atgimimo ža
dintojai, Lietuvos valstybės kūrėjai, už ką kraują liejo 
pirmieji savanoriai, už ką kovojo beveik visi Amerikos 
lietuviai ir kam dirbo visa tauta per daugelį metų. 

•. # 

"I*ačiau, anot poeto žodžių, tauta parblokšta, bet nežuvus! 
Ir jos žudytojams neužteko vienos birželio 15 dienos: 

Tai kartojasi nežinia kiek kartų, ir vistiek lietuvių tau
tos dvasia tebėra nesulaužyta! 

Lietuvos pavergėjų agentai, gėdydamiesi savo ponų 
#»rbų, stengiasi užginčyti tas baisybes, kurios prasidėjo 
birželio 15 dieną. 

— Ką? Išvežimai į Sibirą? Melas! Kam būtų tokios 
nesąmonės reikalingos! Nieko panašaus nėra ir nebuvo! 
Lietuva tik dabar laisva, tik dabar ten vyksta spartus 
kūrybinis darbas! 

Kaip šuns balsas nepasiekia mėnulio, taip tų parsida-
V$ių toki tvirtinimai nebeįtikins pasaulio. 

Ak, ir mes visi norėtumėm, labai nuoširdžiai norė
tumėm, kad tos baisios žinios, kurios pro geležinės už
dangos plyšelius prasiskverbia iš tėvynės, pasirodytų 
esančios neteisingos... 

Bet... Jau penki tūkstančiai gyvų liudininkų šian
dien yra šioje šalyje, kurie savo akimis matė, kurie savo 
visa būtybe pergyveno tą "spartų kūrybinį darbą"... 
Tie tūkstančiai anais metais, dar tėvynėj būdami, turėjo 
skaityti laikraščiuose tuos pačius pasigyrimus apie "nau
ją laimingą gyvenimą", kuriuos čia dar ir dabar bando 
kartoti gėdos ir sąžinės netekę budeliu tarnai. 

Tų žodžių pakartojimas ir dabar dar primena vidur
naktį į palangę privažiuojančius sunkvežimius, kuriais 
tiek daug tautiečiu "iškeliavo" ... 

Ak, kaip būtų malonu patikėti tvirtimmu, kad "to
kios nesąmonės, kaip žmonių j Sibirą išvežimas juk nie
kam nereikalingos ir ju negali būti"!... Bet... 

Štai prieš akis dokumentas su statistika apie tai, 
lcas ivyko birželio 15 prieš aštuonerius metus. 

Tai yra žinios iš Naujosios Vilnios stoties* Xs pir
mosios geležinkelio stoties į rytus nuo Vilniaus. Iš tos 
stoties, per kurią ėjo birželio 15 - 21 dienomis traukiniai 
su lietuviais i Sibirą... . 

šalti ir žiaurūs skaičiai Žiaurūs todėl, kad tie skai
čiai rodo ne prekių, o žmonių kiekius. Nors šalia to stovi 
kiti skaičiai — važtaraščių numeriai — lygiai taip pat, 
kaip galvijų, kaip daiktų transportuose... 

Štai skaičiai; , v 100r 
Važtaraštis nr. 119148, vagonų — 35, žmonių — 1ZZ5, 

paskvrimo stotis — Lokot, Altajuje. 
Nr. 119154, 75 vagonai, 2625 žmones, Kulunda, Al-

tajuj^r 70 vagonų, 2450 žmonių, Bijsk, Altajuje. 
Nr. 119165, 29 vagonai, 1015 žmonių, Makst Oren

burg, Kazachstane. . . , 
Nr. 119164, 86 vagonai, 30f0 žmonių, \ Novosibirską. 
Ir taip toliau. Išviso — 19 traukinių, 871 vagonas 

su 30,485 žmonėmis. Tai tik ta.viena_geležinkelio Unija, 
ir tik per šešias dienas: nuo birželio 15 ligi 21... 

\r tai melas? Penki tūkstančiai gyvų liudininkų yra 
čia TOt, kurie beveik visi patys matė tuos 
vėjusius ivairiose Lietuvos geležinkelių stotyse, kūnų 
^arpe vra ir tokiu, kurie patys buvo kai kuriuose is tų 
traukiniu ir turėjo laimės iš jų ištrukti, kai ai^nk ilpau 
užsilikusius tuos traukinius pradeio kristi.. Stalino bu
vusio bičiulio ir sąmokslininko Hitlerio bombos. ^ 

Deja' tos baisios nesąmonės kaž kam buvo -reikalu -
pos Ir'vilkai, nors ir kažin kaip ye butu Maskvos kal-
vėie savo liežuvius nusismailine dabar jau ne^ah įti
kinti, kad- šiandien jiems nebereikia to, ko tada reikėjo... 

O vistiek lietuvių tauta dar nežuvus! Kol gyva 
jos dalis, tol ji kovos ir šauksis į pasaulį teisybės. 
Birželio 15 yra diena, kada tas teisybės šauksmas su 

didesniu skausmu ir su didesne jėga veržiasi iš kiekvieno 
lietuvio širdies. 

Tiems, kurie pergyveno birželio 15-tąsias, nereikia 
to priminti. Bet ir Amerikos lietuviai, kurie tik iš kitų 
pasakojimų žinote, kas tai yra lietuvių tautai birželio 15 
diena — prisidėkite prie tautos protesto, atsiminkite tą 
dieną ir jums taip pat padarytą baisią skriaudą! 

Buv. Lietuvos šauliu Sąjungos Vadas pulk. Pr. Sa-
ladžius per Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimo 
dalyvius karštais žodžiais kreipėsi į visus Amerikos lie
t u v i u s  :  ,  v .  .  .  i - *  

— Birželio 1-5 diena Ir čia, ir visame pasaulyje te
būnie lietuvių liūdesio ir protesto diena: nerenkime nie
kados tą dieną jokių pasilinksminimų, jokių iškilmių* 
nerenkime nei vestuvių nei kitokių šeimyninių švenčių, 
padarykime tą dieną visuotinio, lietuvių liūdesio, protest® 
ir pasiryžimo diena! # , 

IStikrųjų. Supraskime tai, atjauskime ir padarykime 

nors 

Kitų akimis... 
DRAUGAS, paminėda m a s 

New Yorko seimą ir Amerikos 
Lietuvių Tautines Sąjungos su-: 
darymą, klausia — kodėl są
junga nepavadinta tautininkų 
sąjunga... 

Hm .. O kodėl DRAUGO re
daktoriaus vadovaujama Ame 
rikos Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacija nepavadinta krikš 
čionių-demokratų federacija? 

Organizacijos vardą paren
kant, paprastai turi reikšmės 
ne tik esminiai, bet ir formali
niai sumetimai. Tur būt jų bu
vo ir Amerikos Lietuvių Tauti 
nes Sąjungos vardą pasiren
kant. Bet tai nereiškia, kad tokį 
vardą pasirinkusieji būtų bijo
ję tautininkų vardo. Priešingai, 
visa eilė kalbėtojų, turėjusių 
karščiausį pritarimą, seime pa
brėžė, kad: 

— Tautininkų vardas su mu
mis sujungtas jau kelios dešim
tys metų, mus tautininkais va
dins, ar mes to prašysim ar ne
prašysim, ir mes to vardo ne
bijom, nesigėdim, o juo didžiuo
jamės! 

Toliau DRAUGAS pastebi, 
kad, nors statute ir pažadama 
tolerancija religijos dalykuose, 
tačiau pozityviai už religiją ne
pasisakomo. 

Tikra tiesa, bet ne viskas. Ne-
pasisa«koma ir prieš. Išviso tas 
"už religiją" ir "prieš religiją" 
ALT Sąjungos uždavinių pro
gramoje neturi progos pasireik
šti. Ir sąmoningai nenorima, 
kad tas klausimas būtų painio
jamas j reikalus, kurie visiems 
—. "dieviams" ir "bedieviams" 
— lietuviams vienodai svarbūs 
ir brangūs. 

Tai yra principas, kurį siūlė 
ir J. Kuprionis per tą patį 
DRAUGĄ. Norintiems pozity
vaus ir negatyvaus pasireiški
mo religijos reikaluose, yra ga
na atitinkamų organizacijų irinis 

AuOMOSiėA 

Svarbiausia — nieko nesiųskite 

VILNYJE kaž koks "Tėvelis" 
apsidžiaugė, kad jau nėra jokios 
"geležinės uždangos", nes tūla 
Stella Stern, gyvenanti Chicago-
je, gavo kalbėti telefonu su Sara 
Spector, gyvenančia Kijeve. 

Aš čia nematau nieko nuosta 
baus. Va, ir Višinskis nesenai 
kalbėjosi telefonu su Stalinu iš 
Paryžiaus, o vistiek negalima 
matyti, kas ten darosi... 

Sara iš Kijevo svarbiausia 
prašė nieko jai iš Amerikos ne
siųsti .. .Man rodos, jeigu būtų 
išdrįsus, tai būtų prašius dau
giau k netelefonuoti... 

T. D., Chicago, 111. 

į jų veikimo sritį ALT Sąjunga 
nesirengia brautis. 

Kartą mūsų skaitytojas iš 
Bostono klausė: "Nuo kurio lai
ko Bimba įsodino savo agentą 
į KELEIVIO redakciją?" Toks 
klausimas jam kilo, paskaičius 
KELEIVYJE straipsnį apie "du 
ministerius, kur Lietuvos pa
siuntinys Pietų Amerikoje bu
vo visai "bimbiškai" išdergtas. 

Būtų gana sunku atsakyti, 
nuo kurio laiko taip yra. 

Bet tikrai, kone kas antrame-
trečiame numeryje KELEIVIS 
išverčia savo šiukšlių dėžę, tik 
ne į sąšlavyną, kaip visi žmo
nės daro, o... savo skaityto
jams po nosim. 

Po New Yorko seimo KELEI
VYJE, matomai, pasitaikė "di
dysis valymas" ir sąšlavų buvo, 
papilta kelis kart daugiau ... 
Tokių, kad ne tik Bimba, o visa 
Sniečkaus-šimkaus klika galėtų 
pavydėti! 

.i 
Ką gi... Kiekvienas turi sa

vo papročius ir saviškai elgiasi. 
Bet.... kol socialistų vardu kal
bąs laikraštis šitaip reprezen-
tuojasi, tai gal reiktų per daug 
ir nepykti, jeigu kai kam dar ir 
šiandien sunku rasti ribą, kur 
baigiasi lietuviškas socialistas 
ir kur prasideda bolševikber-

Laisvoji valanda 

ŠNIOKŠČIA SRAUNIOS UPĖS 

Lietuvos partizanų daina 

šniokščia sraunios upės, ašarom patvinę, 
Kur ištyško kraujas, stiebiasi rugys ... 
Motiną išvežęs, tėvą nukankinęs, 
Nesiliauja siautęs Kremliaus kraugerys ... 

zemę tvindo kraujas, laisto margą žiedą 
Ir žemyn nubėga stiebeliu žaliu ... 
Motinai per veidą ašara nurieda: 
Kovoje neteko ji vaikų kelių ... 

Tave spiaudo, spardo, gatvėse paguldo, 
Tave uoliai slepia priemiesčio griovy ... 
Vyturėliui giesmę rytmetinę čiulbant, 
Dar lašelio kraujo ieško jie Tavy... 

Kauburėliai žemių ir mediniai kryžiai 
Tau nubarstė kūną, Lietuva mana. 
Bet gyvent ar žūti sūnūs pasiryžo, 
Kraujo, siaubo, smurto Tau, šalie, gana. 

Nedejuok, Tėvynč, neparodyk skundo:* 
Amžiais vargus kentus — vieną kart gana. 
Grioviuose, bruzgynuos Karžygiai vel bunda: 
Is kupstelių kyla Rytmečio Diena. 
Plauks iš rūko kryžiai tėviškės eglyno. 
Rasoje paskendę mėlyni šilai... 
Bus sunku tikėti, Lietuva Tėvyne, 
Kad iš kraujo jūros Tu gyvent kilai. 

\ 
Susiburs į gretą sūnūs nuo Kybartų, 
Juoksis šviesiaplaukis Priešilio sūnus ... 
Kas, kad juoda žemė pridengė juos kartą, 
"Dirbti, "kurt, laimėti jie ir vėl išbus. 

žemė krauju soti kels į saulę diegą,. 
Uosis plačiašakis vėl išskleis lapus ... 

#ūs ne amžiams žuvot — Jūs pailsę miegat, 
. Ir gįękyieną žingsni seksit, broliai, mus. 

Kodėl taip 
NEPAŽĮSTAME VYDŪNO? 

yydūna vardas yra žinomas bemaž kiekvienam 
nuo lietuvių spaudos nenusišalinusiam lietu

viui. Visi žinome, kad jis filosofas, rašytojas, 
Mažosios Lietu
vos žymus vei
kėjas, kai kas 
žinome, kad jis 
ir muzikas, ži
nome, kad jam 
jau 80 metų, ir 
kad jis dabarti
niu metu gyve
na Vokietijoje, 
kaip vienas iš 
daugelio lietuvių 
tremtinių. Bet 
mes, kurie daž
nas mokame ki
tiems su pasidi
džiavimu pasa
kyti, jog Vydū
nas yra vienas 
iš didžiausių lietuvių tautos mintytoje — ar mes 
galime pasididžiuoti, kad patys pažjstame tas jo 
giląsias ir kilniąsias mintis? 

Deja, reikia prisipažinti, kad maža ir per ma
ža mūsų dalis galėtumėm tuo pasigirti 

Dar prieš Pirmąjį Pasaulinį karą Vydūno 
vardas buvo labai savotiškai išgarsintas. Tais lai
kais, kada buvo dar tik keletas metų praėję nuo 
šiokios tokios laisves lietuviškai spaudai atgavi
mo, kunigai iš sakyklų plačiai nurodinėdavo, ko
kias knygas skaityti geram katalikui galma, ir 
kokias yra "nuodėmė net i rankas paimti"... 
štai tuo metu jau tekdavo girdėti kalbantis savo 
tarpe moterėles, vos maldaknygę šiaip taip pa-
skaitančias: 

— Kai imi knygą, reikia žiūrėti, ar nera iš 
vršaus užrašyta "Vydūnas" Jeigu toks žodis yra, 
tai žinok, kad ta knyga tuoj reikia mesti pečiun... 

Galimas dalykas, kad tokios moterėlės net ne
žinojo, ką reiškia tas žodis "Vydūnas", bet joms 
buvo tik viena žinoma, jog tai yra ženklas, kad 
kygą reikia skubiai sudeginti. Tai, be abejo yra 
viena iš priežasčių, dėl kurių Vydūno mintys lie
tuvių tarpe neplačiai pasklido. 

Kita priežastis — daugelio baime skaityti va
dinamus "sunkius" raštus. Ištikrųjų, daugumoje 
Vydūno raštų kalbama apie labai rimtus dalykus 
ir labai rimtai. Tokius dalykus skaityti ir į juos 
įsigilinti, juos suprasti nėra lygiai paprasta ir 
lengva, kaip kokią juokų knygelę skaityti. Bet, 
kaip Vydūno raštai toli gražu nėra tiek "bedieviš
ki" kiek tas savo laiku buvo plačiai skelbiama, 
tai jie tikrumoje nėra ir toki "sunkūs" ar "neį
kandami", kaip tai atrodo sprendžiant iš tolo, vi
sai nepabandžius pačiam paskaityti. 

Deja, dabar jau nėra tinkamas laikas sukni
sti plačiau pažinti Vydūno mintis , nes jo raštų 
dabar sunku gauti. Bet gana gerai bent daugelį 
vydūniškų pažiūrų į dalykus galima pažinti iš vė
liausiai išleistos nedidiijiift, Vydūno knymelės, ku
rios vardas yra — 

KALĖJIMAS — LASVĖJIMAS 

čia Vydūnas rašo savo atsiminimus ir apmą
stymus iš tų dienų, kada vokiečių valdžia jį suėmė 
ir kaltino už prasižengimus valiutos įstatymams, 
'lai buvo kaip tik prieš dešimts metų. 

Iš to kaltinimo nieko neišėjo ir pati valdžia 
nuo kaltinimo atsisakė, bet Vydūną vis dėlto pra
laikė kalėjime keletą mėnesių. 

Mes čia perspausdiname kiek IStraukų iš tos 
knygelės. Tikimės, kad paskaičiusiems tas ištrau
kas nor truputėlį prasiskleis nežinios uždanga ir 
ir atsiras aiškesnis supratimas apie tai, kas gi iš-
tiesų yra tas Vydūnas, kaip jis galvoja ir kaip su
pranta šio pasaulio apsireiškimus. Mes ypatingai 
norėjome atkreipti į Vydūno norą suprasti ir tuos 
žmones, kurie kitiems daro skriauda»• • l n\in-
tis apie pyktf.., 

šis vėliausias iš išleistųjų Vydūno raštų yra 
bene vienintelis dabar gaunamas be vargo. Sį- lei
dinį galima gauti ir per DIRVOS redakciją 

N U O T A I K Org. 
Ištraukos iš Vydūno knygos" Kalėj imas- Lai

svėjimas" penktojo skyriaus, 19 - 23 puslapių. 
Rašybą vartojame bendrinę, kuri kiek skiria

si nuo Vydūno raštuose vartojamos rašybos. 

Tardytojo pastabos ir įtarimai sukėlė manyje 
įvairiausių jausmų. O beveik visi jie buvo nema
lonūs. Kilus pykčiui, vidaus tamsa lyg tirštėjo, 
Maniau susergąs. Tur būt pačiam daugiau kenkia 
supykimas, kaip tiems, prieš kuriuos jis kreiptas. 
Greit kildavo manyje dar ir pasididžiavimas ir 
tikra panieka tiems, kurie skelbė mane nusi
dėjėliu. 

Toliau nuotaika ir vėl pakito. Kaip koks pil
kas rūkas užeidavo nufiimiaimąe. Pradėjau many

ti, kad aš tik jau kaži koks nesusipratėlis, kurs 
nenumano žmogaus pareigų, kurios mums pasi
daro iš kitų žmonių būklės, ir taip įstringa į pra
sikaltimą. Norėdamas pateisinti tardytojo elge-
sj, bandžiau save ko labiau menkinti ir žeminti. 

Tokiu būdu tai mano nuotaikje suposi pyk
tis, įsiširdijimas ir atsileidimas; pasididžiavimas 
ir nusiminimas, teisingas įvertinimas ir vėl pa
peikimas žmnių. Tik nepasikeitė mano jausmas, 
kad prieš mane didėjąs žmonių nelabumas, vie-
no-kito žadinamas piktais įtarimais. O tad vėl tik 
maniau, kad ir tas pats tardytojas stengiasi mali 
apreikšti gerą norą. 

* # 

Senai žinojau, kad pyktiis gali žmogų staiga 
parblokšti ir net mirtinai sužeisti. Supykęs žmo
gus labai greitai padar visokių nesąmonių. Papra
stai pyktis niaukia sąmonę. Todėl sukrinka visas 
protavimas. Pikčiurnos jau ir atrodo ne vien susi
raukę, bet ir ligoti. O jų žygiai ir veiksmai daž
niausiai yra priešingi jų pačių labui. I 

Tai nežinodami tūli žmonės dar stiprina sa
vo linkimą pykti. Ir širdijasi pagaliau dėl visokių 
menkniekių. Nenumano, kad tai visai netikslu. 
Matyt, apie tokius klausimus nedaug tegalvoja-
mama* Nežinota, kad visas gyvenimas tada rie
da nuokalniu taku. O jeigu ir nujausta, kad pyk
tis pačiam kenkia, tai retai kam žinoma, kad jo 
galima vengti. Paprastai tikėta, kad pykimas 
žmogui prigimtas ir todėl nepašalinama®. Ir žmo
nės pykčiu patys žudosi. 

Reikėtų apie tai gerai pagalvoti. Pyktis yra 
nuodinga būseiia. Pykdamas žmogus nori kitam 
blogo. Didžiai supykęs geidauja kito-jo net žuvi
mo. Vadinas, žmoguje sukilusi būsena verčia ki
tą žudyti. Bet ji gyvena supykusiojo asmenyje ir 
todėl veikia pirma jį patį. Todėl ir temdo, arba 
net gesina esmiškąjį ir greit kūno gyvumą. 

Mūsų laiku visa tai žinoti itin svarbu. Jausda
mas, kad man keliama neapykanta, atsimindavau, 
Vita visame pasaulyje darosi, žmonės piktumui, 

(Perkelta į 7-tą puslapį) 

V Y D Ū N A S  

KALĖJIMAS -
LAISVĖJIMAS 

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio lfišomis išleido. 
Oetuvos Škautų Sąjungos Brolijos Vadjjp* 

f t S T M O l D  

1 * 4  7  

G A U N A M A  D I  E V O J E  

Kaina 50 c. Paštu mm 60 c. 

VILTIS 

Mokslo, kultūros ii* politikos 
žurnalas 

Nr. i 

4 
kovas 1949 m. 

į Galima gauti DIRVOJE 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 

Kainar 50 c* Paštu siunčiant •—•> 55 e. 



X 

D ! R V S 

- NAUJAKURIAI -
Mes kuriamės pačioje Chicagoje 

Rašo J. Voldemaras. 

Kai Lietuvoje būdavo kas pa-
klausia, koks yra didžiausias 
lietuvių miestas, dažnas, ilgai 
negalvojęs, atsakydavo: 

Chicaga! 
Kiekvienam nustebusiam dėl 

tokio atsakymo, buvo ir paaiš
kinimas : 

— Taip, Chicagoje 100,000 
lietuvių, o kuriame kitame mie
ste tiek rasi! Nei Vilniuj, nei 
Kaune tiek nepriskaitysi, jeigu 
fitmesi žydus, lenkus ir kitus.. 

Taip, Chicaga buvo ir, tųr būt 
dar labai ilgai bus "dižiausias 
Betuvių miestas pasaulyje", nes 
dabar Lietuvos ftiiestuose kažin 
ar išviso belieka nors kiek žy
mesnis lietuvių kiekis... O Chica 
foj lietuvių skaičius dabar kaip 
tik sparčiai didėja. Nenuostabu, 
nes iš čia daugiausiai išplaukė 
garantijų, tai daugiausiai ir iš 
anos pusės atplaukia tremtinių. 

Senieji chicagiečiai garantijų 
reikale ligi šiol yra pasirodę, 
kaip tikri lietuviškos širdies pa 
triotai. žinau daug atsitikimų, 
kad užteko vieno kito laiško nuo 
%fsai nepažįstamo tremtinio, ir 
ehicagietis lietuvis jau susirū
pino jo partraukimu, viską atli
ko ir tas buvęs nepažįstamas 
tremtinys, žiūrėk, dabar čia jau 
gerai pažįstamas Chicagos... 
najakuris. 

Taip naujakuriais virstantieji 
•tremtiniai šitą brolių lietuvių 
malonę gerai supranta ir įver
tina. Todėl tarp naujakurių ir 
senų j n gyventojų lietuvių yra 
užsimezgę tikrai nuoširdūs, san
tykiai. Senieji džiaugiasi, maty
dami pasipildančias jų gretas 
naujais, daugumoje jaunais ir 

' energingais žmonėmis, visiškai 
nė tokiais palūžėliais dvasioje, 
kaip anksčiau buvo galvojama. 

Jie negali atsidžiaugti, girdė
dami vaikus ir jaunimą kalbant 
grynai lituviškai, taip pat ir vie
šose vietose, ne tik namie tarp 
savųjų. O jeigu kai kurie nau
jakuriai jau dabar ir angliškai 
moka geriau už kai kuriuos čia 
daugelį metų pragyvenusius, ar
ba jei kurie geresnių darbų su
randa ir gauna, tai dėl šito pas 
senuosius nematyti nei pavydo 
nei nepasitenkinimo, bet prie
šingai, — jie didžiuojasi ir gė
risi, kalbėdami, jog matomai 
Lietuvoj jau kitokis gyvenimas 
buvo, negu anais laikais, kai jie 
Lietuvą paliko, jeigu išaugo to
ki išsilavinę žmonės, iš kurių ne 
vienas net su amerikiečių jau
nimu pajėgia lenktyniauti. 

Chicagoje dabar jau reta su
tikti lietuvį iš seniau gyvenančių 
tarpo, kuris nelauktų arba jau 
nebūtų sulaukęs tremtinių iš 
Europos, arba bent kitaip trem
tiniams nebūtų padėjęs. Tai vi
siškai patvirtina tą, kas buvo 

•ftkyta, kad chicagiečiai nauja
kuriais yra patenkinti. 

Jau susidarė tradicija, kad 
prie įvairių parengimų daug pri
sideda ir naujakuriai, kurie vi
sada šiltai sutinkami. Dažnokai 
ir pačių naujakurių sumanymu 
kas nors surengiama, bet tam 

jaučiamas meninių pajėgų 
ir sąlygų trūkumas, kadangi 
naujai atvykusiems dar tenka 
pradžioje gerokai apsisukti, kol 
j|jisitvarko su butu,, darbu ir ki
tais būtiniausiais gyvenimiš
kais reikalais. ... 

Apie visus tiios reikalus ga 
Įima pasakyti, "šis velnias" nė
ra toks juodas, kaip jis kartais 
piešiamas. Iš laikraščių Euro
poje buvo susidariusi nuomonė, 
įad su butais Amerikoje tikra 
katastrofa. Esą, net karo vete
ranai miega parkuose ar štur
muoja jiems dar nebaigtus sta
tyti namus, kad tik gautų pasto
gę. Tiesa, buto klausimas ne
lengvas, bet galų gale dar kiek
vienas randa pastogę, kurioje 
gali gana padoriai įsikurti. 

Darbo reikale Chicaga, atrodo, 

irgi turi pirmenybę prieš visus 
kitus Amerikos miestus, čia ne 
tik darbą nesuhku rasti, bet ir 
atlyginimai aukštesni, nei kitur. 
Todėl nenuostabu, kad neretai 
naujakuriai atvyksta į Chicagą 
iš kitų miestų, kur darbo reika
lai stovi žymiai prasčiau. 

(Vis delta nepatartumėm vi
siems, šiuos žodžius paskaičiu-
siems užsimerkus lėkti į Chi
cagą, nes be jokių iš anksto su
darytų ryšių ir laimingojoj Chi-
cagoj galima lengvai sparnus 
nusvilti... D. Red.) 

Pagyvėjus tremtinių atvyki
mui, pagyvėjo susirūpinimas ir 
likusiųjų atitraukimą. .Dažnai 
išgirsti kalbantis: 

— Tai pas tave jau atvažia
vo iš krajaus? Sakai, nice žmo
nės? Reiks ir man Washingto-
nan rašyti .kodėl maniškių taip 
ilgai neleidžia..* ; 

Chicagon nauji tremtiniai da
bar atvyksta beveik kasdien. 
Naujakurių šeima čia auga ir 
visi lietuviai tuo tikrai nuošir
džiai džiaugiasi. Tik raudona 
žvaigžde paženklintieji labai tuo 
nepatenkinti. Bet lietuviai pa
triotai juos taip griežtai išsky
rė iš savo tarpo, kad anų ir bal-
nebe§igirdi. 

Tremtiniai pietinėse valstybėse 
Rašo kun. dr, J. B. Končius 

New Orleano apylinkėje cu 
kraus plantacijų savininkai pa
sikvietė iš Europos tremtinius 
laukų darbams. Darbininkų są
lygos čia yra labai skurdžios, 
fodėl lietuviai apie sunkią būklę 
pasiskundė laiškuose ir spaudo
je. Net anglų spaudoje pasi
rodė trumpa žinia apie darbi
ninkų skurdą. Todėl, pertraukęs 
savo poilsį, nuvykau į New Or
leaną ir apylinkes, kad aplan
kyti lietuvius — naujus gyven
tojus. Manau bus įdomu visiems 
sužinoti apie jų gyvenimą. 

Lietuvių čia yra apie 20 šei
mų, išsklaidytų vieni nuo kitų 
per 50 bei 100 mylių. Kaikurio-
se vietose yra po 2 ir 3 šeimas, 
kitur po vieną šeimą. Susisieki
mas į ūkius keblus. Daugelyje 
vietų geležinkelio stotys yra už 
5 bei 10 mylių. 

Tremtiniai, tarsi tyčia, apgy
vendinti tolimiausiuose užkam
piuose. 

Keliai purvini, o kai padžiūna 
— dul&eti. Man lankant tremti
nius, reikėjo po kelioliką mylių 
važiuoti per dulkes, kaip per 
debesis. Kelių blogumas ir gy
venimas užkampiuose būtų pa
kenčiami dalykai, tačiau kitos 
gyvenimo sąlygos, ypač kai ku
rių, yra visai nepakenčiamos ir 
negalimos. Bemaž taip blogai* 
kaip šalyje, kur yrą priverstini 
vergų darbai. 

B U T A I  

Darbininkų nameliai yra dąu-
gumoje paprastos palapinės, su
kaltos iš lentų, be lubų, tik su 
keliais perskyrimais, neva kaip 
ir kambariais. Kai kurių lentos 
kreivos ir kuprotos, matyti sky
lės, kad net kirminai bei vab
zdžiai gali liuosai landžioti ir 
lietus perlyja kiaurai. Kai kur 
tremtiniai turi tinklelius lan
guose ir duryse nuo vabzdžių 
apsiginti, bet daugelyje vietų 
gyventojai — darbininkai netu
ri nei tinklelių, nei langų, nei 
durų; langų skyles kai kurie 
uždengia maišais bei skarmalais. 

Tiesa, čia žiemos nėra, kli
matas labai karštas. Palapinės 
nuo" saulės taip įkaista, kad ne
galima pakęsti, ypač ten, kur 
nėra lubų. 

Lietuviai, kaip gabūs ir pa
žangūs žmonės, stengiasi patys 
gerinti sąlygas. Pavyzdžiui, Bač-
kauskai ir Vasiliauskai, apsigy
venę Mathews sodyboje, išpra
šė iš savininko medžiagos ir 
patys įsidėjo lubas, apkalė iš 
oro popierio imitacijos lentelė
mis, išdažė ir tokiu būdu jų 
nameliai yra daug gražesni, ne
gu vietos Cten gimusių) dar
bininką. 

Dėl namų datf galima būtų 

tiekį, maudykyles fa? visus pa
togumus. Blogiausia* dalykas 
— atlyginimas. 

A L G O S  

Darbininkui (vyrui> cukraus 
plantacijoje moka po $2.90 už 
dieną. Kai kurie darbdaviai mo
ka po $3.00 ir net $3.50 už die
ną. Darbo valandos nevienodos. 
Vieni dirba po 9 vai., kiti po 
10 ir net po 11 ir 12 valandų 
per dieną. Daugumoje dirban
tieji 9 vai. gauna po $2.90, o 
tie, kurie dirba daugiau valan
dų, gauna kiek daugiau; jie 
gauna po 32 centus už valandą. 

Kai lyja — nedirba ir jokio 
užmokesnio negauna. Per dvi 
savaites daugumoje uždirba tarp 
$18.00 ir 32.00. Už elektrą fkur 
yra), gazą, kurą ir apdraudą li
goje atskaito. Jei lyja per visą 
savaitę (čia pasitaiko), tai jo
kio uždarbio negauna. 

Suprantama, kad šeimai eu 
2-3 vaikučiais jokiu būdu mais
tui negali užtekti. Ji turi arba 
badauti, arba imti skolon mais
tą iš krautuvės. Kompartijos 
bei plantacijų savininkai turi 
krautuves ir duoda, skolon. Te
ko patirti, kad beveik kiekviena 
šeima yra prasiskolinusi. 

Lietuviai, pagyvenę tik 6-7 
savaites, jau yra skoloje po $ 
35.00 iki $75.00. 

Kai kuriose vietose savinin
kai duoda dirbti po 2 ar 3 die
nas per savaitę, nors ir nelyja. 
Radau vieną lietuvių tremtinių 
šeimą prie Lackport, La., pas 
Mr. LaCoco, kuri dirba po 2-3 
dienas savaitėje. Toji šeima iš 
3 asmenų per 5 savaites bada
vo — nei sviesto, nei pieno, 
nei mėsos nevalgė. Radau juos 
nusiminusius ir nepaprastai su
sirūpinusius. šis tremtinys B. 
yra tikras ūkininkas iš Panevė
žio apylinkės. Anglų kalbos nei 
žmona, nei 14 metų dukra visai 
nemoka. Nežinojo nei kam pasi
skųsti ir nei kaip iš ten išsigel
bėti. Kai jų užklausiau, kaip se
kasi, tai apsiverkė ir pareiškė: 

— Blogai, kunigėli, ir labai 
blogai. Mes čia badaujame ir 
nežinome, kas daryti ir kur pa
sidėti. Kodėl mums neleidžia 
dirbti kasdien, nes dirbame po 
2 ar 3 dienas į savaitę už $2.90 
per dieną. Tegalime tik duonos 
nusipirkti ir sriubos išsivirti. 
Vokietijoje stovykloje buvo ge
riau pavalgyti ir tinkamesnį 
butą turėjome, negu čia, — pa
reiškė B. 

Toliau jis tęsė: 
— Esame labai nukentėję. 

Mano brolis Jonas ištremtas į 
Sibirą, kur kenčia šalt|. Ir man 
čia nepavyko surasti tinkamų 
gyvenimo ir darbo sąlygų. 

Mat, jo brolį ūkininką Joną su 
Seimą komunistai rusai 1941 m. 

m. antrą kartą raudonieji užė 
mė Lietuvą, jis pabėgo į Vokie
tiją. 

Patyręs, šią jo tragišką būklę, 
nuvykau pas dvaro savininką 
LaCoco pasikalbėti. Jis tuoj pra 
dėjo man aiškinti, kaip jis "rū 
pinasi" tremtiniais ir juos "glo
boja" ... Patyriau, kad jo ne
pataisysiu ir todėl rytojaus die
ną nuvykau pranešti jam, kad 
tremtiniai iš .jo bus išgabenti 
Drauge su manim nuvyko kitas 
asmuo, nes maniau, kad turėsiu 
sunkenybių. Jo elgesys buvo 
arogantiškas, baisus, nes jis 
tuos žmones skaitė savo "nuo
savybe" Ir pareiškė jf neišlei
siąs. 

Nežiūrint įa grąsinimų, ge
gužės 18 d. nuvykome specialiu 
autobusu ir išgabenome lietu
vių ir nelietuvių šeimas į New 
Orleans. 4Buvo pranešta polici
jai ir valdžiai, kad išvengus 
komplikacijų, tačiau savininkas 
nedrįso daryti kliūčių ir šią šei
mą su kitais tremtiniais išsiun
tėme į Brockton, Mass. Jie ten 
atsikvėps, turės gerą gyvenimą 
ir nereikės lyginti savo būklės 
su brolio, kuris tebėra Sibire. 

Panašių, labai sunkių gyve
nimo sąlygų čia yra. bet yra 
taip pat ir tokių, kurie paken
čiamai gyvena. 

Daugel vietų radau, kur gy
vena miškuose, per keletą mylių 
nuo miestelio ir negauna nei 
pieno, nei šviežios mėsos, lygiai 
kaip tremtyje. Iš šių sunkių są
lygų reikia visus lietuvius išga
benti, nes 

pagerinti 
manoma. 

J| būklę čia neį-

Negaliu suprasti nei tų žmo
nių, nei jų gyvenimo sąlygų. 
Suteikiau informacijų vietinei 
valdžiai ir Washingtone. Kada 
ir kokiu būdu nepakenčiamos 
darbininkų sąlygos cukraus plan
tacijose bup pakeistos, parodys 
ateitis* 

Lietuviams tremtiniams vyk
ti į pietines valstijas nepatar
tina. 

Jie nepakels nei karšto kli
mato, nei šių sunkių sąlygų. 

šiąja proga nuoširdžiai krei
piuosi į Amerikos lietuvius pra
šydamas ištiesti brolišką, arti
mo meilės ranką parsikviečiant 
tremtinius iš Vokietijos ir Aus
trijos į savo pastogę, kad ne
reiktų jienls, tiek daug vargu
siems, dar dar čia atvykus skur
dą nešti. 

Kun. d& $* B. Končius 
BALFo Pirmininką* 

KAD TAIP ANKSČIAU... 
Prie ktut. dr. J. B» Končiau* ftlraipsaio. 

šių metų DIRVOS 1-me nu
meryje sausio 7 d. buvo para
šyta: 

"Turi būti atvirai ir nedvi
prasmiškai išsiaiškinta, ar čia 
nėra savotiškos prekyftos žmo
nių likimu. 

Tremtiniai, be abejo, su džiau
gsmu puls ant tų "geltonų lapų" 
(tai yra, — nevardinių garan
tijų, kurios ir atvedė jau apie 
30 šeimų į cukraus plantacijas), 
bet reikia bent žinoti, ką išiik-
rųjų tie lapai žada... 

Tremtiniai yra gana išvargin
ti. Jų atvykimas į Ameriką tu
ri duoti jiems bent šiek tiek ga
limybės gauti pragyvenimą žmo
niškose sąlygose. Jeigu jie bū
tų atiduoti išnaudotojams, pa
sinaudojus jų pasitikėjimu ir 
aplinkybių nežinojimu, tai čia 
būtų ne pagalba, o žiauri skriau
da. 

Visuomenė nekantriai lauks 
iš BALFo vadovybės atitinka
mų paaiškinimų, kas čia darosi 

#/ 
Po dviejų savaičių, DIRVOS 

3-me numeryje buvo įdėtas 
straipsnis "Nevardinės garan
tijos", kur pradžioje buvo paci
tuotas BALFo administracijos 
laiškas ir AMERIKOS atsilie
pimas apie vienos šeimos pabė
gimą pas gimines iš N. Caroli
nes. 

BALFo administracijos laiš
ke buvo tvirtinama, kad mini
mos šeimos galva "jam pačiam 
prašant, gavo NCWC ne vardi
nę garantiją ir gerai žinojo, kas 
yra jo kvietėjas". 

Laiške nebuvo tačiau pasaky
ta, kad tas asmuo taip pat ži
nojo ir kokias darbo sąlygas 
kvietėjas ketina duoti... Kaip 
dabar aiškėja, apie darbo ir gy
venimo sąlygas pagal nevardi-
nes garantijas atvykusieji su
žinojo tik atvykę į vietą, iš ku
rios be pagalbos nebeįmanoma 
išsikrapštyti. 

AMERIKA net pabarė tą "pa
bėgėlį" ir "užsispyrėlį ameri
kietį" jo giminaitį, parsikvietu-
sį pas save "pabėgėlį", pabrėž
dama, kad "šis bus bene pirmas 
įvykis, kuris lietuviams gali 
kenkti emigracijai" ... 

DIRVA tada tuo reikalu taip 
rašė: 

'"Kodėl šis. klausimas mums 
taip rūpi? . 

Štai kodėl. Mus pasiekia ži-

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š.m. birželio 3 d., laivu 

"Marine Tiger" į New Yorką 
atvyksta šie lietuviai tremti
niai : 

Czesna Anna Chicago, M. 
Galinis Jonas, Agota — Kearny, 

N. J. 
Genat Ana, Erwin, Erikai — 

Brooklyn, N. Y. 
Gregeris Liudas, Eduardą* 

Sandoval, 111. 
Kikutis Kristupas, Viktorija — 

Collinsville, 111. 
Lukoševičienė Paulina — Eli

zabeth, N. J. 
Mazuraitis William *— .Braddock, 

Pa. 
Mickūnas Vladas — So. Boston, 

Mass. 
Micpovilienė Ana, Ramybė «— 

Brooklyn, N. Y. 
Noyak Marijona, Anna, Julijo

na, Marija, Elena —= Chica
go, 111.. 

pakęsti, nes kai kur nameliai birželio mėn. išvežė į Sibirą, o 
yra visai geri, turi net vandęn-] jam pavyko pasislėpti. Kai 1944 

Apie š.m. birželio 6 
"General Holbrook" į 
atvyksta šie' lietuviai 
niai: 

d. laivu 
Bostoną 
tremti-

E. Hart-Eitmanas Algirdas — 
ford, Conn. ' 

Gedutis Antanas, Staąya — 
Bridgewater, Mass. 

Grudzinskas Ona, Irena, Vita
lius-^.Ozone Park, N. Y. 

nios ir nuomonės, kad pietinė
se valstijose yra darbdavių — 
ūkininkų plantatorių, ar kito
kių — kuriems labai trūksta 
darbo rankų. Trūksta todėl, kad 
darbo sąlygos ten labai sun
kios, atlyginimai labai skurdūs". 

"Tiesiai ir atvirai kalbant, 
žmonės spėja, kad nevardinių 
garantijų davėjai į tremtinius 
žiūri, kai į žmones, kurie dėl sa
vo dabartinės sunkios padėties, 
akis užmerkę sutiks su viskuo, 
kad tik ištrūktų iš stovyklų ir 
patektų į Ameriką." 

"Bet... Ir Amerikoje yra vi
sokių gyvenimo ir darbo sąly
gų. Ir Amerikoje išnaudojimas 
nėra negirdėtas dalykas .. 

"Mums visiems lietuviams, 
besirūpinantiems sudaryti trem
tiniams išeitį iš dabartinės pa
dėties į nors kiek geresnę, ru
pi ir turi rūpėti, kad kartais to
ji išeitis nesirodytų esanti blo
gesnė". 

"BALFas labai gerai pada
rytų, jeigu vietoj nusiplovęs 
rankas, tą klausimą gerai ištir
tų ir išaiškintų Amerikos lie
tuvių visuomenei, o ypač trem
tiniams Europoje." 

Tai buvo rašyta sausio 21 d., 
kada į pietines valstybes gal 
dar tik 2-3 lietuvių šeimos bu
vo atsidūrusios. 

Po to sekė trijų mėnesių ty
la nevardinių garantijų klausi
mu. Dar visai nesenai BALFas 
išsiuntinėjo lietuvių spaudai įs
pėjimą, kad reikia laikytis tvar
kos ir atvykus į Ameriką ke
liauti ne kur kitur, kaip tik pas 
garantijų davėjus. 

## 

Balandžio 14 d. DIRVA, pa
sidžiaugdama, kad BALFo pir
mininkas atsakė į daugelį rū
pimų klausimų, dar kartą apgai
lestavo, kad liko tylomis apei
tas nevardinių garantijų klau
simas. Ir čia kaip tik buvo pa
tiekta visa eilė ištraukų iš laiš
kų, kuriuos DIRVA gavo arba 
tiesiog ar per tarpininkus iš tų, 
kurie jau praktiškai patyrė tų 
nevardinių garantijų pasekmes. 

Išvada buvo tkia: 
" . . .  m ū s ų  p r a n a š a v i m a i  p i l 

dosi: po penkerių metų vargo 
dalis mūsų tremtinių patenka 
į sąlygas, kurios nėra panašios 
į išsigelbėjimą". 

"Galima tik pasididžiuoti, kad 
fie žmonės nenusimena ir tikisi, 
kad pavyks kliūtis nugalėti. Bet 
matykime, kad atvykusių pagal 
nevardines garantijas likimas 

mis. Bet, pavyzdžiui, Michigan® 
toks bendradarbiavimas yra la
bai gražiai išplėtotas ir jau yra 
davęs džiuginančių vaisių. 

Mus buvo pasiekusios žinios, 
kad BALFas savo laiku gana 
šaltai priėmęs Detroito Lietu
vių Tremtinių Įkurdinimo Komi
teto bendradarbiavimo pasiūly
mus. Jeigu tai būtų tiesa, tai 
tą nusistatymą reikėtų kuo 
greičiausiai keisti. Jeigu netie* 
sa, tai tą bendradarbiavimą dar 
sustiprinti. Ir kitiems centrams 
BALFo Imigracijos Komiteto 
sugestijos panašių vietinių ko
mitetų įsteigimo ir darbo rei
kalu gal būtų naudingos. Kai 
kur, jei ir būtų norima tokius 
komitetus įsteigti, norintieji 
gal nežino nuo ko pradėti.". 
Patarimai, nurodymai, paragi
nimai čia būtų labai vietoje. 

Muzikas Julius Štarka 
atvyksta 

Buvęs Lietuvos Operos chor
meisteris Julius štarka šiomis 
dienomis iš Dillingeno stovyklos 
išvyksta kelionei į USA. 

Jis beveik per visą Lietuvos 
operos gyvavimo laiką buvo ope
ros choro vedėju. Operos choras 
Lietuvoje buvo galima sakyti 
vienintelis profesinis choras, 
bet užtat ir geriausias, žinoma, 
nenuostabu, kad jis galėjo pra
lenkti mėgėjų chorus, bet pažy
mėtina, kad svečiai dainininkai 
ir dirigentai, kurie atvykdavo 
dalyvauti Lietuvos operoje ir 
kurie gerai pažinojo visų kraš
tų teatrus, dažnai pažymėdavo, 
kad Lietuvos operos choras yra 
vienas iš geriausių visoje Eu
ropoje. Tokio įvertinimo choras 
galėjo susilaukti daugiausiai dė
ka jo vadovo Juliaus štarkos 
sugebėjimo ir jo nepaprasto rū
pestingumo prirengiant daini
ninkus. 

Gyvendamas Vokietijoje, nors 
.turėjo labai sunkias sąlygas, ne
leido laiko veltui, čia jis sukom
ponavo eilę religinės muzikos 
kūrinių, šešias originalias dainas 
solo ir pianui, be to, suharmo
nizavo 35 liaudies dainas lygių 
balsų, vyrų ir mišriam chorui, 
arba solo su pianu. 

Tai dar viena įžymi muzikos 
pajėga prisideda į mūsų kultū
rininkų tarpą Amerikoje. 

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVI

MAS KEMPTENE 

Keli šimtai tremtyje atsidū
rusių Lietuvos inžinierių, kai tik 
susidarė pakenčiamesnės sąly-
gs, tuoj ėmėsi darbo. Vokieti
joje buvo sukurta sava profe
sinė organizacija, pradėtas lei-

Grybauskas Antanas — Loret-
to, Col. . . 

Ignatonis Jeronimas, Lilija, Al
gimantas — Panama, 111. 

Jakomaitis Gerda — San Diego, 
Calif. 

Jakštys Jonas, Ona, Vytautas 
— Norwood, Mas. 

Jarašūnas Petras — Cleveland, 
Ohio. 

Jučaitė Bronė ,— San Diego, 
Calif. 

Juzėnas Stasys — Detroit,Mich. 
Kaliskis Dimitrijus, Nadiežda, 

Lidija — San Diego, Calif. 
Kasputis Jonas, Antanina, Al

fonsas, Pranas, Jonas — 
Bristol, Conn. 

Konkulevičius Vytautas, Ona — 
Chicago, 111. 

Lisauskas Augustinas — Ken-
nebunk Port, Maine 

Lukauskas Pranas, Ona — Pitts
burgh, Pa. 

Mazionytė Sofija — Pitts
burgh, N. Y. 

Mikalauskas Vadovą* —- Bro
oklyn, N. Y. 

Mikolauskas Juozas, Marijona 
— Cleveland, Ohio. 

Milūnaitis Pranas, Ona, Stasys 
— Baltimore, Md. 

Nagaliauskas Antanas, Otilija, 
Rita — Philadelphia, Pa. 

Pečiulis 'Jonas — E. Chicago, 
Ind. 

( Perkelta j 6-tą pusi.) 

susirūpinimo" 
/r 

dar yra reikalingas dėmesio ir sti neperiodinis leidinys "Inži
nieriaus Kelias", organizuota 
tobulinimosi kursai, aktyviai pa
dėta tremtiniams pasiruošti 
naujoms profesijoms. 

šis suvažiavimas, kuris įvyko 
Kemptene gegužės 21-22 d., bu
vo iš eilės ketvirtas ir jau pa
skutinis. Daugumai valdybos 
narių išvykstant į USA, numa
tyta į ten perkelti ir organiza
cijos centrą. Inžinieriai pasiry
žę veikliai dirbti ir naujose są
lygose. Eilėje kraštų jau veikia 
gerai susiorganizavę skyriai. 
Tie skyriai jau veikia Anglijo
je, Švedijoje, Italijoje, Prancū
zijoje, Australijoje, Kolumbijo
je, Brazilijoje, Argentinoje ir 
USA. Į įvairius kraštus išvykę 
inžinieriai įsipareigoja surinkti 
iš tų kraštų naudingiausias ži
nias ir jas vėliau pritaikyti ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Galima tik pasidžiaugti, kad 
po šios pakartotos apeliacijos 
pats BALFo pirmininkas, nu
traukęs gydytojų jam įsakmiai 
rekmenduotą poilsį, nuvyko į 
vietą įsitikinti, ar tikrai taip 
yra, kaip rašoma. 

Nuvyko ir įsitikino, kad kai 
kur yra net ir dar blogiau. Ke-
letai šeimų jis jau padėjo iš 
tos padėties išsisukti. Kiti išsi
suko privačios pagalbos dėka. 
Bet dar daugumas tebėra tenai. 
Maža to — kiekviename naujai 
atvykstančių sąraše randame 
po kelias dideles šeimas, vyk
stančiai į pietines valstybes. 

Atrodo, kad tą griežtą in
strukciją — be atodairos vykti 
pas garantijų davėjus — kai 
kuriais atvejais reikia keisti ir 
dėti pastangas tokių šeimų ke
lią iš karto pagal galimybę pa
sukti į šiaurinių valstijų ūkius, 
kur, kaip patys atvykusieji liu
dija, yra visai žmoniškos gyve
nimo sąlygos, kuriomis džiau
giasi net ir toki tremtiniai, ku
riems ūkio darbai nebuvo labai 
įprasti. 
- Gaila, kad ne visose vietose 
mūsų veikėjai sugebėjo sueiti 
su darbo jėgų samdos įstaigo

Ne tik nauję, bet ir 
SENĄ ADRESA *" -ii! 

būtinai reikia aiškiai parašyti, 
kada norite, kad DIRVA būtę 4 . 
siunčiama kitu adresu, negu 
ligi šiol. Apie adreso pakeitimą 

stengkitės pranešti bent 

DVI SAVAITES I& ANKSTO! : 



D I R V A  

TAI YRA DOKUMENTAI, 
kurie rodo, kad Amerikos Lietuvių Tautinės Sgjungos įsikūrimo laukė tau. 
c .'iii tiečiai ne vien Amerikoje, bet visuose pasaulio kampuose. 

' Seimą, kuriame buvo sukurta ši sąjunga, sveikino lietuviai iš visur, kur tik žinia apie 
jį ir jo tikslą juos buvo pasiekusi. Visi linkėjo vieningos tautinės organizacijos isikūri-

- < mo, tikėdamiesi iš jos didesnės naudos lietuviškumui Amerikoje, o per tai ir visame pa
saulyje. 

Tie dokumentai mus jpareig°ja padaryti viską, kad tautiečių dedamos viltys į šios or
ganizacijos susidarymą nepasiliktų tuščios. įsiskaitykime į jų mintis ir ryžkimės ener

gingai veikti! 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

CIa ištisai skelbiame būdingiausius sveikinimus, kuriuse ryš
kiausiai atsispindi tautiečiu pageidavimai ir lūkesčiai iš Ame
rikos Lietuvų Tautnės Sąjungos: 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Blombergo Liet. Taut. Sąjūdžio grupės: 

Blombergo Lietuvių Stovyklos Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
grupe nuoširdžiai sveikina Amerikos Lietuvių Tautininkų Seimą 
ir linki sėkmingai puoselėti lietuvių tautinę dvasią, kelti visų 
lietuviu vienybes idėją ir suburti visus tautiškai nusistačiusius 
lietuvius, tiek amerikiečius, tiek ir naujai Amerikon atvyku
sius į vieną darnią šeimą, kurios paskirtis būtų visomis galimo
mis priemonėmis siekti mūsų bendro idealo: atstatymo Nepri
klausomos Laisvos Lietuvos, kurioje, lyg švyturys, klestėtų ir 
plėtotųsi lietuviška dvasia ir lietuviška kultūra. 

Aukščiausiojo palaima telydi Lietuvių Tautininkų Seimo 
dfa%us ir suteikia jo nariams — delegatams ištvermės ir pasi
ryžimo. 

Grupes vardu: 
Prof. Dr. J. Elvikis, Prof, kompozitorius VL Jakube-

nas, Dr. Med. A. Dumbrys, J. Mockus, B. Bugenis, S. Velbasis. 

Goetlingeno vienminčiu: 

Coetlingene gyvenančių bendraminčių vardu širdingiausiai 
sveikinu JAV lietuvių tautinės srovės suvažiavimo dalyvius ir 
linkiu sėkmingo darbo lietuvių tautos gerovei, josios laisvės bylai 
ir lietuvių tautinės srovės vienybei ir stiprumui. 

Visų lietuvių, o ypač bendraminčių, akys ir mintys šiuo me
tu pas Jus ir su Jumis, brangūs broliai amerikiečiai! 

Visi už vieną, vienas už visus! 
Petras Glemia 

Kempteno LT Sąjūdžio skyriaus: 

Siunčiame iš tolimo Vokietijos kampelio, Kempteno, Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio vardu nuoširdžius sveikinimus Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvių tautinės srovės organizacijų Sei
mui, linkėdami jam sėkmingai išspręsti pasistatytus uždavi
nius ir ryžtingai įvykdyti seimo nutarimus Lietuvos laisvei at
gauti ir lietuvių gerovei siekti. 

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio Kempteno sk. Valdyba: 

8, Masiulis, T. Mieželis, B. Daukus 

Profesoriaus J. Vengrio: 

Tautinės srovės seimui aš linkiu didžiausios sėkmės. Tegul 
šis Jūsų seimas nustato gaires ir suburia visus vidurio žmones 
bendram ateities darbui ir mūsų pavergtos tautos labui. 

Tik suburtomis, bendromis jėgomis mes vėl galėsime pasi
daryti tikrais šeimininkais savo tėvų žemėje. 

Su Jumis 
Asso. Prof. Dr. J. Vengris 

Baltic University, Pinneberg 

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Valdybos: 

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Vyriausios Valdybos įgaliotas, 
Jūsų istorinio suvažiavimo proga siunčiu Jums, Garbingi Ameri
kos Lietuvių Tautinių Grupių Atstovai, karštus mūsų Sąjūdžio 
sveikinimus ir nuoširdžius linkėjimus pasiekti lietuvių tautinių 
grupių vienybės Amerikoje. 

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, kilęs iš nemarios tautos dvasios 
ir aktyvistų — rezistencinių tautos jėgų, dabartiniame pavidale 
pasireiškęs tremtyje, savo veiklą plėtoja, remdamasis nepa
laužiamu tikėjimu į Lietuvos išsilaisvinimą ir Nepriklausomybės 
atgaivinimą, šaukia lietuvių tautą ir Lietuvą į didžiąją prisikė
limo ir visokeriopo atgimimo darbą ir kovą. Mūsų Sąjūdis sie
kia tolimesnio laisvo, savarankiško, jokių kosmopolitinių dogmų 
nevaržomo tautos dvasios ir atsikursiančios Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės plėtojimosi. Todėl šis Sąjūdis darė ir darys 
viską telkti panašiai galvojančius tautos žmones ir jų politiniai 
—visuomeninius sambūrius į bendrą tautinį frontą sakytiems 
tikslams pasiekti, o taip pat vienyti visus gyvybinguosius ir ko
vinguosius tautos elementus kovai su bolševikiniu Tėvynės pa
vergėju. 

šis Sąjūdis, ypač vertindamas Amerikos lietuvių istorinės 
reikšmės paramą atstatant Lietuvos valstybę ir remiant jos da» 
bartinę išsilaisvinimo kovą, su dideliu džiaugsmu sveikina at
stovaujančių tautinę mintį Amerikos lietuvių pastangas su
telkti savo jėgas didesniems tautos ir Lietuvos valstybės isto
riniams tikslams pasiekti. 

Geriausios sėkmės Jūsų darbuose! 
Brangūs Amerikos lietuviai, į vieningą Lietuvos atgimimo 

darbą ir kovą! 
Alg. Vilmantas, Pirmininjeas 

Lietuvių Vienybes Sąjūdžio tremtyje: 

Lietuvių Vienybės Sąjūdis, turėdamas savo vyriausiuoju 
tikslu vieningą visų mūsų tautos pozityvių jėgų kovą dėl Lie 
tuvos išlaisvinimo ir jos nepriklausomybės atstatymo, dideliu 
pritarimu seka Amerikos lietuvių tautinės srovės, vadovybės 
pastangas apjungti visas tai srovei priklausančias organizacijas 
vieningam darbui — atstatyti mūsų pavergtos Tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę. 

Lietuvių Vienybės Sąjūdžio vadovybės tremtyje pavestas, 
sveikinu šį bendrą Amerikos lietuvių tautinės srovės organizacijų 
atstovų seimą ir jo prezidiumą, linkėdamas Jums darnaus ir vai
singo darbo nugalėti visus organizacinius sunkumus ir vieningai 
žengti toliau savo pasirinktų idealų įgyvendinimo keliu. 

Nuoširdžiai linkime taip pat, kad Jūs savo darbais prisidėtu-
mėte prie bendro visų lietuviškų jėgų konsolidavimosi ir atsi
randančių tarp srovių nesusipratimų išlyginimo. 

Juozas Andrius 

Lietuvių Vienybės Sąjūdžio vadovybės tremtyje įgaliotas. 

ČIURLIONIEČIUS JAU IŠLYDĖJO 
( Atkelta iš 8-to pusi. ) 

ti nors ir tą, kad vos tik karui 
pasibaigus ypač prancūzų val
džia buvo ne juokais linkusi 
tremtinius net ir prievarta grą
žinti į bolševikų rankas. Nei įsa
kyti, nei paprašyti čiurlioniečiai 
surengė lietuviškų koncertų 
prancūzų kariuomenės vadovy
bei. Tie, kuriems jokių diploma
tų ar šiaip atstovų prašymai bu
vo visai neįdomus dalykas, iš
girdę čiurlioniečių padainuotas 
lietuviškas dainas, lietuviškų 
kanklių ir kitokių senoviškų mū
sų tautinių instrumentų muzi 
ką, pamatę gražiaspalvius mū
sų tautinius drabužius ir jiems 
dar niekur neregėto grožio mū
sų tautinius šokius, 

pakeitė savo nuomonę apie 
tremtinius išviso, ypač pakeitė 
numonę apie lietuvius. Drauge 
su tuo pasikeitė ir kai kurie nu
sistatymai aukštojoj politikoj, 
o tas pasikeitimas buvo išgelbė
jimas dešimčių tūkstančių lie 
tuvių. Prancūzų kariuomenės va
dai tapo čiurlioniečių globėjais, 
o drauge su tuo ir visi lietuviai 
laimėjo tada taip nepaprastai 

brangų palankumą. 

P© to sekė jų tikrai triumfo 
pilni pasirodymai visose zono
se ir tai, buvo ne vien malonumas 
patiems lietuviams, bet taip ir 
visa eilė laimėjimų palankumo 
pas tuos, nuo kurių pareina vi
sų tremtinių likimas. Kad Ame
rikos Tremtinių Imigracijos 
įstatymas buvo išleistas ir dar 
su kai kuriais palankumais pa-
baltiečiams, tai irgi ne maža da
lis nuopelno priklauso tremtinių 
kultūriniams pasirodymams. Ne 
vieninteliai čiurlioniečiai sukū
rė tuos lietuvių vardą iškėlusius 
pasirodymus, bet juos drąsiai 
galima laikyti viso to darbo 
čempionais. 

štai kodėl garbė Clevelandie-
čiams, kad jie pasiryžo tokį di
delį uždavinį atlikusią tautiečių 

grupę atitraukti į Ameriką! 

Bet tas didysis darbas nustotų 
daugiau kaip pusės savo vertės, 
jeigu čiurlioniečiai liktų į čia 
atitraukti tik po fabrikus išsi
barstyti. 

Jų sugebėjimai gali būti ne
paprastai naudingi ir reikš
mingi mūsų tautos svarbiesiems 
reikalams pagelbėti. Aišku, rū
pintis galimybėmis tuos jų su
gebėjimus tinkamai išnaudoti 
yra visos Amerikos lietuvių vi
suomenės uždavinys, bet Cleve-

landas, atlikęs svarbiausią pra
džią, turėtų dar bent ir tuo pa
sirūpinti, kad ta grupė pradžio
je čia neatitaisomai nesubirėtų. 
O kad taip neatsitiktų, pra
džioje svarbu, kad tas būrys 
galėtų gauti darbų ir pastogių 
čia pat, Clevelande. Svarbu, kad 
jie gautų tokias gyvenimo gali
mybes, kurios leistų jiems suei
ti ir tuo tarpu bent tiktai liuos-
laikiu ruoštis viešesniems pa
sirodymams. Jeigu visi atvyku
sieji susilaukia iš vietos lietu
vių gana gražios pagalbos įsi
kurti, tai šituo atsitikimu reikė 
tų pasistengti ypatingai akty
viai padėti. Reikėtų bandyti 
supažindinti su tuo reikalu ir 
Clevelando ne lietuvių visuome
nę. Jeigu jų atvykimas bus tin
kamai atžymėtas didžiuosiuose 
Clevelando laikraščiuose, tai ir 
darbų ieškant įvairiose įmonėse 
bus galima sutikti daugiau pa
lankumo. Todėl pristatant spau
dos atstovams, reikėtų apie juos 
kalbėti ne tik kaip apie daininin 
kus, bet ir kaip apie būsimus 
šio miesto gyventojus, kurie ga
lės praturtinti vietos kultūrinį 
gyvenimą, jeigu tik ras čia dar
bo ir duonos... 

šitaip susidarę pamatą po ko
jomis jie galės dairytis galimy
bių vėliau ir plačiau išnaudo
ti savo gabumus. Nesakykime 
iš anksto, kad "iš dainų negali
ma gyventi". Kam toks nepa
sitikėjimas lietuviškais talen
tais? O kodėl toks vadinamas 
"kazokų" choras (kuriame ka
žin ar buvo bent keli tikri kazo
kai...) galėjo ilgą laiką išsilai
kyti, apkeliavo beveik visą pa
saulį ir, tur būt, dar kai kam 
pinigo sukrovė! Kas yra girdėjęs 
tą kazokų chorą ir pažįsta čiur-
lioniečius, tas gali drąsiai tvir
tinti, kad šie yra įdomesni ir 
originalesni už tuos neva kazo
kus. Reikia tik sudominti atitin
kamus specialistus, pasiekti tam 
būtino išgarsinimo ir čiurlionie
čių vardas dar smarkiau nu
skambės po visą Ameriką ar dar 
toliau, kartu ir visų lietuvių var
dą iškeldamas. 

Tai yra tikslas, kurio verta 
siekti ir lengvai į jį ranka numo
ti būtų sunkus nusidėjimas. 

Bet savaime suprantama, to 
nebus galima iš pirmos dienos 
pasiekti. Reiks stengtis, rūpin
tis ir palaukti. O kad belaukiant 
turimas turtas neišsiblaškytų, 
reikės jį visais galimais būdais 
pagloboti. Clevelandiečiams čia 
tenka pareiga ir garbė atlaikyti 
"pirmąsias fronto lizujas". 

( Atkelta iš 5-o pusi. ) _ , 
Pelegrinas Vladas, Zofija, Dai-

notas — Chicago, 111. 
Petelkevičiene Elena — Chica

go, 111. 
Petkevičius Vladas, Ona, Zeno

nas, Romanas — Chicago,111. 
Petruškevičius Vytautas, Da

nutė — Waterbury, Conn. 
Pilmonaitė Ema — Cicero, 111. 
Plestys Kazimieras — Hart, 

Mich. 
Pukschtis Karolina — Haver-

town, Pa. 
Račkauskas Janina, Jonas, Ja

nina, Irena, Jonas — Oak-
lawn, 111. 

Radzienė Julia, Loreta — Wor
cester, Mass. 

Ragauskas Antanina, Laima, 
Raimundas — Elizabeth, N.J. 

Rimavičius Vladas, Bronė — 
Great Neck, L.I., N.Y. 

Rudokienė Adelė — Chicago,111. 
Sabaliauskas Kazys, Kotryna, 

Algimantas — Rochester,N. Y. 
Sadauskas Vacys, Anelė — Nau-

gatuck, Conn. 
Sakalauskaitė Kunigunda — 

Jenkintown, Pa. 
Šlapelis Petras — Long Island 

City, N. Y. 
Siekūnas Juozas — Lawrence, 

Mass. 
Šukys Irenius, Rasa — Pitts

burgh, Pa. 
Skripkus Kazys — New Boston, 

Mich. 
Tamašauskienė Ona — Vander 

grift, Pa. 
Tamašauskas Vincas, Adelė — 

E. St. Louis, 111. 
Tamošauskas Leonas — Chica 

go, 111. 
Taucas Juozas, Stase — Wau-

kegan, 111. 
Tekorys Jonas, Stasė, Alvydas, 

Nijolė — Cheltenham, Pa. 
Totilas Pranas, Emilija, Algi

mantas, Jin* — Waterbury, 
Conn. 

Ūselis Zenonas, Valentina, Gie
drė — Ozone Park, L.I., N.Y. 

Valaitis Anelė — Seymour,Conn 
Vasiliauskas Aleksandra — To

ledo, Ohio. 
Vedeckas Leonas, Bronė, Aušra 

— Auburn, Mass. 
Vingelis Ignas, Adelė, Algis — 

Chicago, 111. 
Visminas Liudvikas — Detroit, 

Mich. 
Visockas Juozas — Orland Park, 

111. 
Zavickas Stasys, Leontina, Te

resė — Rckville, Conn. 
Zerskaitė Emilija — Cleveland, 

Ohio. 
Zubernis Edvardas — Chicago, 

111. 
Zymonas Pranas, Vanda, Juo

zapas, Marija — Fremont, 
Wise. 

Berzanskis Jonas, Bronė, Jonas 
— Detroit, Mich. 

Bieliauskas Vytautas, Danutė, 
Linas — Waterbury, Conn. 

Budreckas Stasys — Chicago, 
111. 

Apfe š.m. birželio 7 d., laivu 
"General McCrae" j New Yor-
ką atvyksta šie lietuviai trem
tiniai : 

Alilinis Marija, Henrikas, Albi
na, Genovaitf — Hamilton, 
Mich. 

Ališauskas Povilas, Veronika — 
Richmond Hell, N. Y. 

Asminas Jonas, Genovaitė — 
Detroit, Mich. 

Aukštuolis Rapolas —• Detroit, 
Mich. 

Balsevičius Povilas •— LaCros-
se, Wise. 

Barusevičius Pranas, Vincė — 
Curt House, N. J. 

Bendoraitis Bronius, Angelė, 
Richardas, Izolda — Chica
go, 111. 

Benkauskaitė Danutė, Worce
ster, Mass. 

Bliumentalis Pranciška, Eduar-
as, Cleveland, Ohio. 

Brazys Jonas, Julija, Danutė, 
Elena, — Luling, La. 

Bučmys Steponas, — Dayton, 
Ohio. 

Butkus Julius, — Chicago, 111. 
iJuozas, Stoif&nija* Įjflokn 

dija, Silvija, Juozas, Leonar
das, Teresė. 

Chamskas Vytautas, Marta, Te
odoras, Vladas, Anatolijus, 
Andrius, — St. Thomas, N. D. 

Čėsna Kazys, Marija, Eugenija, 
Gražina — Worcester, Mass. 

Daugvydas Kazimieras, Kristi
na, Kostas, Virginija — De
troit, Mich. 

Daunus Ignas — Michigan Ci
ty, Ind. 

Dauskus Stanislava — Michigan 
City, Ind. 

Dobrovolskis Jonas, Greta, Mar
garita, Kristina, Irena — Lu

ling, La. 
Domanskis Vandalinas, Halina, 

Jonas — Chicago, 111. 
Domarkas Kazys, Agota, Rūta— 

East Chicago, Ind.. 
Drąsutis Edmundas — Chicago, 

111. 
Drungilas Veronika — Phila

delphia, Pa. 
Durickas Stasys, Sofija, Rita, 

Teresė — Brighton, Mass. 
Endzelis Paulius, Sofija, Arvy

das —, Livermore, Pa. 
Gasparaitis Pranas — Detroit, 

Mich. 
Geležėlė Albertas — Cicero, 111. 
Genys Juozas, Margit — Chica 

go, 111. 
Gibaitis Juozas, Aldona, Jonas, 

— Newington, Conn. 
Grudzinskas Elena, Elena, Aldo

na, Rima — Brooklyn, NY. 
Grudzinskas Vytautas, Salomė

ja, — Detroit, Mish. 
Grybauskas Vincas, Pranciška, 

Mindaugas — Brockton, Mass 
Guiskis Emilija, Izabelė —Bro

oklyn, N. Y. 
Ilonis Paulina, Ona — Roches 

ter, NY. 
Jagminas Pranas — Chicago 

111. 
Jančauskienė Jadvyga — Nor
wood, Ohio. 
Janulis Kazys — Detroit, Mich 
Jasevičius Juozas, Ona, Bronius 

— Lincoln Park, Mich. 
Kantauskas Povilas, Emilija 

Chicago, 111. 
Karnavičius Albinas — Chica

go, 111. 
Karosas Vitoldas, Ona, Violeta, 

— Brockton, Mass. 
Kaunelis Ignas, Stefanija *—• 

Detroit, Mich. 
Kaušas Vaclovas, Vanda — Chi

cago, 111. 
Kavaliūnas Juozas — Mt. Cle

mens, Mich. 
Kazlauskas Teofilius — E; Chi
cago, Ind. 
Kiršinąs Vincas, Janina Vyd-

mantas Vytautas — Swan-
ton, Ohio 

Korzienė Emilija — Chicago,111. 
Kriščiūnas Jonas, Marta — 

Negaunee, Mich. 
Kricena Vincas, Antanina, Da

lia, Juozas — Mt. Pleasant, 
Pa. 

Kiburis Viktoras — Sodus,Mich. 
Korkutis Juozas, Zofija, Ona — 

So. Boston, Mass. 
Krasauskas Vanda — Chicago, 

111. 
Kraseninikovienė Pelagija . 

San Diego, Calif. 
Kronas Liudvikas, bna, Geno

vaitė — Chicago, 111. 
Kudakas Jonas, Ona, Genovai

tė — Rockford, 111. 
Kvedaravičius Vytautas, Algir

das — Newark, N. J. 
Lapas Zdislovas, Elena —» Chi

cago, 111. 
Leknickas Kazys Republic, 

Mich. 
Leparskas Alfonsas, Antanina, 

Romualdas, Viktoras — Phi
ladelphia, Pa. 

Liauba Albinas, Marija, Riman
tas — Randalph, Mass. 

Lilekaitė Emilija — Brockton, 
Mass. 

Liubinas Juozas — Auburn,N.Y. 
Mačiulaitis Juozas — Waupeton, 

Iowa. 
Majauskas Vytautas, Elena, 

Danguolė, Violeta —• Sche
nectady, N. Y. 

Mateika Albertas — Racine, 
Wise. 

Mekšraitytė Ona — Philadel
phia, Pa. 

Mitkus Teodorii "4- Farmers-
burg, Iowa 

Moneys Kazimieras — E. Chi
cago, Ind. 

Monstavičius Dionyzas, Julijo
na, Beata, Algirdas — Chica
go, 111. 

Markūnas Mykolas — Chicago, 
111. 

Navickas Juozas — Buffalo^ N. 
Y. 

Noreika Vaclovas — Content, 
Montana. 

Norkus Petras, Teresė —• Wa-
renhouse Point, Conn. 

Pabilionis Feliksas, Izabela, Fe
liksas — New Britain, Conn. 

Papartis Petras — Chicago, 111. 
Petruitis Mykolas, Ceslava, Da

nutė — Dorchester, Mass. 
Psibilskis Stasys, Uršule — Ore

gon, Oreg. 
Radžiūnas Juozas — Brooklyn, 

N. Y. 
Ralys Leonardas — Michigan. 
Ratkelis Juozas, Elzbieta, Al

girdas — Brooklyn, N. Y. 
Raudys Juozas, Stasė, Vytau

tas — Chicago, 111. 
Rudavičius Vytautas, Jadvyga, 

Gabrielius — Baltimore, Md. 
Rudžiūnas Petras, Katarina, Le

onas, Algimantas, Danutė — 
Portsmouth, R. I. 

Ruta Stanislovas, Ona, Tadas, 
Antanas — Chicago, 111. 

Saladžius Vytautas, Genovaitė, 
Nijolė — Brooklyn, N. Y. 

Šaulys Antanas, Elena, Vacys 
— Chicago, 111. 

Šimkus Vytautas, Eufrozina — 
Gordonsville, Va. 

Skudzinskas Algirdas — lin
den, N. J. 

šližys Leonardas, Sonija — Bro
oklyn, N. Y. 

Smitas Ferdinandas, Ona, Regi
na — Brockton, Mass. 

Sodeika Stasys, Anastazija — 
Baltimore, Md. 

Stanaitis Stasys, Urtė, Jonas -p-
Wallingfrd, Conn. 

Starevičius Petras, Elena — 
Chicago, 111. 

Stasiulis Jonas, Konstancija, 
Zėnonas — Chicago Heights* 
111. 

Strimaitis Petras, Genovaitė, 
Vida, Algimantas — Wilkes 
Barre, Pa. 

Stuopis Knstancija, Regina, 
Jurgis — Chicago, 111. 

Taraila Ona, Jonas — Worces
ter, Mass. 

Valentinas Albinas — Chicago, 
111. 

Valiūnas Juozas, Otilija, Fili-
bertas, Jūratė — New Haven, 
Conn. 

Vareika Juozas — Dunlap, Towa 
Varnauskas Vaclovas — Maha-

noy City, Pa. 
Velička Agnieška — Chicago, 

111. 
Venclovas Juozas — Cleveland, 

Ohio. 
Vidmantas Gabrielius, Mikali

na, Ina, Eugenijus — Roches
ter, N. Y. 

Vileniškis Antanas — Roslin-
dale, Mas. 

Vilkas Eugenijus, Irena — Chi
cago, 111. 

Vinclovas Mykolas — Los An
geles, Calif. 

Židonis Petras, Teresė — Bin-
ghamton, N. Y. 

Žiemelis Bronius, Marta, Alma, 
Elvyra — Detroit, Mich. 

Žilionis Juozas, Ona, Egidijus 
— Brooklyn, N. Y. 

Zinkevičius Stasys, Emilija, Ele
na, Eugenija — Barre, Verm. 

Zirlys Mykolas — Rochester, 
N. Y. 

Zubkus Angela — Rochester, 
N. Y. 

Žukas Vaclovas, Teklė, Kristi
na, Kęstutis — Richmond 
Hill, N. Y. 

Žukauskas Vytautas — Chica
go, 111. 

Žutautas Vladislovas, Ona 
Norwalk, Conn. 

•LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE — teisy
bės žodis apie tai, kas 
atsitiko su Lietuva. 312 
pusi. Kainą $2.00 

•LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
ktrbas. Kaina 50c 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai. 

STRAVINSYS Petras, 57 metų, 
mirė balandžio 25 d., Day
ton, Ohio. 

ŽALTAUSKAS Pranas, 74 m., 
mirė gegužės 18 d., Dayton, 
Ohio. (Kilęs iš Marviankos, 
Kauno priem.). Amerikoj iš

gyveno 45 metus. 
REIP1ENĖ Marijona, 81 metų, 

mirė birželio 1 d., Dayton, 
Ohio. (Kilusi iš Kauno prie
miesčio) . 

SKARžAUSKAS Izidoriui, 64 
metų, mirė sausio 15 d. Beri-
sso, Argentinoj. 

MOGILA Benediktas, 33 metų, 
mirė sausio 30 d., Buenos Ai
res, Argentinoj. Gimęs Ame
rikoj. 

LAURUTĖNAŠ Aleksandras, 45 
metų, mirė gruodžio 29 d., 
Sao Paulo, Brazilijoj. 

ANDRIULIS Juozas, 59 metų, 
mirė gruodžio 5 d., Sao Pau
lo, Brazilijoj. 

VIDMANTAS Antanas, 68 me-1 

tų, mirė kovo 28 d., Chicago, 
111. (Raseinių ap., Žvingių pr.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

MARTINKIENĖ Katrina, mire 
kovo 28 d., Chicago, 111. 

JONIKIENĖ Pranciška (Rad
vilaitė) 52 metų, mirė balan
džio 1 d.. Chicago, 111. (Šiau
lių ap. Gruzdžių par., Nor-
vaiškių km.). Amerikoj iš
gyveno 38 metus. 

JUKNIENĖ Ona (Skiriutė), 61 
Jmetų, mirė balandžio 2 d>, 
Chicago, 111. (Batakių par.). 
Amerikoj išgyveno 46 metus. 

YIlGAITIS Juozapas, pusamžis, 
rnirė kovo 29 d., Chicago, 111. 
(Raseinių ap.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

ŽYMONAS Antanas, mirė ba
landžio 2 d., Chicago, 111. (Už
venčio par., Ušnėnų km.) ' ,!t' 

VAINAVIčIUS Jonas, 64 metų, 
mirė balandžio 4 d., Chicago, 
111. (Telšių ap., Vikšnių par. 
Daugvainių km.). Amerikoj 
išgyveno 39 metus. 

MIKOLAITIS Antanas, 30 m., 
mirė balandžio 3 d., Chicago, 
UI., kur buvo ir gimęs. 

ŠILEIKIS Jonas, pusamžis, mi
rė balandžio 2 d., Chicago,111. 

ČIUBERKIENĖ Valerija (Pa-
dolskaitė), 55 metų, mirė ba
landžio 5 d., Chicago, 111. (ša
kių ap., Juniškių km.) Ameri
koj išgyveno 38 metus. 

DANIELS Viktor, pusamžis, mi
rė balandžio 6 d., Chicago, 111. 
(Raseinių ap., Lydavėnų par.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

SRELKAUSKAS Juozapas, pus
amžis, mirė balandžio 7 d., 
Chicago, 111. (Telšių ap., Ža
rėnų par.) Amerikoj išgyve
no 45 metps. 

VANAGAS Antanas, pusamžis, 
mirė balandžio 7 d., Chicago, 
111. (Ukmergės ap., Siesikų 
par., Mylūnų km.) Amerikoj 
no 45 metus. 

ŠIRVAITIS Andrius, pusamžis, 
mirė balandžio 7 d., Chicago, 
111. (Marijampolės ap., Skriau
džių par., Galginų km.) Ame
rikoj išgyveno 50 metų. 

SHEPUTIENĖ Julė, pusamžė, 
mirė balandžio 6 d., Chicago, 
111. (Tauragės par., Kaimynų 
km.) Amerikoj išgyveno 45 
metus. 

BURKE Jule (Mellūnaitė), pus
amžė, mirė balandžio 8 d., Chi
cago, 111. (Marijampolės ap., 
Cibavo kaimo) Amerikoj iš
gyveno 50 metų. 

VILIMIENĖ Ona (Balčiūnaitė), 
pusamžė, mirė balandžio 8 d., 
Chicago, 111. Panevėžio ap., 
Kupiškio parap., Vizgiūnų k) 
Amerikoj išgyveno 36 metus. 

PETRAUSKIENĖ Ona (Poškai-
tė), pusamžė, mirė balandžio 
10 d., Chicago, 111. (Grinkiš

kio par.) Amerikoj išgyveno 88 
metus. 

KARVELIS Vincas, 56 metų, 
mirė kovo mėn., Kenosha, 
Wise. 

VIDMONT'AS Vincas, mirė ba
landžio 10 d., Chicagoj, 111. 
(Tauragės ap. Šilalės parap.) 
Amerikoj išgyveno 52-metu. 

JANULIONIS Antanas, pusam
žis, mirė balandžio 7 d., Chi
cago, 111. (Panevėžio ap., Va
balninku par., Bumbelių km.) 
Amerikoj išgyveno 43 metus. 

BALTOKAS Benediktas, pusam
žis, mirė balandžio 9 d., Chi
cago, 111. (Šiaulių ap., Žagarės 
par.) 

BUDAVIČIUS Jonas, 70 m., mi
rė balandžio 1 d., Chicago, 111. 
(Panevėžio par., Nausėdžių 
kaimo) 

BUBELAS Pranas, 76 metų, mi
rė kovo mėn., Kenosha, Wise. 

GIEDRAITIS Antanas, 66 me
tų, mirė kovo men., Kenosha, 
Wise. 

PETKIENĖ Ona (Enukaitė), 
pusamžė, mirė kovo 29 d., Chi
cago, 111. (Kauno ap.). Ame
rikoj išgyveno 36 metus. 

LEASES Juozapas, pusamžis, 
morė balandžio 8 d., Chicago, 
111. (Ukmergės ap., Deltuvos 
par., Kreivių kaimo). 

PUPAUSKAS Izidorius, 66 m., 
mirė balandžio 2 d., Chicago, 
111. (Raseinių par., Girdaičių 
km.) Amerikoj išgyveno 48 
metus. 

BUčIONIS Juozas, 60 metų, mi
rė kovo mėn., Midlletown, 
Conn. (Seinų ap., Valkininkų 
kaimo). Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

PRANAITIENĖ Suzana, 57 m., 
mirė balandžio 6 d., Brooklyn, 
N. Y. 

ŠVEDIENĖ Petronelė, mirė ba
landžio 1 d., E. St. Louis, 111. 

BAZILIAUSKAS Antanas, mi-
. rė vasario 1,5 <t, Yfdencia/Ve-

nezueloj. 
SITJRYS Antanas, 21m., mirė 

balandžio 1 d., Brooklyn,N.Y. 
JURGELIENĖ Petronelė (Za-

letskaitė), seno amžiaus, mi
rė balandžio 4 d., Elizabeth, 
N. J. 

UKIENĖ Petronelė, mirė kovo 
29 d., Philadelphia, Pa. 

KRUžINSKIENĖ Domicėlė, mi
rė balandžio 1 d., Philadel
phia, Pa. 

KUKšTA Vincas, mirė kovo 22 
d., Jamaica Plains, Mass. 

MICKEVIČIUS Andrius," 76 m., 
mirė kovo 13 d., Maynard, 
Mass. (Girkalnio par., Vidu
giriu km.) Amerikoj išgyve
no 52 metus. 

BENDERAVIČIUS Kazimieras, 
42 m., mirė balandžio mėn. 
Mahanov City, Pa. 

VILKAUSKIENĖ Karalina, se
no amž.. mirė kovo 27 d., Had-
don Heights, N. J. 

DRAGINIENĖ Izabelė, mirė ba
landžio mėn., New Philadel
phia, Pa. 

RUTKAUSKAS Aleksandr a s, 
seno amž.. mirė balandžio m», 
Cumbola, Pa. 

VENCKUS Jonas A., 72 metų, 
mirė balandžio 4 d., So Bos
ton, Mass. (Tryškių par.). 
Amerikoj išgyveno 57 metus. 

DENKEVIčIENĖ Uršulė. 69 m., 
mii ė kovo 29 d., Baltimore, 
Md. 

YAKULIS Mykolas, 77 metų, 
mirė kovo mėn., Vandergrift, 
Pa. 

NAVICKIENĖ Margaret, mirė 
kovo mėn., Shenandoah, Pa. 

LABUTIS Juozapas, mirė kovo 
mėn., Minersville, Pa. 

MARKEVIČIUS Petras, mirė 
kovo mėn., Minersville, Pa. 

MARAUSKAS Antanas, mirė 
balandžio m6n., Wil 1 i a m 
Pa. 

SKUČIUS Antanas, seno am
žiaus, mirė balandžio 

Port Carbow, Pa. ' ' 
Port Carbow, Pa. 

BARONAS Jonas, 65 ftį*, mirė 
kovo 28 d., So. Boston,"Mass. 

BARISAS Pranciškus, mirė ko
vo men., New Britain, Conn. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantiej i  prašomi atsi l iepti  J: .  
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Susnienė - gepranauskaitė„ Jugasė, 
iš Taručių k., Suvainiškio par., 
Rokiškio ap. 

Tu="kauskienė - Butkytė, Ona, iš Ri-
dikiškių k., Eržvilko vi., Taura
gės ap. 

Valentinavičiuj Ona, iš Pakiauliškių 
k., Marijampolės ap. 

Varžinskaitė - Kirailienė, Marija, Iš 
Biržų ap., ir vyras Antanas. 

Vežeičius, Jonas, iš Savidonių k., 
Pabaisko vl., Ukmergės ap. 

Žagarys, Vladas ir žagarytė, Tekle, 
iš Janavos k., Panemunio vi., Ro
kiškio ap. 

Ajutyte - Šleivienė, Dorothy, iš Pan
dėlio. 

Aleknavičius, Juozas ir Vincas, iš 
Šuolių k., Semeliškių vl., Trakų a. 

Andriušaitytės, Marija ir Ona, iš 
Jokūbaičių k., Raseinių ap. • 

Balaišis, Antanas, iš Svėdasų vl., 
Utenos ap. 

Bernotas, Julius, iš Kalmės vl., Ra
seinių ap. 

Binkevičiaus, Felikso ir jo žmonos 
Petkevičiūtės, Benediktos, kurie gy
veno Vilniuje, gim. ir pažįstami 
prašomi atsiliepti. 

Bliu jus, Juozas, Pranas ir Vincas, 
iš Peliunų k., Semeliškių vl., Tra
kų ap. 

Bložys, Antanas, iš Šuopaiči%-Koriš-
kių k., šakių ap., išvyko iš Griška
būdžio kaimo. 

Dailidaitė S. Marijona ir Stepanija, 
iš Sakalupio dvaro, Kybartų vl., 
Vilkaviškio ap. 

Daniel, Alexander Gustav, iš Pauliš-
kių k., Gruzdžių vl., Šiaulių ap., ir 
duktė 01 ga, gyv. Philadelphia. 

Daniel, Edmund, iš Lietuvos gyv. 
Philadelphia. 

Dedelš, Mataušas, gyv. Detroit, dir
bo plaukų kirpykloje (barber-shop) 

Deutschendorf - Gildė, Anna, iš Var
telių k., Vilkaviškio ap. 

Gaidamavičiūtė, Domicėlė, iš Vyžuo
nų, Utenos ap. 

Gegutzki - Uschkurat, Minna, iš Var
telių k., Vilkaviškio ap. 

Jakšys, Pranas, iš Vyžuon%, Utenos 
ap. 

Kauneckaitė, Maryte, iš Pašaltuonio 
k., Šimkaičių vl., Raseinių ap. 

Kaunelytė, Sabina. 
Krasnauskienė - Raudonytė, iš Dau-

^ gų m., Alytaus ap., ir jos sūnūs. 
Kruopytė - Stefanija ir* jos sesuo, iš 

Kruopių k., Sudeikių vl., Utenos a. 
Kubilius, Pijušas ir Vincas, iš Žels-

vos k., Liudvinavo vl., Marijampo
lė ap. 

Mačys - Meškonytė, Ona, ir jos se
serys, turi broli Povilą Meškonį. 

Meškonytės, seserys Povilo Meško-
nio, viena' ' Ona, ištek. Mačienė 
(Mačys). 

Paškevičius, Jonas, iš Užpalių k., 
Utenos ap. 

Petkevičiūtės - Binkevičienes, Bene
diktos, ir jos vyro Binkevičiaus, 
Felikso kurie gyv. Vilniuje gim. ir 
pažįstami prašomi atsiliepti. 

Petrat - Schenk, Helene, iš Vilkaviš
kio ap. 

Raudonytė - Krasnauskienė, iš Dau
gų k., Alytaus ap. ir jos sūnūs. 

Sehenk - Petrat, Helene, iš Vilkaviš
kio ap. 

Sidabras, Jonas, iš Dauliunų k., Jū
žintų vl., Rokiškio ap. 

Šleivienė - Ajutytė, Dorothy, iš Pan
dėlio. 

Švipas, Kazimieras ir Mykolas, iš 
Palevenių k., Pu baloto vl., Pane-
vežio ap. 

Tamkunas, Aleksas, Jonas ir Vincas, 
iš Gylušio k., Semeliškių vl., Tra
kų ap. 

Tamulis, Juozas ir Petras, iš Pa
kuonio vl., Kauno ap. 

Uschkurat - Gegutzki, Minna, iš 
Vartelių k., Vilkaviškio ap. 

Vainius, Antanas, iš Rietaviškio, ir 
duktė bei sūnūs Antanas, Jonas ir 
Pranas. 

Valaitienė, Antose, iš Pajevonio, Vil
kaviškio ap. 

Valuckas, Antanas, iš Deltuvos vl., 
Ukmergės ap., sūnus Kazimiero ir 
Konstancijos. 

Žilinskas. Jonas, iš Rudos k., Gižų 
vl., Vilkaviškio ap. 

Macikaitė - Laurinčius, Marcijona, 
iš Švėkšnos, Tauragės ap., vyras 
Izidorius ir duktė, Marcikė. 

Martinkus brolis Sofijos Alysienės-
Martinkaitės. 

Menkevičius, Motiejus ir Petras. 
Navickas, Dominykas, iš Aštragų k., 

Rumšiškių vl. Kauno ap. 
Palukaitytė, Antosė, nuo Balbieriš

kio, gyv. Alytuje, ištekepjo Lietu
voje ir išvyko Amerikon. 

Petrikas, Jonas, nuo Perkūnų k., 
Vėžaičių vl., Kretingos ap. žmona 
Elzbieta ir duktė, Ona. 

Predeckytė, Vanda, gyyv. Kaune, 
vėliau Dancige ir Luebecke. 

Rakauskas, Ernius ir Petras ir Ra
kauskaitė, Marija. 

Rinkevič. Elena, iš Fermas k., Viekš
nių vai., Mažeikių ap. 

Ruigytė, Barbora. 
Rumbauskienė - Jankauskaitė, AgU-

tė, iš Kraštinės k., Tauragės ap. 
Sabas, Simas, iš Dobilijos k., Pakuo

nio vai., Kauno ap. 
Saudargaitė, Basė, iš Vatušių k., Rkh 

tavo vai. Telšių ap. 
Slušinskas, Juozas. 
Strielauskienė. Pau'įna. 
Strigun, Dimitrijus, iš Formos k., 

Viskšnių vai., Mažeikių ap. 
Urbonas, Antanas, Jonas ir Pranas, 

iš Buikalių k., Nemakščių vl. Ra
seinių ap. 

Zaboraitytė - JefimovientĮ, Emilija, 
iš Šiaulių a. • 

Žemaitis, Jonas ir Juozas* Iš Skapiš
kio m. Rokiškio ap. 

Baltrimas, Ignas, iš Ponkiškin k., 
Simno vai., Alytaus ap. 

Baltrušaitis, Mikas, iš šaliniškės k. 
Antanavo vl., Marijampolės ap. 

Berčius, Endrius, iš Joskaudų k., 
Kretingos ap. 

Butkienė, Zofija. 
čičelytė - Lenavičienė, Elena, trem

tinė, prašo atsiliepti gim. ir pažįs
tamus. 

Eniulaitė, Ieva, duktė Juozo. 
Gailaitė, Bronislava, iš Vėžaičiu k., 

Kretingos vai., Gargždų vai. 
Galickas, Juozas ir Vincas, iš Kal

varijos. Marijampolės ap. 
Gensbigelis, Antana, iš Laižuvos v. 
Grigorius, Feliksas, Jonas ir Pet

ras, iš Kabelių k., Marcinkonių v. 
Iflanskas, Juozas, iš Skapiškio m. 

Rokiškio ap. 
JanČys, Kazimieras, iš Skapiškio v., 

Rokiškio ap. 
Jankauskaitė - Rumbauskienė Agu-

tė, iš Kraštinės km., Tauragės ap. 
Jefinovienė - Zaboraitytė Emilija, iš 

iš Šiaulių. * 
Jonušaitės Bronė ir Liucija, iš Dau

taru k., Židikų vai., Mažeikių ap. 
Katauskienė - Kereišytė, Ona ir jos 

broliai Kereišys, Jonas ir Vincas. 
Kereišys, Jonas ir Vincas ir jų se

suo Katauskienė, Ona. 
Kirštein, Wilhelm, išvyko iš Kauno. 
Kliačkauskas. Juozas, iš Kalvarijos, 

Marijampolės ap. 
Kondrotas, Joe, gyv. New York. 
Laurinčius - Macikaitė, Marcijona, 

iš švekšnos, Tauragės ap., vyras 
Izidorius ir duktė, Marcikė. 

Leonavičienė - čičelytė, Elena, trem
tinė. p-ašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus. 

Lindhartas, Walteris, iš Prišmantų 
lit. Šatininkų til.' Tauragės ' 

Beištaras, Izidorius, nuo Eržvilko 
par., Tauragės ap. brolis Onos Gri-
galaitienės. 

Česna, iš Stabinciškių k., Žąslių vai. 
ir par. Trakų ap. 

Eidukat - Mockutė (Motckiutė) Ka
rolina, ir jos seserys Grieger Ieva 
ir vyras Paul ir Put Ma-ija, ir 
jos vyras August, iš Graužinių k., 
Grąžiškių vai. Vilkaviškio ap. 

Galubickas, iš Stabinciškių k., Žąs
lių vl. ir par. Trakų ap. 

Grieger - Mockutė (Motckiutė), Ieva, 
ir vyras Paul ir jos seserys Eidu
kat, Karolina ir Put, Marija, ir 
jos vyras August, iš Graužinių k., 
Grąžiškiu vl. Vilkaviškio ap. 

Gri'ronytė, Jonieška, nuo Garliavos, 
Kauno ap. 

Jurkevičius. Bronius,, iš Liudvikiškių 
k., Gelvonių vl., Ukmergės ap., 
Gegužinės par. 

Keparutis, Mataušas, iš Serbentų k., 
Kalnų jų, par., Raseinių ap. 

Krauledis, Hilda, iš Naumiesčio, Tau
ragės ap., gyv. Irvington, N. J. 

K ividaitė - Vickienė, Ieva, duktė 
Felikso, iš Alytaus ap. 

Kurgonas, Antanas, iš Stabinciškių k. 
Žąslių vl. ir par. Traku ap. 

Merkevičius, Juozas, iš Karalkrėslio 
dv. Pajevonio vl. Vilkaviškio ap. 

Mockutės (Motckutės) Ieva. ištek už 
Grieeer, Paul; Karolina ištek, už 
Eidukat ir Marija ištek, už Put, 
Augusto, iš Graužinių k., Grąžiš
kiu vai. Vilkaviškio ap. 

Nabtch, Jacob, ir jo duktė gyv. Chi
cago, 111. is 

Navadauskas, Jonas, iš Kreivių k., 
Paežerėlių vl. šakių ap^' 

Nekrašas, Jonas ir Mečys ar Romas, 
iš Šiluvos par., Raseinių ap., Jų 
motina gimuis Sakzdovičiutė. 

Orlak - Pelzekytė, Veronika, iš Gir-
"kalnio par., Raseinių ap.>'': 

Paškevičiūtė, iš Panevežio^ duktė, 
Kazimieros Paškevičienės". 

Pelzekytė - Pcrlak. Veronika, iš Gir* 
kalnio vai. Raseinių ap. 

Pisanka, M. A. gyv. Paulina, Chica
go. 

Pulmanas, Andrius ir Paartas, ir jų 
-sesuo Adlinė, iš Kampiškių k., Prie
nų vl. 

Put - Mockutė (Motckutė) Marija 
ir vyras August bei seserys Eidu
kat, -JCarolina ir Grieger, Ieva ir 
vyras Paul, iš Graužinių kv Gra
žiškių vl. 

Rakauskas, P-anas, iš Stabinciškių 
k., Žaslių vl. ir par. Traku ap. 

Ramanauskas, Vytas, iš Dainavos 
k., Paparčių par. Žaslių vl. Tra
ku ap. 

Rauluševičius, iš Stabinciškių km., 
Žąslių vl. Trakų ap. 

Rentelis. Feliksas. 
siepavičienė, Marytė. 
Tamulaitis, Vincas. 
Uzas, Motiejus, iš -Veiverių. Mari

jampolės ap. ir jo įpėdinfai. 
Wagner, Anna ir duktė, Malina, gyv. 

Chicago, 111. 
Vasiliauskas, Antanas, iš Kartenos 

vai., Kretingos ap. 
Vickienė - K'ividaitė, Ieva duktė 

Felikso, iš Alytaus ap. 
Viktaženčiutė, Ona, i? Pažeriu k., 

Alvito vai., Vilkaviškio ap. 
Vilkaitis, šeima Juozo Vilkaišio, se

niau gyv. Winter Haven, Florida. 
Vitkauskas, iš Stabincišk^j. jfc, Žąs

lių vl. ir pra. Trakų ap. 

Atkačiunas. Antanas ir Petras, iš 
Lusonių k., Vabalninko vl. 

Beržinskienė - Lazdauskaitė. Petro
nelė, ir seserys Apolonija bei Ona 
Jerosevičienė ir brolis Lazdauskas, 
Izidorius iš Zalec-kinės - Klapati-
nės k., nuo Veliuonos. 

Birbikas, Juozas, iš Jackagalio k., 
Raguvos vl., Panevežio ap. 

Dambrauskas, Pranas (Dombrowski-
Frank), ir jo seserys Berta ir Mi
na Palaitienė iš Veršupių k., Ki
dulių vl., šakių ap. 

Dzindzoletas, Boleslovas, ir žmona 
Gaidemavičiutė, abu iš Kražių vl., 
Raseinių. 

Gaidemavičiutė - Dzindzoletienė, iš 
Adomaičių k., Kražių vl., ir vyras 
Dzindzoletas, Boleslovas, iš Kra
žių m., Raseinių ap. 

G?»siunaitė, Valė, iš Klausučių k., 
Biržų ap. 

Grigaitis, sūnus Dovydo, iš Sakute-
lių k., Klaipėdos ap. 

Jerosevičienė - Lazdauskaitė. Ona ir 
seserys Apolonija bei Petronelė 
Beržinskienė ir brolis Lazdauskas, 
Izidorius, iš Zaleckinės - Klapa-
tinės k., nuo Veliuonos. 

Labakojfs, Antanas, iš Jaukagalių 
k., Raguvos vl., Panevežio ap. 

Laurinčius - Macikaitė, Marcijona, 
iš švekšnos vl., Tauragės ap. 

Lazdauskas, Izidorius ir Lazdaus-
kaitės, Apolonija, Ona Jerosevi
čienė, ir Petronelė Beržinskienė, 
iš Zaleckinės - Klapatinės k., nuo 
VeliuonuKk" 

Kodėi taip 
NEPAŽĮSTAME VYDŪNO? 

(Atkelta iš 5-to puslapio) 
nelabumui penami. Ir jie jį reiškia ne vien atski
riems asmenims, bet ir tautoms. Tūlos tautos to
dėl tiesiog slopsta savo neapykantos tvaike. Kur
sto ją savo tautoje kitoms tautoms, ir lyg pasie
kia savo tikslus. Vis dėlto jos sau kenkia, kad sa
ve tuo pirma ir tik žiaurindamos. Yra net moks
lintų žmonių, kurie tiki, sukilusi neapykanta sti
prinanti tautą, tvirtinanti jos atsparumą. 

Turėtų pagaliau ir tai būt išmanyta, kad 
pyktis, kerštas ir neapykanta yra pažmoniškumo 
galios. Iš jų imti savo buvimo tvirtinimą ir ap
saugą, yra tikriausias apsirikimas, kurs anksčiau 
ar vėliau pačiam kenkia, žmogaus, kaip ir visos 
tautos gyvumas kyla iš apsireiškiančio žmonišku
mo prado. 

Juo skelbiasi Kūrėjo valia. Todėl Ii tp prado 
ir auga visos žmoniškos galios, visas sąmoningu
mas, protas, išmintis bei valia, pats patvarumas 
bei. ryžtingumas. Todėl negali stiprinti žmogų ir 
tautą neapykantos kurstymas, reikia auginti 
žmoniškumo vertybes. 

Visos tos mintys mafio buvo jau sėliai mą
stytos. Bet dabar aiškėjo dar kita-kas, būtent, 
kad kartais labai sunku nesupykti. 

Ir prisiminė greitai dargi tai, kad daug sun
kiau iškilti į dvasios giedrumą ir darningą nuotai
ką iš papykio ir neapykantos, kaip iš ramios, kad 
ir liūdnos būsenos. 

O ką besakyti apie tautas, kurios per išti
sus metus kursto neapykantą viena kita jai! Yra 
net paplitęs tariamas mokslas, kad neapykanta 
esanti ir menkiems žmonės gerbūvio kūrėja. Rei
kėtų nors maža pamąstyti, ar taip ir gali būti. 
Rodos visai aišku, kad žmonių gerovė tegali būt 
kuriama nuoširdžios užuojautos. Ir visai keista, 
kad kartais viena tauta neša neapykantą į žmo
nija ilgus amžius ir regimai vis daugiau tik sau 
kenkia. ; ' 

Anie save buvau manęs, kad senai esąs iš
kilęs iš galimumo kam nors pykti. Ilgais metais 
man buvo daug piktumo pareikšta. O aš vis ga
lėjau laikytis augšt šios tamsios būsenos. Seniau 
manęs visai neerzino, kad pavyzdžiui, vokiečiai 
mane apšaukdavo piktadariu. Maniau, ir iie. kurie j 
sakosi visa gerai tiria, nesuprate, kaip as žiūriu į j 

gyvenimo prasmę. Būtn turėję pastebeti, kad aš, j 
pasistengdamas žmoniškėti, negalėčiau žmonėse 1 

dar didinti piktumą. 
O dabar visai aišku pasidarė, kad aš dar be-

glūdoju tame dvasiniame lygyje, kuriame ir pyk
tis gali labai sukilti. Teko man, tiesa, ir tai pa
tirti, kuo niekuomet nebuvau tikėjęs. Užrakino 
| kalėjimą ir tada dar beveik su inirtimu pasi
stengė man įrodyti, koks aš bendruomenei kenk
smingas žmogus. 

Pasisekė man pasilikti ramiam, bet viduje 
degė lyg pragare, ir buvo sunku nesijaudinti. Pa
sidariusi būtis tiesiog žūdė. Maniau, ir gyvas neb* 
galėsiąs išlikti. O tada vėl, kad mirimui dar ne-
laikas, kad laukia dar tūli uždaviniai. Gal tautai 
ir toliau žmnijai dar esąs reikalingas. Ir likimas 
norėtų mane tam dar išlaikyti. 

Todėl ir mąsčiau apie tai, kaip saugoties nuo 
supykimo, o kaip supykus, iš to atsigauti. Ramai 
įsižiūrėjau j žmogų, kurs mane skaudžiai užgavo. 
Ir mačiau, kad jis tai daro iš ypatingo mano as
menybės ir gyvenimo apsprendimo. Aišku, kad 
jam pynėsi tiesa su netiesa. 

Tai kaip jam tada dar pykti! Jis gyvena 
Taiku, kuriame visos vokiečių tautos vieningumas 
ypačiai Vokioje visu gudrumu, bet ir "švelnia" 
prievarta tvirtinamas. Todėl, žiūrėdamas vien tik 
į savo tautos būklę ir norėdamas jai visa gero, jis 
tegalėjo tai rasti keista, kad vokiečiuose gyvena 
žmogus, kurs kita kalba mąsto ir rašo, o dar gi 
ne vokiečių, bet kitos tautos labui. Mane kaltii-
dami" tikėjo rūpinąsis vien savo tautos gerovse. 
Ir tegalėjo kiekvieną žmogų, kurs tam nesiskiria, 
visiškai kaip jis, laikyti tautos skriaudėju, jeiga 
jau netiesiog jos priešu. Taip apie tą žmogų mą
stydamas ir pastebėjau, kad jis neatrodo toks 
piktas, kaip iš jo žodžių kartais sprendžiau.. Iš 
savo būtjes ir iš savo ypatingumo, jis, kaip man 
rodės, visai teisingai, nors ir labai trumpai re
gėdamas protavo. Pagaliau jis dažnai jau ir be 
jokiu įtarimų ir .visai ramus kalbėdavo. Teko to
dėl dar jo uolumą, kuriuo jis vokiečių tautos ge
rui darbavos, net vertinti. 

Taip tai surandant pykinančiojo elgesio prie
iti ir gal jame dar visokį gerumą, galima pa
silikti ramiam, nepykti ir iš pykimo atsigauti. 
Svarbu iš tokio ūpo iškilti į mąstymo lygi. ži
noma dar ir kita kas labai gelba, bet to neaiškin
siu: Reikėtų daug pasakyti. 

Visas šias mintis svarstydamas ir iškilau iš 
visu tamsumu. Nuslinko jie ir paliko, man ra
muma, kaip rūkas saulei užtekant, leidžiasi lei
džiasi žemyn ir virsta gaivia rasa. 

•.I*!. W 

Leverienė, Pranciška, iš Ragočių k., 
. Sintautų vl., Šakių ap. * ' 

Lingaitytė. dnkte- Aleksandrb piSlii-
gaičio. 

Linkaitytė, Elzbieta, duktė Onos. 
Liutkuvienė, išvykusi i'j Veliuonos. 
Lozoraitis. Jeronimas ir Prairs, iš 

Terespolės. 
Macikaitė - Laurinčius, Marcijona, 

iš švekšnos vl., Tauragės ap. 
Martusevičius, Tamošius. 
Naujokas, En-ikas, iš Kalnėnų k., 

Jurbarko vl., Raseinių ap. 
Palaimas, Jurgis. 
Palaitienė - Dambrauskaite (Dom-

browski). Mina. ir ios s«suo Ber
ta bei brolis Dambrauskas, Pra
nas (Dombrowski, Frank), iš Ver
šupių k., Kidulių vl., Šakių a. 

Paškevičius (ar Poškus), s. Kastan
to, iš Pamiontkos k., Žemosios Pa
nemunės, šakių ap. 

Patramekas, Jonas, iš Naumiesčio, 
Šakių ap. 

Pauptis, Motiejus. / 

Poškus (ar Paškevičius), sūnus Kas
tanto, iš Pamiontkos k., Žemosios 
Panemunės vl., šakių ap. 

Rimonis, Karolis, ir sesuo Rimonytė, 
Elzbieta. 

Spelveris, Jurgis, iš Leoniškių k., 
Tauragės vl., ir jo šeima. 

Stonkutė, Salomėja, iš Kurmaičių k., 
Kretingos ap. 

Stoškus, Juozasi, Ii Vadžgirio k., Ra
seinių ap. 

Survilienė - SurviTyte, Marijona, gyv. 
apie Ariogalą, Kėdainių ap., ir 
vyras Survila, Antanas. 

Survilytė - Survilienė, Marijona, gyvi 
apie Ariogalą, Kėdainių ap., ir 
vyras Survila, Antanas. 

Veselis, Pranas, iš Tirkšlių vl., Ma
žeikių ap., Pumpurų k. 

Voveris, Adomas, Pašvenčio k., 
Jurbarko vl., Raseinių ap. 

Stalinas nori sulaukti 100 metų 

Aiduks (Eidukas ?) Jokūbas, iš Bir
žų. 

A-'bačiauskierė - Bruožytė ir jos se
suo Čižauskienė, Uršulė, bei brolis 
Bruozis Kazimieras, iš Rutkiškių 
k., Alvito vai., Vilkaviškio ap. 

Bernas' (Bohm) Louis, iš Satkūnų dv. 
Žemelio vai., Šiaulių ap. 

Bohm (Bernas) Louis, iš Satkuni} <1*. 
Žeimelio vl. Šiaulių ap. 

Brmožis, Kazimieras ir jo seserys 
Arbačiauskienė ir Čižauskienė, Ur
šulė, iš Rutkiškių k., Alvito vai., 
Vilkaviškio ap. 

Bugoievičiutė, Janina, gyv. Kaune. 
Čerkovska - Domaševičiutė, Michali

na ir Šumbrotienė - Domaševičiu
tė, bei Domaševičius, Vladas. 

čižauskienė - Eruožytė, Uršulė ir 
jos sesuo Arbačiauskienė bei bro
lis Bruožis, Kazimieras, iš Rutkiš
kių k., Alviio vl. Vilkaviškio ap. 

Domaševičius, Vladas ir Domaševi-
čmtės - čerkovska, Michalina ir 
Šumbrotienė. 

Eidukas (Aiduks), Jokūbas, iš Bir
žų. 

Einorienė - Kiulkytė, iš Lydavėnų 
par., Raseinių ap. ir vyras Eino
rius, P-anas. 

Geftautienė - Petkaitė, Marija, iš 
Deblių jk., Šilalės vl. Tauragės ap. 

Hening, August ir Josenh, išvykę iš 
Lankupėnu k., Vilkaviškio ap. gyv. 
Detroit, Mich. 

Holing - Rutkauskaitė, Emilija, iš
vykusi iš Pajevonio, Vilkaviškio 
ftp. Vftas Johann far S&atts Jakob. 

Tikriej i diktatoriai Kremliuj e 
dabartiniu metu —• tai gydy
tojai, rašo gerai Informuotas 
Šveicarijos laikraštis'"Die Welt-
woche. 

Jau nuo pat karo pabaigos 
sale didžiųjų politinių proble
mų, didžiausia reikšmė priduo
dama Stalino* sveikatai. Gruo
džio mėn. jam sukaks 70 metų, 
bet yra žinių, kad diktatorius 
nori susilaukti 80-100 metų. Kai 
1947 m. Elliot Roosevelt aplan
kė Staliną, jam teko laukti net 
10 dienų, kol jis buvo prileistas 
prie diktatoriaus. Stalinas atsi
prašęs, kad liepęs taip ilgai lauk
ti, bet jis buvęs atostogų, nes 
gydytojai reikalaują, kad jis 
palengvėtų 10 svarų., o tai ne
są jau taip lengva. 

Stalinas visuomet labai susi
rūpinęs savo sveikata ir esąs la
bai paklusnus pacientas. Jis dir
bąs tiktai šešis mėnesius į me
tus, o likusį laiką praleidžia 
Kryme arba savo viloje arti 
Maskvos. Bet ir Kremliuje dik
tatorius dirbąs tiktai penkias 
dienas į savaitę ir šis darbas 
vykstąs gydytoju griežtai nu
statytoje tvarkoje, šaltai išsi
maudęs Stalinas kasryt pusę 
valandos pasivaikšto Kremliaus 

Kairys. Povilas., iš Vaičių k., Šilalės 
vl., Tauragės ap. 

Kiulyktė - Einorienė iš Lydavėnų 
par., Raseinių ap., ir vyras Eino
rius, Pranas. 

Kuraitis, Andrius* ir Jurgis, iš Vadž
girio k., šimakiačių vai., Raseinių. 

Lorencaitės, seserys, nuo Šiaulių. 
Milienė - Navickaitė, Magdalena, ir 

jos sesuo Palekauskienė, Teodora, 
iš Luokės. 

Navickaitės. Magdalena Milienė ir 
Teodora Palekauskienė, iš Luokės. 

Nenortas, Aleksas ir Kostas. 
Palekauskienė - Navickaitė, Teodora 

ir jos seuo Milienė, Magdalena, iš 
Luokės. 

Palukaitis, Juozas ir sesuo, Magdė 
vaikai Juozo Palukaičio, iš Kar-
dokų. 

Paškevičiūtė iš Panevežio, duktė, 
Kazimieros Paškevičienės, krikšta
motė Antano Pundzevičiaus, drauge 
s'i krikštatėviu Stasiu Pundzevi
čium. 

Petkaitė - Geštautienė, Marija, iš 
Debliu k., Šilalės vai., Tauragės a. 

Petrikaitės, dvi seserys ir jų moti
ną Skabeikaitė-Petrikienė. 

Rutkauskaitė-Holing, Emilija, iš Pa
jevonio, Y ilkaviskjo ąp.f vyras Jo-

ir sūnus Jakob. 

gatvėmis ir truputį užvalgo. Po 
pietų jis vėl pasivaikšto ir dirba 
ilgiausiai iki 9 vai. vakaro. 12 
vai. jis jau miega, žinoma, 'jei 
jam nesišapnuoja ir leidžia mie
goti pralieto kraujo jūros. 

Pirmiau Stalinas mėgdavo ge
rokai išgerti ir oficialiuose po
kyliuose nugerdavo visus sve
čius. Dabar jis pasitenkina pie
neliu ir nuo 1946 m. neberūko. 

Karo metu jam teko dirbti 
14-16 vai. į parą, užtat po Vo
kietijos kapituliacijos prasidėjo 
ir reakcija, kas pasireiškė auk
štu kraujo spaudimu ir astma. 
Tam tikri pasireiškimai nurodė 
į seniems žmonėms paprastą li
gą — arteriosklerozą. Vis dėlto 
Stalino asmeninis gydytojas už
tikrinęs, kad jis nėra matęs 
antro žmogaus su tokia tvirta 
kūno konstrukcija ir sveikata. 

Kruvinasis Kremliaus dikta
torius visomis pajėgomis sten
giasi pratęsti savo amžių. Jau 
1937 metais jis išsiuntęs prof. 
Bogomolecą į Rusijos pietus, 
kur su viršum 4,000 žmonių pa
siekę 100 metų, kas dabartinėse 
Sovietų Sąjungos apystovose 
tikras stebuklas. Po ilgų tyri
nėjimų profesorius konstata
vęs, kad žmogus pasenstąs tik
tai todėl, kad nusidėvi jo kraujo 
cirkuliacijos sistema. Vieninte
lis vaistas — serumas iš žmo
gaus kaulų smegenų, išterpdytų 
arklio kraujuje. Smegenys turi 
būti paimtos ne vėliau dešimties 
valandų po žmogaus mirties. 
Šių vaistų gaminimui Stalinas 
s k y r ė  n e p a p r a s t a s  s u m a s .  
Žmonių medžiagą jam gausingai 
pristatė čeka ir Maskvoje įsi
kūrė didelė laboratorija, kurią 
vėliau perkėlė į Kijevą. Kelių 
metų bėgyje padarė eksperimen
tus su daugiau kaip 10,000 žmo
nių ir "pasekmės buvo kuopui-
kiausios. Nuo 1945 m. Stalinas 
reguliariai gauna šių vaistų in
jekcijas, ir, kaip pasakoja, jau
čiasi kuopuikiausiai. Jis tikrai 
norįs sulaukti 100 metų ir tuo 
suteikti siurprizą ne vien vi
sam pasauliui, bet ypatingai 
savo draugaxB&» LLV/SB 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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MALONUS IR LINKSMAS 
DIRVOS VAKARO REN

GĖJŲ POBŪVIS 

Pereitą antradienį, birželio 7 
vakarą apatinėje Lietuvių salė
je buvo susirinkę daugumas 
DIRVOS vakaro programos da
lyviu ir kitų talkininkų — kelios 
dešimtys žmonių. Užkandus, pa
sikalbėta, padainuota ir pašok
ta, ačiū nesenai per Luisianą 
Clevelandą pasiekusiems jau
niems broliams Gyliams, kurie 
abu, pasirodo, puikūs akorde
onistai. 

šis pobūvis, anot komiteto 
pirmininko A. Praškevičiaus, 
kaip ir rugiapiūtės pabaigtuvės. 
Tiesa, tai buvo nelengva "ru-
giamūtė" visiems dalyviams. 
DTRVOS redaktorius pabrėžė, 
kad atlyginti už įdėtą darbą bū
tu neįmanoma, tad teatlygina 
dėkingumas ne tik nuo DTRVOS. 
bet ir nuo visuomenės, kuri iš 
to vakaro turėjo didelį malo
numą. 

ALBERTAS WALLIS BAIGĖ 
MOKSLĄ 

Senų clevelandieČių — Anta
no ir Liudvikos Wallis sūnus 
Albertas, gyv. 1436 E 82nd St., 
šiomis dienomis su pasižymėji
mu baigė elektros inžinieriaus 
mokslą Case College. Ir tą pačia 
diena susilaukė sūnaus. Taigi, 
šeimoje buvo dvigubai iškilmin
ga diena. 

/• vt t ^ 
DaKs CIevelando žinių 

8-tame puslapyje 

BIRŽELIO 15 ĮVYKIŲ PAMI-
NfiJIMAS KITĄ SEKMADIENI 

LIETUVIŲ SALĖJE 

Lietuvių Tremtinių Draugija 
Clevelande kitą sekmadienį, bir
želio 19 dieną rengia liūdnųjų 
birželio 15 dienos įvykių pami
nėjimą. 

1940 metais birželio 15 bol
ševikai užėmė Lietuvą. 1941 
metais birželio 15 prasidėjo pir
masis didysis lietuvių išvežimas 
i Sibirą. 

Paminėjimui ir protestui pa
reikšti rengėjai kviečia visą CIe
velando lietuviu visuomenę gau
singai dalyvauti paminėjimo su
sirinkime, kuris įvyks sekma
dieni. birželio 19, 12 vai. dieną. 
Lietuvių salėje, 6835 Superior 
Ave. įėjimas neapmokamas. 

Prieš susirinkimą tą dieną šv. 
Jurgio bažnyčioje bus atlaiky
tos šv. mišios už išvežtuosius į 
Sibirą lietuvius, kuriose taip 
nat visi kviečiami gausingai da
lyvauti. 

PANGONŲ SIDABRINĖS 
VESTUVĖS 

Pereitą sekmadienį šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo atliktos iškil
mingos Ant. Pangonių sidabri
niu vestuvių apeigos. 

Vakare ta proga įvyko gra
žus pobūvis Nelson's Swedish 
restorane, 1422 Addison Rd., kur 
buvo susirinkę kelios dešimtys 
artimųjų draugų. Vakaras buvo 
tikrai iškilmingas. "Jaunieji" 
susilaukė dovanų ir daug gra
žių linkėjimų lygiai iškilmingai 
ir laimingai švęsti auksinį ju
biliejų. 

Announcing the New Location of the 

S & 8 ITAIJDWARB 
\ 

COmplete Line of 

Plumbers Supplies — Electrical Supplies — Screens — Tools 
Builders Hardware — Household Utensils — Window Glass 

Fishing Takle — Paints Varnishes 

6909 Superior Ave. Tel. HE. 2215 

SOCIALINĖS VEIKLOS KON
FERENCIJA CLEVELANDE 

Nuo birželio 12 iki 17 Cleve
lande įvyks Socialinės veiklos 
konferencija, kurioje dalyvaus 
apie 7,000 įvairių socialinių or* 
ganizacijų veikėjų. 

Į šią konferenciją iš Chica-
gos atvyksta ir lietuvių žinoma 
veikėja Juzė Daudžvardienė. 

Konferencijos išvakarėse, še
štadienį, birželio 11 d. numato
ma speciali kultūrinė programa, 
kurioje kviečiami dalyvauti ir 
CIevelando lietuviai. Specialiai 
pageidaujama, kad būtų paro
dyti lietuviški tautiniai šokiai. 
Numatoma, kad dalyvaus Trem
tinių Draugijos šokėjų grupė. 

LIETUVIŠKAS ORCHESTRAS 

šokiams, vestuvėms parengimams ir piknikams 

AL* NEiMANIS ORCHESTRA 

17905 Grovewood Avenue 
Susitarti telefonu — IVanhce 3264 

Chest X-Rays To Check On TB 
kS"""™" 

T. J. 

Photo by Westinghouse 

An insidious aspect of tuberculosis is that it has no symptoms in 
He early stage, when it is easiest to cure. It can be detected, however, 
iwen in the early stape by means of a chest X-ray. These Cleveland peo
ple are taking no chances with TB by getting their chests X-rayed. 
How about you? Your chest X-ray is free. It's quick. It's confidential. 
It's easy. Don't wait to be asked. Get your free chest X-ray as soon 
M possible. Help Cleveland stamp out TB. 

PADALYKITE SAVO KRATI
NĖS "X-ray" NUOTRAUKĄ 

Jau kuris laikas CIevelando 
miesto įvairiose vietose daro
mos "X-spinduliais" vietos gy
ventojų krūtinės (plaučių) nuo
traukos, kurios patikrina plau
čiu sveikatą, svarbiausiai — ar 
nėra užsikrėtimo džiovos liga 
(TB). Kiekvienam, ypač jauni
mui, labai svarbu tą patirti, nes 
tik laiku pradėjus gydyti tą at
siradusią ligą galima išgydyti. 

Tas patikrinimas daromas ne
mokamai. Kiekvienas, kas duo
da nufotografuoti savo plaučius, 
gauna tam tikrą kortelę su nu
meriu. Ją reikia saugoti. Prirei
kus kreiptis pas gydytoją, už
seks parodyti tą kortelę, ir gy
dytojas galės gauti pamatyti 
plaučių fotografiją. 

Todėl kiekvienam naudinga 
apsilankyti viename iš tu punk
tų, kur tokios nuotraukos da
romos. 

Gaila, pirmutiniai pranešimai 
anie tokių nuotraukų darymo 
vietas mums buvo atsiųsti jau 
per vėlai ir negalėjome jų pa
skelbti, o tai buvo kain tik tos 
vietos, kur gyvena daugumas 
mūsu Clevelandiečiu skaitytojų. 

Dabar skelbiame kitas vietas, 
kuriose ateinančią savaitę tos 
nuotraukos bus daromos. 

Nesvarbu, kas kur gyvenat 
Galima ir į kitą miesto dali nu
ėjus nuotrauką padaryti. Todėl, 
kas to dar nepadarė, kviečiami 
nesinaudoti ta proea ir vienoje 
iš tų vietų, kurios čia žemiau nu
rodomos, ateinančią savaitę ap-

I silankyti. 
Į Iki šiol tokias nuotraukas Cle-
j velande iau pasidarė 400,000 as-
j menų. Maždaug 2r/< pasirodė 
turį džiovos bacilų ... Bet visi 

į jie yra išgydomi. Be to, kai jie 
į žinos, kad turi bacilų, tai ne tik 
; save galės laiku išgelbėti, bet 
pasisaugos ir kitų kad neužkrė
stu. 

Taigi eikite patys ir paragin
kite kitus, kad eitų padaryti 
tas krūtinės fotografijas, nes 
tai yra svarbu ir kiekvienam 
sau ir visiems bendrai. Be to, 
tai nieko nekaštuoja, neskaitant 
truputėlio laiko. Nuotraukos da
rymas užtrunka tik kelias mi
nutes. 

štai tos vietos: 
Green Drug Store, 

5418 Euclid Ave., 
Birželio 13 — 2:00—8:30 

The Block & Martini Printing 
4927 Payne Ave., 

Birželio 14 — 2:00—8:30 
Perkins Day Nursery, 

East 30th & St. Clair Ave. 
Birželio 16 — 2:00—8:30 

East 19th & Chester 
S. E. Corner 

Birželio 17 — 2:0*—8:30 
Home Roofers & Builders 

3301 Payne 
Birželio 19 — 9:00—4:00 

St. Peters Church, 
East 17th & Superior Ave., 

Birželio 19 — 10:00—12:30 
Shanghai Restorant, 

2142 Rockwell. 
Birželio 19 — 1:00—4:00 

POP KONCERTE 

šį šeštadieni dalyvaus 

LAWRENCE TIBBET 
baritonas 

Pereitą šeštadienį POP kon
certas, kuris buvo paskirtas 
vien Čaikovskio muzikai, buvo 
tikra muzikos šventė. Į šiuos 
koncertus tikrai patartina lan
kytis ir CIevelando lietuvių vi
suomenei. Pažymėtina, kad di
džiuma publikos sudaro jauni
mas. Tai rodo, kad Amerikos 
jaunimas domisi aukštos kultū
ros muzika. 

Šį šeštadienį koncerto solis
tas bus žinomas baritonas Law
rence Tibbet, kuris dainuos Dvo-
rako kūrinį "Goin' Home" iš 
simfonijos- "Naujas pasaulis", 
garsų Mussorgskio kūrinį "Blu
sa", kurį savo laiku išpopulia
rino šaliapinas, Šuberto sere
nadą ir Toreodoro ariją iš ope
ros "Carmen". 

Orkestro programoje Straus-
so, Debussy, Rachmaninovo, 
Herberto kūriniai, Wagnerio 
uvertiura operai "Tannhaeuser" 
ir' suomių kompozitoriaus Si-
beliaus garsioji simfonine poe
ma "Finlandia". 

Kita šeštadienį vėl numato
mas rimtas koncertas su solistu 
-pianistu Borisu Goldovskiu. 

Bilietai pas Burrows, 419 
Euclid Ave., $1.80 vietoms prie 
stalu, $1.20 rezervuotos vietos 
balkone ir po 90 ir 60c nerezer-
vuotoms Vietoms balkone. 

Ciurlioniecius 
iškilmingai išlydėjo 

STENGSIMĖS IŠKILMINGAI IR SUTIKTI! 

RKO KEITH'S 105th 
nuo birželio 8 iki birželio 14 
rodo "The Window" su Bobby 
Drisco ir Barbara Hale. 

EAST 58th St. ir PROSSER Ave 

j šiaurę m 
duodamas 

Superior Ave, par-

dviejų butų namas 
kiekvienas po 6 kambarius, vie
nas šalia kito; 2 pečiai, židiniai, 
kiekvienam atskiras aukštas 
(pastogė) ir rūsis (basement) 
— visai kaip du atskiri namai. 
Labai nebrangu. 

Joseph Globokar, 
986 E 74th St, He. 6607 

(25) 
i 1 

1441 E 65th St. 

skubiai parduodamas 
vieno buto namas 

Trys miegamieji — šildymas 
vandeniu — garažai — vidus 

ceriausiame stovyje. 
Dėl pasimatymo šaukite: 

BUILDING MANAGEMENT, 
INC. 

CH 6969 HE 2811 
I 1 

Iš Vokietijos DIRVOS kores
pondentas praneša, kad gegu-
gužės 30 d. jie ten išleido į 
Clevelandą pirmąją čiurlionie-
čių dalį su jų vadovu A. Mikul-
skiu priešakyje. 

Jų išlydėti buvo susirinkę 
VLIKo, BALFo ir vietinės DP 
valdžios atstovai. Buvę pasaky
ta visa eilė atsisveikinimo kal
bų, o išvažiuojantieji padainavo 
keletą patriotinių dainų. 

A. Mikulskis prieš išvažiuoda
mas pasakė: 

"Jeigu ir amerikiečiai mus 
taip supras, kaip tremtiniai su
prato, mes galėsime labai daug 
padaryti. Mes dirbsim, kiek tik 
mūsu jėgos leis. Mes uždainuo
sim laisvės dainą dar ir savo 

tėvynėj!" 

"Korespondentas praneša, kad 
baigia tvarkyti dokumentus ir 
kiti čiurlioniečiai, kurie nepate
ko i pirmą grupę. 

Visi labai apgailestauja, kad 
negalėjo išsipildyti svajonė — 
atvykti į Ameriką visiems , kar
tu ir čia iš karto parodyti, ką 
iie gali... Dabar teks palaukti 
iki visi susirinks ir tada steng
tis suorganizuoti jų tinkamą 
pasirodymą. 

Clevelande, 

kai tik pasirodė žinia, kad — 
"jau atvažiuoja!" — taip pat 
kilo visuotinis globėjų sujudi
mas. Pereitą penktadienį buvo 
susirinkę daugumas tų, pas ku
riuos tie svečiai atvyksta, tai 
yra, kurie pasirašė jiems dar-
bo-buto garantijas. 

Iš tų visų kvietėjų sudary
tas priėmimo komitetas ir iš jų 
tarno išrinktas to komiteto pre
zidiumas arba vykdomasis ko
mitetas. To komiteto pirminin
ku išrinktas Steponas Nasvytis, 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skaniu bulvinių bly
nu, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

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

LIETUVIŲ SALĖ 
Išnuomojama 

koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Ave. 

SPECIALUS 
Polo Marškinių 

IŠPABUAVIMAS 

Didelis spalvų ir pavyzdžių 
pasirinkimas 

Vaikams • 59 c. 
Berniukams 89 c. 
Vyrams, .nuo 79 c. iki $1.39 

Su mažais trukumais 

STONE KNIT SALES, Inc. 

750 Stanton Avenue 

nuo East 79-tos tarp 
Woodland ir Quincy 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i u  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd 
Telefonas: POtomac 6899 J 

čiurlioniečių atsikvietimo suma
nytojas ir organizatorius. Ga
rantijų davėjai ir dabar jau ko
miteto nariai sako: "Mes gi ne
būtumėm nei "žinoję, kad yra to
kia proga tokį darbą atlikti, jei 
nebūtum mums to papasakojęs 
ir mūsų suraginęs. Na, tai jei
gu jau pradėjai, tai ir baik iki 
galo." Į vykdomąjį komitetą 
dar išrinkti: K. S. Karpius, J. 
Salasevičienė, M. Drosutis ir M. 
Mišeikienė. 

Vykdomajam komitetui pa
vesta pasirūpihti atvykstančių 
sutikimu stotyje, supažindini
mu su spaudos atstovais ir pri
statymu jų į pirmas apsistoji
mo vietas. 

Pirmai pažinčiai tarp svečių 
ir jų globėjų bei kitų CIevelan
do lietuvių visuomeninkų nutar
ta pirmą sekmadieni po atvyki
mo rengti bendrus pietus. Pagei
daujant, kad toks susitikimas 
i vyktų arčiau prie gamtos, to
kius pietus nutarta rengti dr. 
S. Tamošaičio rezidencijoje, kur 
kaip tik pirma apsistojimo vietą 
turės Mikulskiai ir dar du čiur
lioniečiai. 

Be abejo, visų opiausias klau
simas — kaip geriausiai tuos 
žmones įkurdinti, tai yra, kaip 
surasti jiems darbus ir nuola
tinę gyvenamą vietą. Kiekvie
nam nuo lūpų veržiasi mintis — 
juk čia jie iš savo dainų gyven
ti negalės, o apie 40 žmonių taip 
išlaikyti, kad jie galėtų tik kon
certuoti, CIevelando lietuviai ne
galės. 

Pagaliau, ne vienam atrodo, 
kad ir galvoti nepritinka apie 
tai. Menas, dainos čia yra liuos-

laikio užsiėmimas ir tiek. „ 
Aišku, kad nėra nei tokios 

minties — užkrauti tokią naštą 
Clevelandiečiams. Yra savaime 
suprantama, kad taip pat ir 
čiurlioniečiams, kaip ir visiems 
kitiems teks gauti darbo ir tik 
laisvalaikiu pasirengti viešiems . 
pasirodymams. 

Bet vis dėlto nereikia užmir
šti, kad čiurlioniečiai yra 
ne taip sau paskirai atvykstan
čių 40 tremtinių būrys, o tai yra 
neįkainojamos vertės mūsų tau

tos kultūrinis turtas! 

Todėl būtų nepateisinamas ir 
nedovanotinas apsileidimas, jei
gu tokį turtą nemažu vargu į 
čia perkėlę, ramiai sau leistu-
mėm jam išsibarstyti, arba lik
ti vien tik CIevelando lietuvių 
gegužinėse ar vakaruose pasi
rodančiu choreliu. 

Minėtame komiteto susirinki
me buvo pabrėžta, kad Clevelan-
diečiai, prisidėję prie čiurlio
niečių perkėlimo į Ameriką, tuo 
tarpu 

gal nei patys pannitaiiiffl wetiu-
jaučia. kokį milžinišką nuopelną 
jie padaro visos lietuvių tautos 
naudai. Tas nuopelnas tikrai dar 
po daugelio metų bus su pagarba 
minimas, kalbant apie šių dienų 

lietuvių tautos pergyvenimus. 

Bet visas tas nuopelnas liktų 
tik paprastu asmeniškos labda
rybės darbu, jeigu čiurlioniečiai 
taip ir liktų vien tik CIevelando 
lietuvių kolonijos ribose, jeigu 
jie negalėtų bent ateityje lietu
vių tautos vardo taip pagarsin
ti, kaip jie tą sugebėjo padaryti 
Europoje. Diplomatai atiduoda 
pagarbą jų pasiektiems laimė
jimams, labai žymiai prisidėju
siems prie daugelio visiems lie
tuviams svarbių klausimų pa
lankaus išsprendimo. 

Kai pavyzdį, galima pamini-
( Perkelta į 6-tą pusi. * 

Cleveland, Ohio 
LIETUVIŲ BANKINE IŠTAIGA 

Pavasario laikas yra namų taisymo ir naujų statymo 
laikas. Bet nuolatinis taupymas ant depozitų yra tikfM 

laimingo gyvenimo statymas ateičiai. 
Todėl pasinaudokite mūsų patarnavimais! 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. J2498 

£imimiiiiiimmiMiimiiiiMiiiNmmiimiiiiiiiiiiiiiilllimiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii£: 

Wilkelis Funeral Home 
1 PILNAS LAIDOTUVIŲ 1 
f PATARNAVIMAS i 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIB— | 

1 1202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
M 
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Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktoii) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVĘŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE v ; ENdicott 1763 
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I. J. SAMAS - JEWELER Į 
Persikėle į naują didesnę lt gražesnę krautuvę = 

Nori pagražinti savo j 
namus? Šauk— Į 

* : 

K. ŠTAUPAS | 
Namų Dekoravimai į 

musų specialybė. ; | 

Kambarių Popieriavimas į 
Namų Maliavojimas { 

16908 Endora Road { 
Telefonas: | 

KEnmore 8794. į 
Cleveland, Ohio į 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre i 

| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- E 
E rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. s 
E s 
"iiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiS 

$ 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 
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