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VISUOMENĖJE 

Lietuvių meno paroda 
Tautines sroves seimo 

metu 
Pereitą sekmadieni New Yor-

ke vėl įvyko Tautines srovės 
seimo rengėjų posėdis, kuriame 
nutarta seimo metu New Yor
ker viešbutyje taip pat surengti 
ir lietuvių meno parodą. Paro
doje tikimasi susilaukti ir ki
tataučių svečių. Bus išstatyti 
geriausių dailininkų meno kū
riniai : paveikslai, medžio dro
žiniai, keramika, audiniai ir tt. 

Meno parodai rengti pakvie
sti dailininkai VI. Vijeikis ir 
Dobužinskis (jaunasis), kuriems 
talkininkauja moterų komisija, 
sudaryta iš I. Trečiokienės, Pr. 
Lapienės, V. Tysliavienės ir O. 
Valaitienės. Komisijai padeda ir 
architektas Varnas. 

Visuomenė kviečiama tą įdo
mią parodą aplankyti. Galimas 
dalykas, kad vėliau ta paroda 
bus papildyta naujais ekspona 
tais ir galės būti perkelta taip 
pat Ir f kitus miestus. 

Pavergtų tautų atstovų 
manifestacija 

Gegužės 5 dieną New Yorke 
Carnegie Hall rengiamas dide 
lis susirinkimas, kuriame kalbės 
trylikos pavergtų tautų žymūs 
politikos asmenys, kaip Miko-
lajczyk, F. Nagy, Dimitrov, Ga-
fencu. 

Lietuvių vardu kalbės M. 
Krupavičius ir V. Sidzikauskas. 

(domus kun. Prunskio 
žygis 

Kun. Prunskis kreipėsi f So
vietų Sąjungos ambasadą, klaus
damas, ar jis galėtų gauti vizą 
Lietuvai aplankyti. 

Ambasada atsakė, kad nega
lima. Tačiau neprisipažįsta, kad 
bijo parodyti, kaip ten yra, tik 
teisinasi, kad jie po karo vis 
dar neatgaivino savo "Inturis-
to" biuro... 

Iš to atsakymo matyti, kad 
viza neduodama cpecialiai kun. 
Prunskiui, bet kad išviso sve
timšaliams vizos į ten nuva
žiuoti neduodamos. Tai labai 
įdomus dokumentas. 

Nesenai vienas Clevelandietis 
irgi kreipėsi dėl leidimo nuva
žiuoti į Lietuvą visai apsigyven
ti. Atsakymas buvo neigiamas. 

Aidai iš Kanados 
USA lietuviškų laikraščių da

lyje tebesitęsia gana aštrūs 
ginčai dėL.Kanados lietuvių su-
siorganizavimo. Mat, vieninte
liame kanadiškių laikraštyje ne
užtenka tiems ginčams vietos. 

Kovo 26-27 dd. Kanados lie
tuvių organizacijų atstovų sei
mas pasibaigė ne visai aiškiais 
rezultatais. Iš buvusių Kana
dos Lietuvių Tarybos skyrių 
dalies susidarė atskira organi
zacija, pasivadinusi vienos se
nesnės organizacijos Kana
dos Lietuvių Sąjungos vardu. 

Kiti ligšiolinės Tarybos vei
kėjai ir eilės kitų organizacijų 
atstovai sudarė Kanados Lietu
vių Centro Tarybą, kurios pas
kirtis—būti visų Kanados lie
tuviškų organizacijų ir apskri
tai Kanados lietuvių visuome
nės vyriausiu jungiamuoju or
ganu. 

Viskas būtų gerai, jei ne mi
nėtos Sąjungos atsisakymas da
lyvauti Centro Taryboje. De
vyni delegatai, pradžioje daly
vavę bendrame organizacijų at
stovų posėdyje, prieš Tarybos 
rinkimus iš posėdžio pasitraukė. 
N a u j a i  p e r s i o r g a n i z a v u s i  K L S  
Centro Taryboje nedalyvauja. 

Sprendžiant iš to, kad KLS 
pozicija ginama per šio krašto 
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AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS SROVĖS SEIMAS 

Amerikos Lietuvių Misija, Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga ir Amerikos Lietuvių Tautininkų Centras 
balandžio 30 ir gegužes 1 dienomis New Yorke, 
New Yorker viešbutyje (8th Ave. ir34th St. kam
pas), šaukia visuotinį Amerikos lietuvių tautines 
sroves seimą. Pirmas posėdis balandžio 30 d. 10 
vai. rytą. 

Kviečiami dalyvauti draugijų, įstaigų, sam
būrių atstovai ir paskiri tautines sroves veikejai. 
Reorganizacinė Komisija: pirm. A- Olis, sekreto

rius V. Rastenis, iždininkas J. Bačiūnas. 
Nariai: V. Abraitis, J.C. Baltus, Dr. M.J. Colney, 

J*P• Ginkus, K.S. Karpius, P. Linkus, S. 
Nasvytis, A.S Trečiokas, J. Tysliava, P.J 
Žiūrys. 

SEIMUI RENGTI KOMIJA 
praneša seimo dalyviams, kad balandžio 30 

d. 7 vai. vak. tame pat viešbutyje įvyksta seimo 
dalyvių ir svečių iškilminga vakariene, į kurią pra
šome i anksto užsirašyti. 

Čekiai išraomi iždininko vardu J C. Baltus ir 
prisiunčiami sekretorei Onai Valaitienei, 179 So. 
2nd St. Brooklyn 1 1, N.Y. 
Seimui ir Vakarienei Rengti Komisija: pirmin. J.P. 

Ginkus (495 Grand St. Brooklyn 1 1, N.Y.)-
nariai: V. Abraitis, Mrs. E. Baltus, Dr. M.J. 
Colney, Čaplinskiene, Pr. Lapienė, P- Nar
vydas, J. Sagys, A. S. Trečiokas, I. Trečio
kienė, J. Tysliava. 

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJOS 
PIRMININKAS 

šaukia balandžio 30 dieną, 2 vai. p.p. New Yorke, 
Hotel New Yorker (8th Ave. ir 34th St. kampas), 
ALM direktorių nepaprastą susirinkimą. Visi di
rektoriai kviečiami dalyvauti. 

* * 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTININKŲ 
CENTRO VALDYBA 

šaukia balandžio 30 dieną, 2 vai. p.p. New Yorke, 
Hotel New Yorker (8th Ave. ir 34th St. kampas), 
ALTC narių visuotinį nepeprastą susirinkimą. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti-

* * 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
V A L D Y B A  

šaukia balandžio 30 dieną, 2 vai. p.p. New Yorke, 
Hotel New Yorker (8th Ave. ir 34th St. kampas), 
LVS visuotinį nepaprastą susirinkimą. Delegatų 
skaičius neapribotas. 

katalikų srovės laikraščius, ga
lima daryti išvadą, jog Kanado
je katalikų srovė atsisakė daly
vauti bendrame darbe su kito
mis organizacijomis. Tač i a u 
reikia pastebėti, kad Centro Ta
ryboje yra ir katalikų srovės 
veikėjų. 

Pažymėtina, kad ir USA lie

tuvių visuomonėje pradedama 
kelti mintis, jog katalikų srovei 
neapsimoka dalyvauti bendrose 
organizacijose, kadangi... kata
likų srovė esanti kaip arklys, o 
kitos srovės tik žvirbliai (Taip 
rašo katalikų svovės laikraštis 
AMERIKA). 

mų Velykų, 
Mieli 

Skaitytojai! 

^ELYKOS, kaip ir Kalbos, Šiandien pirmoj eiJSj yra krikš
čioniška šventė, nors dar ir prieš krikščionybės laikus ši 

šventė jau buvo švenčiama. Tik jos prasme tada buvo kiek 
kitokia. 

Kiekvienu atveju, jei Kalėdų švenčių nuotaika yra atgi
mimo, taikos ir ramybės linkėjimų perimta, tai Velykos yra 
tikra pergalės švente — pergalės Gero prieš Piktą. 

Minime per Velykas Kristaus pergalę prieš mirtį, pergyvename drauge ir 
gamtos gyvybės pergalę prieš žiemos merdėjimą — vienaip ar kitaip, tą dieną visi 
susijungiame viename džiaugsme, panašiame jausme. 

Teisybė, džiaugsmas šiame pasaulyįe gal niekad nebūna visiškai tyras. Vi
sada yra priežasčių, kurios džiaugsmą temdo, visada yra kas nors, ką ir džiaugsmo 
valandą su liudesiu prisimename. 

Net ir tam, kas vien savo ir savo artimųjų rūpesčiais gyvena, ir tam daž
niausiai yra ką neliak&ma prisiminti ir su liūdesiu- apgailestautipakeltas aukas gy
venimo kovoje. 1 

O tiems, kurie ne vien tik savo aplinkumos gyvenimu pasitenkiname, ku
rie gyvai jaučiame ryšį su didesne šeima — su visa savo tauta, ypač mums, lietu
viams, šiais laikais nėra ir negali būti visiškai linksmų švenčių. Nes kiekviena links
mybė mūsų pastogėje neišvengiamai prim ena skaudžius ir baisius pergyvenimus, ku
riuos turi pakelti tokia daugybė mūsų tautiečių tėvynėje ir kituose pasaulio kraš
tuose. •- _ 

Ir geriausias krikščionis Velykų dieną gali nuliūsti, matydamas gyvenime, 
kad nėra pilnos pergalės tų minčių, tų tiesų, kurias Kristus skelbė. Pasaulyje dar 
tiek daug dalykų yra kurie dedasi ne taip, kaip turėtų būti pagal Kristaus moks
lą... Tos idėjos dar daug, labai daug kur netriumfuoja, dar nešvenčia pergalės ne 
tik ten, kur viešpatauja tų idėjų priešai, bet gana dažnai ir ten, kur tos idėjos gar
binamos ir kasdien kartojamos. Net tarpe mūsų pačių, kurie sakomės, kad tas idė
jas pripažįstame, ar net kovojame už jas... 

BET... Nei ašaromis, nei liūdesiu negalime sumažinti kitų vargų bei kentė-
jimt§. Ir ne aimanavimais galime pataisyti gyvenimo blogybes... 

O džiaugsmas stiprina geruosius pasiryžimus, stiprina jėgas ir valią! 
Todėl Velykų šventė tebūnie toji diena, kurią užmirškime bent tam kartui, 

kas pasaulyje liūdna, kas negera, pažvelkime j pasaulį ir į gyvenimą iš šviesiojo šo
no! 

Džiaugsmo valanda teatgaivina visų dvasią, teatgaivina kiekviename žmo
guje gMidintį Gero pasiilgimą, ir teparagi
na ne tik per Velykas, bet ir po jų datt* 
giau jo siekti! 

Anot vieno žymaus mūsų pamokslinin
ko — lietuviai daug ko nustojo: turtų, tė
vynes, artimų žmonių, bet jie dar išlaikė 
savo gerą vardą, gero žmogaus vardą. Tad, 
anot jo, branginkime tą turtą, darykime 
viską, kad būtumėm ir liktumėm geri žmo
nės — "dėl savęs, dėl Tėvynės, dėl Dievo — 
kaip kas nori ir kaip kas gali: tik stenki-
mes būti geri žmonės. 

Tad ir linkime visiems Velykų dieną 
šviesaus, skaistaus džiaugsmo, gaivinančio 
norą būti gerais žmonėmis. Kuo tas noras 
labiau įsigalės, tuo daugiau būsime pajė
gūs pasiekti daugelio gražių tikslų. Juo 
didesnė pergalės šventė ir džiaugsmas bus 
per kitas Velykas! 

* 

Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoje 

BALANDŽIO 8 tinę antikomunistinę valdžią. 
Nuo balandžio 15 dienos Ita

lijoje uždaromi visi sovietų kon
sulatai 

Kfeifrs taikos derybose komu
nistai reikalauja, kad vyriausy
bės armija visiškai pasiduotų ir 
būtų įjungta į komunistų vado
vaujamu "liaudies armiją". 

• 

Burmoje sukilimas pasibaigė, 
ir sukilėliai sutiko remti dabar-

Vengrijos kardinolo Mindszen- j  
ty ir Bulgarijos protestantų ku
nigų nuteisimo klausimą nutarė 
įrašyti į UN visuotinio susirinki
mo dienotvarkę. Prieš balsavo 
tik Rusijos ir Lenkijos aUtovai. 

BALANDŽIO 9 
Jau susitarta dėl Vakarų Vo

kietijos visų trijų zonų sujun
gimo ir vieningo valdymo. Tuo 

būdu kuriasi Vakarų Vokieti
jos valstybe sąjungininkų oku
pacinių jėgų kontrolėje. 

• 

Anglų generolas Montgomery 
sudarė Vakarų Europos gyni
mo planą, kuris jau priimtas. 

Taikos sutarties derybos su 
Austrija pertrauktos dviem sa
vaitėm. 

• .  . . .  

Anglijos konservatoriai laimė
jo rinkimus Londone. • 

Sovietai vetavo prieš Korė
jos priėmimą į UN. 

( Perkelta į 2-rą pilsL ) 

MINTYS 
apie Tautinės srovės seimą 

Amerikos Lietuvių Misijos ir 
Tautinės srovės reorganizacinės 
komisijos pirmininkas A. Olis 
savo pasikalbėjime su VIENY 
BĖS atstovu pareiškė dar kele
tą minčių, kurios nebuvo pa
brėžtos pasikalbėjime "su DIR
VOS atstovu. 
^ Kadangi apie būsimo seimo 
ir Tautinės srovės persiorgani
zavimo tikslus svarbu informuo-
tis kuo plačiausiai, tai perima
me A. Olio pareiškimus tuo rei
kalu ir iš VIENYBĖS: 

— Kodėl, Jūsų nuomone, rei-
ketu eiti prie Amerikos lietuvių 
tautiniu grupių naujos organi
zacijos? 

— Pas mus, -- atsako »dv. A. 
A. Olis — jeigu neminėsime 
daugelio t kitu, reiškėsi trys 
svarbiausios tautinės organiza
cijos, kurios susidėjo iš žmonių, 
toli gražu ne vienaip galvojan
čiu. Mes apėmėme įvairių nuo
taikų ir pažiūrų lietuvius, jei 
taip galima pasakyti — "nuo 
dešinės ligi kairės". O kai turė
jom kelias organizacijas, tai tie 
kartais maži nuomoniu skirtu
mai be reikalo išryškėdavo, iš 
mažų skirtumų atsirasd a v o 
prieštaravimai, net į "grupes" 
pasidalindavom ... Be to, mūsų 
organizacijų centrai buvo pasi
skirstę : vieni Clevelande, kiti 
New Yorke. treti Chicago j e. 
Ta "geografija" kartais didin
davo nuomonių skirtumus ir 
sunkindavo bendradarbiav i m o 
galimybes. 

Pagaliau neturėjom jo k i o 
bendro rašyto statuto tautinės 
srovės reikalu srityje. ALT 
Centras ir LVS turėjo savo kon
stitucijas, bet kai nusprendėm 
prisidėti prie AL Tarybos, tai 
daug kas dabar nebeatitinka 
naujiems gyvenimo statomiems 
reikalavimams. Todėl jau se
niau, o ypač dabar visi jautėm 
ir matom reikalą turėti vieną 
organizaciją. 

— Ar tai t<k bufBsfa or
ganizacijų federacija, ar jų pa
n a i k i n i m a s  į s t e i g i a n t  n a u j ą  
sambūrį? 

— Klausimas kiek keblus, — 
šypsosi Olis, — ir nenorėčiau 
nieko apie kitus sakyti. Bet 
šiaip reiškiasi nuomonė, jog rei
kėtų siti prie vienos organizaci
jos. Aš tikiu, jog mes ateityje 
turėsim VIENĄ organizaciją. 
Vienoj organizacijoj geriau su-
siprasim, išsiaiškinsim ir savo 
darbus suderinsim. Turėsim vie
ną centrą, nepaisant, kad žmo
nės ir toliau bus įvairiose vie
tovėse pasiskirstę. 

— Koks bus naujosios orga
nizacijos pobūdis ir tikslas? 

— Tai pats svarbiausias klau
simas, į kurį net negalėčiau 
trumpai atsakyti. Pastebėsiu 
tik, kad mes visi sutinkam, jog 
visų geros valios lietuvių svar
biausias uždavinys — lietuvy
bės išlaikymas Amerikoje. Lie
tuvybės sąvoka apima mūsų 
kalbą, kultūrą, tautinę mūsų 
kilmės sąmonę ir tt. Tą pagrin
dą tautinė srovė ima, kaip savo 
vyriausią obalsį. Kitos idėjos, 
kaip katalikybė, socializmas ... 
yra daugiau internacionalinės, 
kitiems jos daugiausia rūpi, bet 
mums — pirmoje vietoje lietu
vybės idealas. Esu įsitikinęs, kad 
su mūsų obalsiu ir amerikiečių 
tarpe rasime daugiau suprati
mo ir moralinės bei finansinės 
paramos. Jų tarpe yra daug 
žmonių, kurie noriai prisidės 
prie išlaikymo tų duomenų, iš 
kurių galiausiai susidaro ir 
Amerikos kultūra. Mano paty
rimu, amerikiečiams maži a u 
įdomu turėti ką bendro su poli
tiniais dalykais, kurie remiami 
buvusių Lietuvos politinių par
tijų linijomis... Tai amerikie
čiams stačiai neįdomu, o ne tiek 

(Perkelta | SM* pwt> 
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saugumo sutartį. Australijos 
ministeris pirmininkas pareiškė, 
kad projektuojama ir Pacifiko 
erdve j e panaši sutartis. 

• 

USA nesutiko padidinti pa
ramą Graikijai. Nurodama, kad 
dabartines paramos yra gana 
sukilėliams numalšinti. 

• 

UN dienotvarkėm įtraukti du 
keblūs klausimai: Vengrijos ir 
Bulgarijos teismai prieš dvasi
ninkus ir Indonezijos klausi
mas. 

JSCENA IŠ "OUR SILENT PARTNER" 
East Ohio Gas Co., pagami-1 gaminama beveik metus laiko 

no spalvotą filmą apie natūra- Ohio, West Virginijoj ir Tex-
ase. 

Filmą įdomi rodyti moky
klose, klubuose, organizacijų su
sirinkimuose ir tt. 

linį gasą, apie jo ieškojimą, 
gavimą ir jo naudojimą namuo
se bei pramonėje. Filmą trun
ka apie 27 minutes. Ji buvo 

MINTYS APIE TAUTINĖS SROVĖS SEIMĄ 

Lie-

veninio išryškinimas ir suak
tyvinimas ... 

Ko stambesnė parama 
tuvos laisvės bylai... 

Parama lietuvių tautos kovai 
už išsivadavimą nuo bolševiz
mo jungo... 

Į šiuos uždavinius susieina 
visu keliai: tiek seniai atvyku
siu ir čia gimusių, tiek naujųjų 
lietuvių, karo viesulo čia at
blokštu, bet trokštančių toliau 

( Atkelta iš 1-mo pusi.) 
jau svarbu tas praktiškai ir lie
tuviams. 

— Mūsų tikslai?... Mes vi
som išgalėm sieksim ir toliau 
padėti Lietuvos laisvės bylai. 
Stengsimės tuo sudominti Ame
riką, parodydami, kad Lietuva 
yra dalis to bendro tautų lais
vės ir teisingumo reikalo, ku
ris išreikštas Atlanto čarteryje 
ir kituose tarptautiniuose ak- tęsti kovą už Lietuvos laisvę 
tuose. j ir prieš Maskvos imperializmą, 

XT . . . ... i grasinantį šiandien visam pa-
— Naujoj organizacijoj mes 

stengsimės pritaikinti savo sie-j j^aį vjeni kitiems paduosime 
kius prie to, kas įdomu, svarbu rankas dešimteriopai sustiprės 
ir gražu kultūros dirvoje visos mįgu įajėgos. 
Amerikos visuomenei. Mes ne-
sistengsim iš Amerikos lietuvių 
daryti "foreignerius", bet eisi- nir\TAC 
me tais keliais, kurie suderina- ŠEŠIOS DIENOS 
mi su Amerikos gyvenimu. rlik ,. 
tuo keliu eidami, gausime dau- p&saullO politikoj 
giau simpatijų ir paramos mū
sų kultūros kūrėjams, moksli- < Atkelta iš i-mo pusi.) 
nmkams, jaunimui... Mū s ų j BALANDŽIO 10 
jaunimą mažai tedomina siau-į Ateinan£i met, karinis reA 

ras politinis ar juo labiau par-1 ' v 

tinis" Judėjimas. Ir jeigu suge- kludzetas numatomas beveik 15 
bėsim "užimti platesnę bazę, — bilijonų dolerių. Tai didžiau-
yra labai' plati dirva darbui. O sias karinis biudžetas pokari-
tokia bazė geriausia gali su- į niais laikais. 
teikti tautinė srovė. . 

V I E N Y B Ė S  

ŠTAI PAS KĄ 
GALIMA UŽSISAKYTI LIE-
TUVIŲ KALBO® VADOVĄ 

Cleveland, Ohio 
DIRVA, 6820 Superior ave. 
Pr. Drąsutis, 1066 E. 77th 

Street 
A. Darnusis, 6905 Superior 

ave. 
New York, N. Y. 

V. Tysliavienė, 412 Bedford 
Ave, Brooklyn 11, N. Y. 

K. Balčiauskas, 135 St. Ni
colas Ave, Brooklyn, N. Y. 

A. Pajaujytė, 304 Bedford 
Ave, Brooklyn 11, N. Y. 

J. Laučka, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

V. Ciplijauskas, 81 Steam-
boot Rd., Great Neck, L.I, 
N. Y. 

A. Maciūnas, 101-51 104th 
St., Ozone Park, N. Y. 

A. Macionis, 5867 Frech 
Pond, Maspeth, N. Y. 

Amsterdam, N. Y. 
A. Rimkus, 25 Eagle 9t. 

Niagara Falls, N. Y. 
E. Pikelis, 336 19th Street. 

Berlington, Verm. 
A. Jenkins, Hotel Vermont, 

Van Ness House. 
Racine, Wis. *' 

M. Tamulėnas, 1426 Junc
tion Ave. 

J. Kasperaitis, 1827 Unden 
Ave. 

Baltimore, Md. 
A. Leonas, 1918 W. Balti

more St.,Baltimore 23,Md. 
Waterbury, Conn. 

P. Vileišis, 52 Frank St. 
Pittsbourgh, Pa. 

S. Gabaliauskas, 119 22nd 
St., Pittsbourgh 8, Pit. 

Chicago, 111. 
M. Gudelis, 1739 S.Halsted 

St., Chicago 8, 111. 

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ 

Kilnių rytojaus vilčių kupina 
širdimi siekiu visus DIRVOS 
bičiulius, čia ir anapus vandeny
no, linkėdama linksmų ir lai
mingų Velykų švenčių. 

Šios Velykos man atnešė di
delį dvasios pasitenkinimą ir 
džiaugsmą, suartindamos mane 
su keletą naujų lietuvių, kurių 
reikalai buvo labai aktualūs ir 
nuolatos vargino mintis. Pasi
tikėdama ir ateities sėkmėmis, 
einu pro šias Velykas daug link
smesnė ir laimingesnė, nei pro 
visą dešimtį paskutiniųjų Ve
lykų švenčių. 

ORGANIZUOJAMAS NAUJAS 
ŠOKĖJŲ RATELIS 

Kadangi gegužės 22 d. ruošia
mo koncerto dalis pelno skiria
ma Našlaičių Fondui, todėl mū
sų rengimo komisijos pirminin
kei dr. E. Gurskaitei kilo min
tis, kad būtų labai gražu, jei 
Amerikos mažutės lietuvaitės 
per koncertą pašoktų tautiškus 
šokius. Iš karto manėme, kad 
bus labai sunku ir gal nepasi 
seks suorganizuoti mažutes. Bet 
išėjo visai kitaip. Mergytes su
organizuoti pavyko gana gerai 
ir po Velykų ketvirtadienį pra
sidės pamokos. Mergaites mokys 
A. Žemaitienė, buvusi tremtinė. 
Suorganizuoti padėjo H. Peters 
(Petrauskienė), dr. Peters žmo
na, kurios dukrytė irgi prisi
rašė šokėja, šios mergytės jau 
bus trečios kartos Amerikos 
lietuvaitės. Jų mamytės pasi
žadėjo parūpinti ir tautiškus 
kostiumėlius. Reiškia, šios ša
lies lietuvaitės pasidarbuos dėl 
savo sesučių ir broliukų naš
laičių anapus vandenyno. Kai 
joms aiškini šiuos dalykus, jos 
tik šypsosi ir atsako "We like 
to do that". 

, A . -i . 

KUNDROTŲ PAVARDĖ DE
TROITE REIKŠMINGA 

landį kalbėjo dr. Padalskis. Kal
bėjo apie lietuvių reikalus. Nors 
jam angų kalba dar sunkiai ei
na, bet pasiryžimas geras ir 
vertingas. 

Šį šeštadienį 8:40 vai. vakare 
iš tos pačios stoties kalbės dr. 
B. Kazlauskas. Tema — rytų 
Europa. 

Tikiu, šios kalbos pripratins 
ir čia augusius lietuvius klau
syti lietuvių programų ir pa-
simakyti apie savo tėvų šalį. 

M. Sims 

L.V.S. 6-to SKYRIAUS NARIŲ 
MOKESČIAI 

Sausio-kovo mėn. nario mo
kestį po $2.00 sumokėjo šie 
L.V.S. nariai: 

Ant. Kvedaras, Juoz. Ambro
se, Mrs. Albina Ambrose, Ant 
Aurila, Mrs. Stefania Č. Dou-
van, Matt. Mozūras, dr. Eug. 
Gurskaitė, Magd. Greivienė, V* 
Markuzas, J. Tamošiūnas. 

J. Kripas 
LVS Fin. Sekretorius 

Waterbury žmogus jauties 
kaip Kaune 

Neprašyto žmogaus apsilankymai 
B. Dirmeikis 

KELIONĖJE SU UGNIES RIJIKU IR LINKSMU JAUNIMU 
* 

Ką tik įsėdau į traukinį, be- j aiškintis, ko atvažiavau, kiek 
siruošiantį apleisti New Yorką ilgai noriu pagyventi, ką noriu 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

Gromyko, sovietų atato v a s j 
UN Politinėje Komisijoje, tvir-l^- ICutra, 3035 W. 42nd St., 
tina, kad Amerika ir Prancūzi
ja steigia karines bazes Italų nuomone 

VIENYBE is savo puses tuo kolonijose 
klausimu taip rašo: i 

SAVO KELIU I BALANDŽIO 11 
Naujoji lietuvių amerikiečių 

karta nebus galutinai žlugusi Europos politiniai vadai vie-
(kaip daugelis dabar pagristai ni* balsu prašo USA duoti į 
skundžiamės), jeigu bus suge- Europą daugiau savo kariuome-
bėta jai rasti ir parodyti vertin- nės apsaugai nuo puolimų iš 
gi, patrauklūs ir jai pačiai su- Rvtu. 
prantami bei įdomūs veiklos ke- . 
liai. 

. . ..... Vokiečių vadai nepatenkinti \ įsi galėjo iki kaulo isitikm- , . . . , Tr \ 
t i, jog mūsų jaunuomenė nepa- s^a^u, numatytu Vakarų Vo-
norėjo eiti tėvų takais, nes tie i kietijai tvarkyti. 
takai jai atrodė svetimi ir kar-į 
tais perdaug nerealūs. Jeigu, BALANDŽIO 12 
Amerikos lietuvių politinis ir 0 .. 4 • ,. . . . .... 
visuomeninis gyvenimas žūt-būt į _oxietai nesutinka, kad UN 
turėjo sudaryti tik Lietuvos] savo karinę pajėga — 
kilmės politinių partijų ir pa-'nors tai būtų tik nedidelė gvar-
saulėžiūrų rungtyniavimo tęsi-ldija. Sako, tuo būdu Vakarų 
ni\ — tai amerikiečių kartais. valstybės galėtų mažiau skai-

buV? ^veti.maX lepras- i tytis su Saugumo Taryba (ku
rioje nieko negalima nutarti be 
rusų sutikimo...) 

miškas, nuobodus ir dažniausiai 
nesuprantamas. 

Naujoji tautinės sroves or
ganizacija, perimdama seną
sias tos srovės tradicijas, esa
me įsitikinę, nesistengs būti po
litinių nartiin tęsiniu, bet eis 
s»vu. Amerikai tinkamu ir re
aliu keliu. 

PRASMĘ TA PATI 
Bot Amerikos lietuviu, tauti-

riii nrwMrtr/H"iiu veiklos gilio-
ij prasrr!'" dabar ir ateityje lie-
kp ta nati • — 

Lietuvybės išlaikymas Ame-
ri^nie... 

T,'etnvju ft«kos išolėtirn a s 
bendrajame Amerikos gyveni-
mp... 

Bendrumo ryši" išlaikymas Ir 
pffjiTna vienas kitam . 

Mūsų tautinės kultūros ug
dymas, lietuviško dvasinio gy-

Italija pasiūlė, kad Somali ja, 
Eritrėja ir Tripolis — buvusios 
Italijos kolonijos — būtų su
grąžintos Italijos priež i ū r o n. 
Eritrėjos uostą Assaba Italai 
patys siūlo perleisti Etijopijai. 

• 
Vokiečių socialdemokratai ren

giasi pasiūlyti savo projektą 
Vakarų Vokietijai tvarkyti. Są
jungininkų numatyta tvarka jie 
nepatenkinti. 

BALANDŽIO 13 

Prezidcrtas Trumanas perda
vė senat ii ratifikuoti Atlanto 

Chicago 32, 111. 
A. Daugirdas, 2334 S. Oak

ley Ave, Chicago 8, 111. 
Bur yra duoti įgaliojimai dr. 

A. Gyliui ir dr. V. Zubkui, ku
rių adresų generalinis įgalio
tinis tuo tarpu tiksliai negali 
pranešti. 
So. Boston, Mass. 

B. Svilienė, 684 E. Sixth St. 
A. Kniežys, Broadway 866. 

Revese, Mass 
J. Kesler, 495 Prospect Ave. 

Lawrence, Mass 
S. Lūšys, 94 Brandford St. 
M. Staknionis, 29 Monmouth 

Street 
Wilkes — Barre, Pa. 

M. Zujus, 73 East South St. 
Miami, Fla. 

C. K. Braze, 4325 SW 13th 
St., Miami 34, Fla. 

Generalinis Įgaliotinis 
Juozas Audėnas, 35 P. St., 

So Boston, Mass. 

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 Jums apie tai pranešti. 

• LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškinim a i s 
lietuviškai ir angliškai. 
Kaina $1.00 

Kada išgirsti Kundrotų pa
vardę minint, tai jau žinai, kad 
kalbama apie šalpą, aukas ir 
visokius lietuvių reikalus. 

Čia yra dvi Kundrotų šeimos 
ir abi pasižymėjusios lietuvių 
judėjime. Bet šį kartą norėčiau 
prisiminti apie Zigmą Kundrotą 
ir jo puikią žmoną. 

Zigmas Kundrotas yra senas 
Detroito gyventojas ir biznie
rius. Tylaus, gero būdo žmogus, 
bet ypatinga tai, kad jis niekad 
nėra pasakęs "ne". Per daugelį 
metų esant nuolatinėms rinklia
voms, visada ir visų srovių bu
vo ir yra kreipiamasi aukų Lie
tuvos reikalams. Zigmas Kun
drotas visuomet davė ir duoda 
ir gana stambokas aukas. Kai 
jau artiniesi prie jų su kepure, 
jie jau iš seno papratimo kiša 
ranką kišenėn, ištraukia pini
ginę, atskaito paskirtą sumą 
(dažniausiai 25 dolerius) ir be 
žodžių įteikia. 

Zigmas Kundrotas sudarė do
kumentus giminėms iš Europos 
atvykti ir jau laukia jų. Ponia 
Kundrotienė juos nuolatos šel
pia pakietėliais. Jos giminaičiai 
rašo, kad, girdi, mes nė nesap
navome, kad mums kas galėtų 
prisiųsti tokių puikių drabužių 
ir tokio gero maisto. 

Bet šie gerieji lietuviai labai 
kuklūs ir iš jų neišgirsi jokio 
pasididžiavimo, jokios reklamos. 
Jų aukos eina iš tyros lietuviš
kos širdies. Kada išeina kalba 
apie Lietuvos reikalus, Z. Kun
droto veide atsiranda gilus su
simąstymas ir liūdesio išraiška. 
Jis daug nekalba, jis tik užuo
jautos žodžiais pamini savo tė
vynę ir lietuvių vargus. 

Yra ir daugiau gerų lietuvių 
mūsų mieste ir juos reiktų vi
suomenei žinoti, jų gerus dar
bus bent dalinai viešumon iškel
ti. Deja, mes turime ir prie
šingų šioms geroms' ypatybės 
tautiečių. 

KALBOS PER RADI J Ą 
Pereitą šeštadienį per Lietu

vių Balso Klubo radijo pusva-

jspėjimas jauniems 
dviratininkams 

Pavasarį daugiau pradeda va
žinėti dviračiais. Ypač jaunimas 
dabar suranda daug reikalų va
žiuoti dviračiu. Bet dviračiai 
dažnai esti ir susisiekimo nelai
mių priežastim, kai jie įsimai
šo tarp automobilių. 

Todėl susisiekimo polic i j ft 
kviečia visus dviratininkus, ypač 
jaunimą, neužmiršti šitų daly
kų: 

1. Gerai pažink savo dviratį 
(bicycle) ir arba važiuok juo 
gerai arba visai nevažiuok. 

2. Laikykis visų važiavimo 
taisyklių. 

8. Susilaikyk nuo važiavimo 
naktį. 

4. Esant didesniam judėji
mui, nevažiuok prisikabin ę s 
prie automobilio arba susikabi
nęs su kitu dviratininku. 

5. Vartok tik saugų, tvarkin
gą dvirtį. 

Vyresnieji priminkit Situos 
dalykus jauniesiems dviratinin
kams. 

Dabar yra laikas gauti dvira
čių leidimus (bicycle licenses). 
Jie gaunami pas daugumą dvi
račių pardavėjų, o taip pat 
City Hali 127-me kambaryje 
arba policijos dviračių skyriuje 
(Police Bicycle Bureau) - East 
37 ir Cedar Ave. 

Waterburio kryptimi, pamačiau, 
kad patekau į kaž kokios mo
kyklos ekskursantų tarpą. Visas 
vagonas skambėjo nuo juoko, 
balsų ir net dainų... Greit su
pratau, kad važiuoju su žmonė
mis, kurie buvo atvykę į New 
Yorką susipažinti su kaž kokia 
prancūzų suruošta paroda. Ku
kliai išsitraukiau laikraštį ir jį 
varčiau, viena ausim nemanda
giai klausydamasis linksmų pa
sikalbėjimų ir klegesių, šalia 
manęs sėdėjo gerai nusiteikęs 
senstelėjusio amžiaus žmogus, į 
kurį beveik be pertaukos viso
kiais klausimais kreipėsi mer
gaitės su ypatingu pabrėžimu 
"Mister Fenny"... Ir viena iš 
jų, girdžiu, mėgina paklausti 
"Mister Fenny", ar ji teisingai 
parašė prancūzišką sakinį. Iš 
to man paaiškėjo, kad tas "Mis
ter Fenny" — tai prancūzų kal
bos mokytojas. Įsidrąsinau ir 
užkalbinau prancūziškai. Atsa
kymai buvo labai nedrąsūs ..., 
ir pamačiau, kad jam labai sun
ku kalbėti. Tuoj pat apspito 
mus 'to "Mister Fanny" moki
nės ir laužyta prancūzų kalba 
apipylė mane klausimais. Mano 
atsakymai ne visoms buvo su
prantami, nors stengiausi var
toti kuo paprasčiausius prancū
ziškus žodžius. Kelionė pasida-' 

daryti ir kokios pagalbos esu 
reikalingas. Iš malonių šeimi
ninkų suradau pilną pritarimą 
ir tuoj pat, tą patį vakarą, su
sidarėme planus, nuo ko pra
dėsiu ir kuo užbaigsiu. 

Kitą dieną išsirengiau į gat
vę. Pagalbon pasikviečiau DIR
VOS atstovą žemantauską, ma
lonų senuką, visus waterburie-
čius gerai pažįstantį. Jis malo
niai sutiko man patarnauti ir 
mane pavedžioti per lietuvių 
slenksčius. Pirmas mūsų pasi
rodymas buvo Bank gatvėj, kur 
beveik nereikia ir angliškai mo
kėti, nes, anot žemantausko, 
visi toje -gatvėje gyvenantieji 
kitataučiau jau yra pakankamai 
išmokę lietuviškai... Pačioj 
pradžioj su p. žemankausku tu
rėjom nesusipratimą: nebuvo 
aišku, ar pradėti iš dešinės, ar 
iš kairės gatvės pusės. Pagal 
evangeliją — teisingieji eina į 
dešinę, o pasmerktieji — į kai
rę. Tuo pagrindu mano palydo
vas siūlė imti iš dešinės. Ver
tindamas jo metus ir jo žilą 
plauką, patariau burtais išspręs
ti klausimą. Ištraukėme: "už 
kairę". Linksmai nusiteikę ir 
įvirtome į pirmus Waterburio 
Bank gatvės gyventojo namus. 
Suradome šeimininką jau, pa
sirodo, su gerai Waterbury pa
žįstama pavarde Jonas Bendle-
ris. Leidau pasireikšti p. že-
mantauskui, norėdamas iš pat 

— Mister Fanny; Mister Fan- j pradžių patirti apie jo "jpreky-
ny!!! štai suradome dar vieną binius sugebėjimus". 
žmogų, kuris kalba prancūziš 

rė greita ir beveik visus to va
gono keleivius įtraukėme į pa
sikalbėjimu. 

J. A. Urbonai 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 IJnion Street 

AMSTERDAM, N. ¥. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES. GALIF. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Streft 
NEWARK 5, N. M. 

JL Žeraantauskas 
N o t a  r  a  s  

"Dirvos" Agentas 
J 30 Congress Avenue 

Waterbury. Conn, 

kai, — atbėgo viena mokinė, 
kuone tempdama už rankos jau
ną, gražiai pražilusiais plau
kais, vyruką. 

— Dabar jūs kalbėkitės, o 
mes klausysimės — ir visos su
stojo ratu, žiūrėdamos į mus, 
kaip į kokius pagarsėjusius ar
tistus ... 

Tuoj pat paaiSkėjo, kad tas 
naujas atvestasis žmogus — 
tai dalyvis vienos keliaujančios 
artistų grupės, kuri važinėja 
po Naująją Angliją su meno 
programa. Kai paklausiau, kokią 
meno šaką jis yra pamilęs, jis 
man trumpai atsakė, kad jo me
nas — magija... Į klausimą, 
kuo pasireiškia ta jo magija, su 
pasididžiavimu atsakė: 

— Ryju ugnį... 

Jaunos mūsų pokalbio, klausy
tojos nebesitvėrė džiaugsmu. 

— Jesus Christ! Jis ryja ugnį 
ir nedega ... Parodykit mums, 
kaip jūs ryjate... Ar senai ry
jate?... — ir daug visokių 
klausimų pasipylė tam jaunam 
magikui. šalia magiko ir dar 
ugnies rijiko aš pasidariau visiš
kai nebeįdomi asmenybė toms 
jaunoms mergaitėms. Tik kai 
magijcas atsisveikino ir išlipo 
artimiausioje stotyje, vėl ma
nimi susidomėjo prancūzų kal
bos mokinės. Kelionės gale su
sitarėme su "Mister Fanny", 
jog aš ateisiu į mokyklą papa
sakoti mokiniams apie Lietuvą 
ir Prancūziją. Daviau dr. Col-
riey telefono numerį, kad jis 
mane pašauktų. 

Pirmieji žingsniai gatvėj, -ku
rioje negali paklysti. 

Jau buvo įpusėjęs vakaras, 
kai prisibeldžiau į dr. Colney 
namus. Turėjau drąsos jau an
ksčiau pranešti, kad atvažiuoju 
su ypatingai "svarbia misija". 
Taigi dabar nieko nebetrūko, 
kad tuoj pradėtume kalbėti ir 

— Tai, va, atvedžiau čia tokį 
poną (šioj vietoj jis pažymėjo 
mano vardą su visais titulais, 
lyg norėdamas pasakyti, kad 
svarbu ne žmogus, o titulai...). 
Jis pasakys pats, ko jis nori, — 
ir po šių įvados žodžių gavau 
teisę išdėstyti reikalą. Byla pas 
p. Bendlerį nebuvo sunki. 

— Man knygos nereikia, bet 
jei Lietuvai reikalinga, kad aš 
ją nupirkčiau, tai užrašyk, — 
su tokia filosofija išėmė du do
leriu, o kvitą užspraudė už an-
čio. Pamaniau, kad jei visi Wa
terburio lietuviai galvos taip, 
kaip p. Bendleris, tai aš tos 
knygos čia išplatinsiu tiek, jog 
man nereikės nei į kitas kolo
nijas važiuoti. Bet greitai tą 
malonią nuomonę pakeičiau, nes 
vienoje smuklė j«, ant kurios 
durų buvo užrašyta "Dapšys", 
nurijau pirmąjį nepasisekimo 
gurkšnį. Rodos, kalbėjau švel
niai ir net įtikinančiai, kad 
smuklei reikia ne tik šnapso, 
bet ir knygos, vis dėlto net ir 
po dešimties minučių gana jau
trios. .. mano kalbos, šeiminin
kė pasakė: 

*— Nieko nebus: man knygos 
nereikia... aš neturiu laiko 
skaityti... 

Tai gal jūsų klijentai skai
tys — vis dar bandžiau įtikinti. 

Mačiau, kad tie orgumentai 
šauna pro šalį. Ir beveik pats 
jais netikėjau, nes juk smuklė 
— ne knygynas... O jei žmo
nės eis į smuklę knygų skaityti, 
tai kada jie tą snapsą gers. Ir 
kai ėjau iš smuklės, nepardavęs 
knygos, rodos, manę lydėjo iš 
visų kampų žodžiai: "Smuklė —. 
m Jmygym*:'-' •" 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 

G. Gaidžiūno aprašyaaai 
api© pergyvenimus vo
kiečių kalėj imuo|ę, 231 
pusi. Kaina $1.00 
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Painus yra kelias i laisvę ••• 

JONAS MEšKUmS 
4. Neapsemam be aukų 

Ligonines koplyčioj teko kasdien patalpinti 
naujų ir naujų aukų, kurioms nepadėjo visos 
pastangos išgelbėti juos laisvam gyvenimui. Bet 
skaudžiausia, kad tų aukų pareikalavo ir svei
kųjų tarpe įsibrovusi "liga", vadinama NKVD. 
Iš mūsų tarpo pirmąja tos "ligos" auka krito 
kapitonas P.B. 

Išėjo jis lydimas dviejų sargybinių tuo ke
liu, kuriuo tebeina ir šiandien tūkstančiai mūsų 
tautiečių. Lygiai dvejus metus kamuojamas na
cių koncentracijos stovyklose, vos kelias dienas 
pagyvenęs žmogaus būsenoje, niekam jokios 
skriaudos nepadaręs, Petras B., mūsų tarpe tėvu 
vadintas dėl savo tėviškos, o kartu ir prieteliškos 
laikysenos, likimo vėl išraunamas iš mūsų tarpo. 
Tai daugiau, nei likimo ironija! Ir veltui lauksi 
ėtifeakymo, už ką gi visa tai? 

NKVD-istų lankymasis ligoninėje pasidarė 
kasdienine tradicija. Neužilgo mūsų P. B., pasekė 
ir jaunas gydytojas latvis, iki tol ligoninei va 
dovavęs ir daug triūso padėjęs buv. kaliniams — 
savo likimo draugams -r- padėdamas surasti ke
lią į sveikatą ir naują gyvenimą. 

Sakoma, kad nelaimė neateina viena, šil
tines ir plaučių uždegimo kamuojamas miršta 
kun. Alf. Lipniūnas. Kviečiamas kunigas prie 
be sąmonės gulinčio Miko P. Gi a.a. kun. Lipniūno 
laidotuvėse ir man jau tenka dalyvauti su pa 
kelta temperatūra. 

Miestelio kapinėse, kelių mūsiškių balsams 
Hisikaupus į lietuvišką giesmę, supilamas pir
mas kapas, kaip vienintelis simbolis ir ženklas 
tų aukų, kurių pelenai liko išbarstyti Stutthofo 
pelkėse. Po poros mėnesių šalia jo atsiranda ir 
jauno inž. Antano šapalo kapas. Tačiau a.a. An 
tano laidotuvėse man jau nebetenka dalyvauti 
šalia dejuojančio Miko ir man teko atsigulti šil
tinės paguldytam. 

Nusižengčiau Gerajai Dvasiai, lydėjusiai ma 
ne visą kančių kelią, jos šioje vietoje nepaminė 
jęs. Nežinau, tiesą sakant, kokiais žodžiais be 
pavadinti mane lydėjusią laimę, bet iki šiol vis 
dar skaitau, kad esu jos neapleistas. Dar kon 
centracijos stovykloje apsirgus plevritu, gerkės 
uždegimu ir bronchitu — visomis tomis "kva 
rabomis" kartu, stovyklos "ligoninės" gydytojo 
lenko jau buvau, jo žodžiais, siųstinas "į šveica 
rijos kurortus". Kai toje būklėje mano kūno li
kučiai svėrė 39 kilogramus (iš normalių 70), aš 
jau buvau ramus dėl savo likimo ir ramiai lei 
dau mintyse prabėgti savo trumpo gyvenimo fil 

Permainos tremtinių gyvenime vėjais universitetas darbą tę# 
iki šių metų rudens, iki užbaigs 
mokslo semestrą. , 

Fo to ne kartą dar buvau savo likimo "už 
ausų" ištemptas j šį vargų pasaulį, bet P-ko li
goninėje pasirodė išlaikiusi mane "virš vandens' 
tik mano nepaprastai sveika širdis. Pusantro mė
nesio šiltinės prirakintas prie lovos, pavasario 
žiedų kvapui skverbiantis į kambarį, pradėjau 
vėl mokytis ne tik vaikščioti, bet ir suvokti, ką 
reiškia manim labai besirūpinančios gydytoj os-
ukrainietės žodžiai, jog visos jos pastangos ma
ne ištraukti iš mirties nasrų ne kartą atrodžiu
sios beviltiškos... 

Per tą laiką ligoninė jau buvo gerokai ap-
tuštėjusi tiek ligonių, tiek personalo kiekiu, nes 
kas tik galėjo judėti, skirstėsi į visas pasaulio 
puses. Dalis ir mūsiškių buvo pasišovę išbandyti 
laimę ir pasinešti Lietuvos link, tačiau nusikap-
stę iki Varšuvos ir sužinoję, kad kelias Lietuvon 
veda per Sibirą, neužilgo vėl pasirodė mūsų pa 
dangėje. Mažėjant ligonių skaičiui, pamažu ir 
personalas buvo keičiamas vietinėmis pajėgomis 
taigi dalis mūsiškių, nežiūrint didelio ligoninės 
vadovybes palankumo, buvo jau priversti noroms 
nenoroms ieškoti sau kitos pastogės. Taip ir iš 
važiavo keli mūsų likimo draugai laimės po Len
kiją ieškoti ir surado ją pagal tai, kaip likimo 
žvaigžde kiekvienam rodė. Dalis jų ir šiandien 
tęsia ten savotišką "vaidinimą" nesibaigiančios 
baimės ir pavojų grėsmėj e. 

Besidominant pasaulio įvykiais, kurie, atro
dė, kas valandą turėtų įnešti ką nors naujo ir 
mūsų gyvenime ir besiklausant nuolat kartoja
mų lenkų gandų apie rusų kariuomenės pasi 
traukimą, trumpam laikui atrodė, lyg ir atlyžo 
mūsų nervų įtempimas. Nors kiekvienas aiškiai 
supratome, kad rusų pasitraukimas, tai tik lenkų 
fantazijos ir mūsų norų padarinys, tačiau tikėjo
mės, kad bent iš mažesnių vietovių, tokių, kaip 
mūsų P-ko, rusai tikrai turėtų su laiku savo įgu
lą atitraukti, koncentruojantis didesniuose cen
truose. Taip faktinai ir įvyko, tačiau, deja, įgu
lų atitraukimas dar nereiškė ir pasitraukimo 
mums gresiančio pavojaus. Raudonaisiais nuo
dais jau buvo spėta įskiepyti visos Lenkijos pa
šiūrės, ir NKVD akys liko stebėti kiekvieno j u 
desio, kiekvieno garso. 

Taip dar "girto žingsniu" tebe vaikščiojant 
per pusantro mėnesio šiltinės iščiulptam kūnui, 
atėjo ligoninėn NKVD pareikalavimas pristaty
ti ten tebesančių svetimšalių, pirmoje eilėje So
vietų Sąjungos piliečių, sąrašą. Ilgai nedvejoda
mi nutarėme taip susitvarkyti, kad sąraše liktu
me neįtraukti ir savo iš vietos burmistro gautus 
asmens pažymėjimus skubiai papildėme nau
jais, kuriuose jau buvome "pakrikštyti" ne tik 
kitomis pavardėmis ir gimimo datomis, bet ir 

lenkų tautybe. Iš ligoninės dar apsirūpinom rei
kalingais pažymėjimais apie atliktą karantiną, 
apie "nuopelnus kovoje su epidemijomis" ir ke
lionės pažymėjimą į "nuolatinę gyvenamąją vie
tą" Katovicus, į miestą pietų Lenkijos pakrašty
je, kurio savo amžiuje nebuvau matęs. Išlydėti 
mus tikrai nuoširdžiai globojusių prietelių ir lin
kėdami vieni kitiems "geresnio vėjo" ir ištver
mės, leidomės kol kas dviese su dr. A. G. kelio
nėn, kryptim — "kur nosis rodo" ... 

S. Gyvenimą iš nfeko bekuriant 
žmogus, vis dėlto, keistas sutvėrimas. Tai 

sutvėrimas, išradęs koncentracijos stovyklas su 
dujų kameromis ir kitokiais žmogui kankinti ir 
paniekinti prietaisais, o kartu ir sutvėrimas, pa
kelta galva einąs į kartuves ar dujų kamerą, su 
teisybės išpažinimu ar malda lūpose. Prisime
nant tuos žmones, kurie su šypsniu lūpose ėjo į 
mirtį, žinodami, kad jų mirtis, tai paraginimas 
likusiems likti tvirtiems ir nepalūžti, kad jų mir
tis, tai auka, kurios reikalauja kiekviena kova ir 
pergalė, — visa tai atkūrus iš netolimos praei
ties vaizdų, jautiesi žmogus įpareigotas nepasi
duoti pesimizmui, o įvertinti ir suprasti, kad šis 
kelias tave veda jau ne į mirtį, o į gyvenimą. O 
tas gyvenimas bus toks, kokį sugebėsi sukurti, 
kad ir nuogomis rankomis. Tik tuo būdu save 
įtikinus, galima buvo ryžtis tolimesniam žygiui, 
nes realaus ar materialinio pagrindo gi jokio ne
buvo. 

Ką gi, iš ligoninės teko išbėgti, kaip stovi — 
su keliais sandvičiais ir 200 zlotų kišenėje. O 200 
zlotų, tai ir pinigas! Tuo metu tai reiškė: arba 
8 kepalai duonos, arba 1 svaras sviesto, arba 
1/2* svaro tabako! Kelionė traukiniais, kiek jie 
iš viso tuo metu kursavo, politiniams kaliniams 
buvo nemokama. O į Katovicus, jei važiuočiau, 
reikėtų pervažiuoti visą Lenkiją. 

Tokiomis "šviesiomis perspektyvomis" nau
jai iškeptas "lenkas", vos bepradedąs savo nau
jos "tėvynės" kalbą pramokti, leidžiasi įtraukia
mas , pokarinės Lenkijos gyvenimo srovėn! 

Klystų tie, kurie tokią "kelionę" laikytų dvi
gubai pavojinga, išeinant iš suprantamų pavo
jų dėl tebeveikiančios NKVD ir, antra, išeinant 
iš "tradicinių" lietuvių-lenkų santykių. Man bent 
teko įsitikinti, kad lietuviui, kur jis bebūtų, pa
vojus eina tik iš vieno, vienintelio ir gerai ži 
nomo šaltinio. O iš lenkų pusės, be gero ir tikrai 
žmoniško musų padėties įvertinimo ir supratimo 
jokio pykčio ar neapykantos neteko patirti. Gal 
prie to prisidėjo ir ta aplinkybė kad jie gavo re 
aliai pajusti tai, ką mes išgyvename nuo 1940 
metų. Bet ne maža nuopelnų tenka ir mūsų lai 
kysenai koncentracijos stovyklose, kuri tiek san
tykiuose su kitomis tautybėmis, tiek iš viso viso
kiais rizikingais ir mažiau rizikingais atvejais 
buvo be priekaišto ir neabejotinai, ką kiekviena 
proga su buv. kaliniais susitikęs patyriau, paliko 
juose labai gerų atsiminimų, bent tąja prasme 
Tai aplinkybei ir tenka daugiausia dėkoti, kad 
leido mums išplūduriuoti banguojančiuose poka
rinės Lenkijos gyvenimo vandenyse. 

6. Pirmas bandymas 
Mudviejų su dr. A. G. tos kelionės pirmieji 

žingsniai, jei nesakyti, kad buvo simboliški, tai 
poniški tikrai. Iš P-ko buvome vežami į G. uostą 
lfgoninės direktoriaus lengva mašina. Direkto
riaus tuo keliu beveik kasdien buvo važinėjama 
ir kryžkelėse rusų sargybiniai, vietoj mus su
laikę, mums pravažiuojant — atiduoda pagarbą! 

Pro ilgas vokiečių belaisvių kolonas atsidu
riame G. uoste, kuriame kfkeviename žingsnyje 
matome prieš keletą dienų pasibaigusios karo 
audros pėdsakus. Sustojome pas ten jau spėju
sius šiaip taip įsikurti prietelius ir nedelsdami 
pradedame kurti, paties gyvenimo spiriami, ar
timiausios ateities planus. 

Tačiau tuoj pat pamatėme, kad, tokioje bū
klėje atsidūrus, planuoti nors ir geras daiktas, 
bet tiems planams įgyvendinti vien gerų norų 
nepakanka. Susidūrėme su visa eile kliūčių, ku
rios daugiausia išeinant iš mūsų savotiškos padė 
ties ir dėl neįprastų bei svetimų sąlygų, neleido 
vietoje išmesti meškerę, kad pagavus nors men
ką, tačiau pirmajai vilčiai reikalingą "žuvelę". 

Bet gi ir vėl, kai jau rodos nebėra jokios 
Išeities toje, tikrai kvailoje, padėtyje, staiga ir 
netikėtai prasimuša pro debesis vilties spindu
lys. 

( Bus daugiau ) 

Didžioji dalis rašytojų iškeliau
ja į USA 

Tremtinių stovyklose didžiau
sias sujudimas. Visi pradėjo 
justi, kad bylius pradeda veik
ti pilnu tempu. Didesnėse sto
vyklose, sakysim, Hanau, per 
savaitę iškviečia pasiruošti emi-

vicepirmininkas B. Brazdžionis 
jau baigia tvarkyti dokumen
tus. Manoma, kad jie artimiau
sių trijų savaičių bėgyje iške
liaus į USA. Jie vyks pirmuoju 
DP transportu iš prancūzų zo
nos. Ilgai dėtos viltys, kad pa
galiau turi pajudėti ir prancū-

Pakeliui į mirtį — B. Gaidžiuno 
aprašymai apie pergyvenimus 
vokiečių kalėjimuose. — 231 
pusi. Kaina $1.00 

Lietuviškai albumas — gražus 
paveikslai iŠ Lietuvos su paaiš
kinime lietuviškai ir angliš
kai. Kaina $1.00 

Lietuvos Žemėlapis — kur pažy
mėti visi Lietuvos miesteliai. 

Kaina 50c 

Dažnas vaizdas kiekvienoje tremtinių stovykloje, kada iš
vykstančius į kitus kraštus palydi artimieji ir linki, pirmai progai 
atsiradus, grįžti į* laisvą Lietuvą. (Nuotrauka iš Pfullingeno). 

gracijai apie 60 žmonių. Bet ir 
kitose, kiek mažesnėse stovyk
lose, sujudimas didžiaus i a s. 
Vyksta atsisveikinimai, grau
džios scenos paliekant daug var
go patirtoje Europoje, bet ir ki
tuose kraštuose niekas nesitiki 
greito įsikūrimo. Vieni tai su
pranta pilnai, kiti dar vežasi 
mažų iliuzijų. Ir kas žino, kieno 
bus kokia laimė. 

Iš Vokietijos iškeliauja ir di
džioji dalis rašytojų, štai ir pa
ti Lietuvių Tremtinių Rašytojų 
Draugijos valdyba išsiskirsto. 
Pirmininkas St. Santvaras ir 

zų zona, jau baigia išsipildyti. 
Greit iš prancūzų zonos į USA 
pajudės ir Draugijos sekreto
rius Henrikas Radauskas. Drau
gijos iždininkas, daugeliui skai
tytojų pažįstamas jumoristas 
Pulgis Andriušis jau plaukia 
anapus Sueso kanalo į Austra
liją. Vyt. Alantas taip pat pa
siruošęs keliauti į USA. Faustas 
Kirša taip pat pirmuoju trans
portu iškeliaus į USA iš anglų 
zonos. Kazys Bradūnas jau iš
keliavo į USA. Ir kai pradedi 
skaičiuoti, tai matai, kad jau 
greit Amerikoje bus daugiau 

Linksmų Velykų 

visiems draugams ir tautiečiams 
j ' ^ 

i linki 
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JACK GANSON 
IMTYNIŲ RENGĖJAS 

CENTRAL ARMORY 

PRospect 4121 

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI VISIEMS 

P. P. ir J. P. MULIOLIS 

Generalinė Apdraudo» ir Namų Pirkimo ar Pardavimo 

Agentūra. 

6606 Superior Ave. UT. 1-2345 

Cleveland, Ohio 
LIETUVIŲ BANKINĖ IŠTAIGA 

VISIEMS ŠERININKAMS IR DEPOZITERIAMS LINKI 

LINKSMŲ VELYKŲ! 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 w 

lietuvių rašytojų, negu jų likę 
Vokietijoje. 

I USA išvyko Mykolas Židonis 
Gavęs darbo viename ūkyje, 

į USA išvyko Mykolas Židonis, 
visą laiką Vokietijoje buvęs 
tremtinių bendruomenės vyriau
sios valdybos narys. Visą laiką 
jis tvarkė tremtinių lietuvių 
švietimo reikalus, čia ypatingai 
dideli jo nuopelnai, nes tūkstan
čiai lietuvių jaunuolių galėjo 
mokytis gimnazijose ir pradžios 
mokyklose. Tremties mokyklai 
buvo sunku išsilaikyti, bet di
deliu M. židonio rūpesčiu, jos 
ne tik pajėgė dirbti, bet Ir jų 
mokslo lygis buvo aukštas. 

M. židoniui nebuvo svetimas 
Ir politinis darbas. Jis visą lai
ką buvo aktyvus Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio narys, judrus su
važiavimų dalyvis, geras pata
rėjas. Turėdamas didelę visuo
meninės veiklos praktiką, jis 
pilnai ją mokėjo Vokietijos są
lygose pritaikyti. Mes tikime, 
kad M. Židonis, nugalėjęs visus 
materialinius įsikūrimo sunku
mus, tuoj įsijungs į Amerikos 
lietuvių tautinės srovės veiklą. 

Buvo susirinkę amatininku Ir 
darbininkų profesines sąjungos 

atstovai 

Prieš metus Vokietijoje su 
siorganizavo amatininkai ir dar 
bininkai į savo profesinę sąjun
gą. Tam susiorganizavimui da 
vė akstiną bolševikų ir padėties 
nežinančių teigimas, kad trem 
tyje tėra tik baltarankiai žmo
nės, nes, esą, darbininkai ir 
amatininkai pasiliko Lietuvoje. 
Tai netiesai geriausias atsaky
mas buvo šios organizacijos įs 
teigimas ir jos memorandumų 
paskelbimas laisvajam pasauliui. 

Didžiausias šios sąjungos nuo
pelnas, tai įvairių amatų orga
nizavimas ir išvykstančiųjų pa
ruošimas naujam darbui. O taip 
pat savo narių aprūpinimas rei
kalingais darbo pažymėjimais 
Sąjunga iki šio laiko yra išda
vusi apie 1,500 darbo pažymė
jimų. Tiesa, gal šis darbas dar 
ir nebuvo pilnai atliktas, bet ir 
už atliktą darbą reikia pagirti 

Suvažiavimas praėjo skirsty
mosi nuotaikoje. Nariai pasi
žadėjo, kur begyventų, aiškinti 
darbininkams žmonėms, kas tai 
yra sovietinė laisvė žodžiuose ir 
praktikoje. 

Į naują sąjungos valdybą iš 
rinkta — Grina, šulaitis, Cicė
nas, Dauginis, Valentinas, Ma-
cutkevičius ir Skirka. 
Pabaltijo universitetas pradėjo 

ketvirtuosius veiklos metus 

Kovo mėn. 14 dieną suėjo ly
giai trys metai, kaip oficialiai 
savo darbą pradėjo Pabaltijo 
universitetas. Apie universitetą 
mes jau esame rašę ankstyves
niuose DIRVOS numeriuose. Da
bar tik norime pažymėti, kad 
universitetas jau numato šių 
metų rudenį savo veiklą baigti 
Emigracija išskirsto studentus 
o taip pat ir profesorius. Dalis 
studentų ir profesorių numato, 
savo iniciatyva, persikelti į US 
A. Dalis studentų ruošiasi iške
liauti į Kanadą, Australiją ir 
kitus kraštus. Bet visokiais at-

Dr. Vydūnas atšventė 81 metų 
sukakti 

Mažosios Lietuvos veikėjas ir 
rašytojas Dr. Vydūnas kovo m. 
27 dieną Detmolde, anglų val
domoje Vokietijos zonoje, at
šventė savo garbingo gyvenimo 
81 metų sukaktį. Sukakties difc-
ną pats jubilijantas jo garbit 
suruoštame minėjime skaitė 
paskaitą "žmogus ir jo drau
gai". Iškilmėse Mažosios Lietu
vos Tarybos pirmininkas E. Si
monaitis kalbėjo apie Dr. Vy
dūno veiklą Mažojoj Lietuvoj. 

Tremtiniai susirūpinę penkto
sios kolonos veikla 

Jau anksčiau buvo gaunami 
žinių, kad sovietai kiršinimo 
tikslais į tremtinių tarpą siun
čia gerai apmokytus savo agen
tus. Atskirais atvejais toki® 
agentai, padedant pačių tremti
nių budrumui, buvo išaiškinti 
ir perduoti atitinkamoms įstai
goms. Pasirodo, kad tie agentai 
paskutiniuoju laiku, kada trem
tiniai pagreitintai pradėti ii 
Vokietijos vežti, pradėjo gau
siau plaukti iš anapus sienos. 
Jie yra aprūpinti pinigais, do
kumentais, žinių teikimo prie
taisais ir net stovyklų sąrašais. 
Jie yra gerai apmokomi Vil
niaus specialioje šnipinėjimo h* 
tremtinių terorizavimo mokyk
loje. Iš Vilniaus minėtos mo
kyklos daugiausiai tremtiniai 
agentų susilaukia Vokietijoje ir 
Austrijoje. Švedija, kaip rašo 
latvių spauda, pavesta agen
tams, kurie specialius mokslus 
išeina Siguldoje. 

šiuo metu beveik didžiausias 
agentų tikslas — trukdyti ra
mių žmonių iškeliavimą į kitus 
kraštus. Tuo tikslu jie daro vi
sokius įskundimus, provokaci
jas. Visų šių faktų akyvaizdo-
je tremtiniai įsipareigoja dar 
atidžiau sekti, kad tokie atsiųs
ti agentai būtų išaiškinti. Atro
do, kad į šią akciją aktyviai 
įkinkyta ir dalis žydų, nes iš vi
sų kampų, prasidėjus gyvesnei 
emigracijai, pasigirdo ž y d ų 
šauksmai, kad tik sutrukdžius 
tremtinių iškeliavimą. 

Susidomėjimas Tautinės sroves 
seimu 

Stovyklas jau pasiekė žinios 
apie New Yorke rengiamą Tau
tinės srovės seimą. Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio skyriai ir ki
tos artimos organizacijos, kurių 
yra beveik visose stovyklose, 
rengiasi seimą gražiai pasvei
kinti ir palinkėti jam gerų pa
sekmių naujoje darbo vagoje. 

B. G. 

Hanau lietuvių stovykla, emigracijai didėjant, stipriai ma
žėja. Bet ir šiandien ten gyvena apie 2,800 lietuvių. „ 

Matomas vaizdas prie maisto išdavimo sandėlio. Ankstyvą 
rytą būrys laukia maisto, o gavę galvoja kuo reiks maitintis. Ii 
gaunamo savaitinio davinio vos užtenka tik trims dienoms. . 
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Kokiose nuotaikose 
pasitinka m penktas Velykas Vokietijoj 

Tremtiniams, protesto ir ko
vos vardu palikusiems Lietuvą, 
jau ateina penktosios Velykos, 
kaip jie keliauja po svetimus 
kraštus. Per tą laiką visko iš
gyventa, bet daugiausia patirta 
nusivylimo. Dažnas, kai iš Lie-
tftvos ėjo, tikėjosi už mėnesio-
kito, daugiausiai už metų, vėl 
Hįamuose būti. Nevienas ir ge-
Jtesnio daikto nesiėmė, manyda-
«fias, kad greit grįš. Deja, so
vietų tada niekas dar nemokė
jo taip suprasti, kaip jie dabar 
jMiprantami ir jiems buvo ati
duoti didžiuliai plotai Europos 
Ir daug nieku nekaltų tautų. 
Šiandien žmonės tuose kraštuo
se keikia ir meldžia, kad paga
liau pasibaigtų tos skausmo die
nos. 

Laisvės laukia pavergtieji, 
laukia tremtiniai, laukia ir ver
gijos nemačiusieji, bet mokan
tieji laisvę branginti. 

Penktose tremties Velvkose 
ke l ias  dar  e ina  to lyn. . .  

Galvojimas, kad iš Vokietijos 
grįšime tiesiai namo, nepasitvir
tino. šiandien kiekvienoje sto
vykloje vyksta išsikraustymas 

Balys Gaidžiūnas 

Pirmiausia, Vokietija pradė
jo būti reikalinga ir vakarie
čiams ir sovietams, kada šie 
abu pešasi tarpusavyje. Vokie
čiams kasdien suteikiama dau
giau ir daugiau teisių, vokie
čiai pradeda justi savo vertę ir 
tą reikalingumą sugeba išnaudo
ti. Vokietijos pramonė yra la
bai stiprus veiksnys ateities 
varžytynėse. Vokietijos anglies 
ir plieno pramonė šiandien ypa
tingoje pagarboje. Pagaliau, Vo
kietija su beveik 65 milijonais 
gyventojų, daugumoje gerai ap
mokytų karių, kiekvienam, re
aliai vertinančiam ateities įvy
kius, taip pat rūpi. 

Sovietams Vokietija fell V o 
reikalinga chaotiškoj padėty. 
Sovietuose tokia jau taktika, 
kad varge lengviau gaudyti par
sidavusias dūšias. Ir sovietai 
darė viską, kad Vokietija dar 
labai ilgai maudytųsi savame 
varge. Bet vakariečiai į reika
lus kitaip pažiūrėjo ir Vokieti
ją ekonominiai tiesiog savo ran
komis prikėlė. Po valiutos re
formos, kuri buvo pravesta la
bai drastiškai, Vokietija pradė
jo tiesiog valandomis atsigauti. 

dėr j tolimesnius kraštus. Trem- Markė_ pasidarė vėl brangs pi-
Unių skaičius Vokietijoje paste 
ttfmai mažėja. Daugiausiai šiuo 
metu kraustosi į Ameriką ir 
Australiją. 

Amerika iš seno lietuviams 
žinoma, bet Australija naujas 
lietuviams kraštas. Australijai 
trūksta žmonių ir sugebėjo dau-

nigas ir jos brangumas iš san 
dėlių ištraukė gulėjusias pre
kes; markės brangumas paska
tino pramonininkus daugi a u 
gaminti, o prekybininkus apsu
kriau pardavinėti. 

Jei dar tuoj po valiutos re
formos buvo dairomasi, kaip čia MUftsia zmuiiiu ir suaeueiu u«±u- , , 

v 4. V i.* a 4- T • 1 bus toliau ir buvo dar rodoma geli ten pavylioti. Australijon i uus tuliau . 
vyksta viengungiai ir su seimo- ^am ei. nePasl, . 
mis. Ten nuvykusieji apie duĮmo'_^a* ^a.n ien jau . 
mėnesius laiko apmokomi pe- Pra®i§- Visi mar ę gau o, 
reinamose stovyklose. Tą ap-^ nori uždirbti bet drauge r 
mokymą visi vadina australi-1 r^a^0' J1 a al 'su". 1 

zaei.ia. Po apmokymo dvejus 
metus turi dirbti valdžios nu
rodytą darbą. 

Tas darbas rteniems tenka 
geresnis, kitiems blogesnis, bet 
visi galus su galais suduria. 

dirbama. Specilūs kredito var
žymai privedė prie to, kad mar
kės kursas stipriai pakeltas, ji 
pradėta visoj eilėj valstybių ko
tiruoti, kaip pinigų birios ob
jektas. 

NMMOH&I 

labai daug ko reikia, tada gyve
nimas darosi dar sunkesnis. 

Ir tur būt šis veiksnys nėra 
iš paskutiniųjų, kad iš Vokie
tijos būtų galima galimai grei
čiau iškeliauti. Iškeliauti daž
nais atvejais visiškai nežiūrint, 
kur keliaujama. Visi nori pasi
daryti žmonėmis, išsipainioti iš 
DP sąvokų ir dar kitiems, pagal 
išgales padėti. Visi tiki, kad 
šeštųjų tremties Velykų Vokie
tijoje nebereikės švęsti. 

Bet taip nebus. Daliai teks 
pasilikti dėl visokių sveikatos, 
senumo ir kitų suvaržymų. Kaip 
bus su tais pasilikusiais ir kaip 
reikės juos išlaikyti, šiandien 
visi laužo galvas ir dar nesuran
da atsakymo. Bet visi tikime, 
kad ir čia atsiras specialių or
ganizacijų, kurios nepaliks į 
sunkumus patekusiųjų. Paga
liau ir iškeliavusieji jau galės 
prie jų parėmimo prisidėti. Daž
no Vokietijoje turės likti ir ar
timųjų. 

Penktose tremties Velvkose ži
nios iš tėvynės dar skaudesnės 

Įvairiais • kanalais tremtinius 
pasiekia žinios iš tėvynės. Dau
giausiai žinių parveža vokiečių 
belaisviai, priverstinuosius dar
bus dirbę Lietuvoje. Tos žinios 
tiesiog baisios. Mūsų kraštas ir 
materialiniu ir dvasiniu požiū
riu baisiausiai nualintas ir to
liau alinamas. 

Jei Vakarų Europa iš po ka
ro griūvėsiu sparčiai atsistato, 
jei Vokietijoje nauji namai dyg-
te dygsta prie kiekvienos buvu
sių griūvėsiu krūvos, tai Lietu-! pergalės. 

Būtų įdomu... 

J. šalna NAUJIENOSE bai
gė sąrašą lietuvių, gelbėjusių 
žydus nuo persekiojimų. Gal da
bar jis ar kas kitas galėtų pa
skelbti ir sąrašą žydų, kurie 
gelbėjo lietuvius nuo bolševikų 
persekiojimų, ypač 1941 metų 
birželio 14-15 d.? 

A. B., Sudbury, Canada 

Patiko 

Man patiko Jūsų editorialas 
"Skirtumai", balandžio 1 d. 
Panašaus nusistatymo mums 
reikia nuolatos ir daugiau. 

F. J. B., S.Boston, Mass. 

Nepatik® 

Aš Jums patarčiau nedėti to
kių raštų, kaip "Jovalas", kur 
kaip kokia maišalienė sumaišy
ta šunys, girtuokliai, tikėjimas, 
Dievas Kam šalia gero mais
to maitinti skaitytoją ir jova
lu. J. K., Providence, R.I. 

voje tik retais atsitikimais ma
tyti šiokia tokia valdiška staty
ba. Nėra jokios privačios sta
tybos. Ūkininkai, kurių trobe
sius nušlavė praėjęs karas, dar 
ir dabar tebegyvena žemėse iš
sikastose landynėse. Nei jokios 
pagalbos, nei pagaliau noro, nes 
už dienos-kitos tave iš ten iš
varys ir viską nusiaubs atva
žiavę partijos pareigūnai. Tai 
kam dar statyti. 

žmonių išvežimas nesiliauja. 
Ir tas išvežimas nuolatinis. Be
laisvis, kurį prieš porą savaičių 
apklausinė jo šių eilučių auto
rius Ulmo geležinkelio stotyje ir 
kuris buvo grįžęs iš Kauno, kal
bėjo, jog, girdi, ar nebus jau 
dabar tokia padėtis, kad trečda
lis jūsų tautiečių bus išvežta į 
tolimas Rusijos sritis. Tai bai
sūs žodžiai. Dieve duok, kad jie 
būtų perdėti, bet tikrovė nuo 
paminėto skaičiaus artima. Ar
tima ir iš kitų šaltinių patvir
tintomis žiniomis. 

Viena dar mus džiugina, kad 
ir šioj beviltiškoj persekiojimų 
nakty lietuvio dvasia dar nepa
laužta. 

Penktos Velykos eina, kai 
partizanai stovi sargyboje. Jie 
baisiai retėja, bet retėdami pa
lieka ir kraujo testamentus iš
likusiems. Tie testamentai vi
sus įpareigoja tęsti kovą iki 

Laisvoji valanda 
Trijų sąsiuvinių 

byla 

Nieko nebaido, kaip iš Au- , v 

stralijos rašo, nedarbas ir l i g o s'Penkt** tremties Velyk^e Va 
atvejis. Socialinis draudimas k.et.ja. geriau, bet tremt.mams 
Australijoje yra vienas iš pa
vyzdingiausių. Bet yra vienas 
"bet", tai kad kai reiks grįžti 
namo, atsiras visokių numatytų 
ir nenumatytų kliūčių, trūks pi
nigo nežmoniškai brangiai kelio-
nei. Ir taip, noromis nenoromis' kada ta mark§ buvo bevertė, ji 
daliai teks pasilikti. O po būsi- ]engviau susiorganizuodavo. Ta-

sunkiau 

Vokietijai kas kart vis tie
siau atsistojant ant savų kojų, 
tremtiniai jaučia, kad jiems 
kasdien gyvenimas darosi sun
kesnis ir sunkesnis. Anksčiau, 

mo karo, Lietuvai žmonių labai 
reikės. Todėl kiekvienas patrio
tas į šiandieninį tremtinių iš
keliavimą tolyn nuo Lietuvos 
žiūri su tam tikru skausmu, kad 
tik iškeliavusieji neprapultų 
svetimybių jūrose, kad tik už
tektų valios ir energijos viską 
nugalėti. 

Penktose tremties Velykose Vo
kietija labai pasikeitusi 

Didžioji tremtinių dalis Vo
kietiją pažino karo metu, kada 
viskas buvo suvaržyta, o Sąjun
gininkų lėktuvai dienomis ir 
naktimis nedavė ramybės. O po 
karo taip pat visko trūko ir 
Vokietija, atrodė, labai ilgai ne
prisikels. 

Bet šiandien kiekvienas gali 
patvirtinti, kad Vokietija pra
dėjo kilti, kaip ant mielių! Tas 

da ir darbą lengviau būdavo ga
lima gauti ir lengviau keliones 
nugalėti bei paštu susirišti. 

Dabar visi skundžiasi, kad 
pinigo negalima uždirbti, nes 
ir patys vokiečiai savame krašte 
darbą nelengvai gauna. Bet jei 
kas dirba ir pastoviai gauna at-
lvginimą, tas dabar nepalygi
namai geriau gyvena. Jei jis 
dar negyvena prieškarinio gy
venimo lygio, tai skirtumas tik 
tas, kad dabar viskas brangiau 
o šiaip visko gali gauti. 

Tiesa, Vokietijoj dar pilnai 
tebeveikia kortelių sistema, bet 
tik turėk pinigo, tai visokių gė
rybių galėsi vežimais vežti. 
Krautuvės pilnos, bet tremti
nių kišenės visiškai tuščios.^ 

Dažnas iš tremtinių Jūms, 
skaitytojau pasakys, kad trem-

rieio Kliu Kaip a..- „..v..,. tiniui daug geriau, kada krau-
kilimas priklauso nuo labai tuvių langai visiškai negu:n o. 
dauĮf aplinkybių. 10 kada jie gundo ir kad 

MOTINA ŽEMĖ 
Jurgis Baltrušaitis 

Motina žeme, kryžiais nustatytai 
Įžiebė amžiai amžiams tavo rytą — 
Amžių pusnynus tvėrei tu, žiemkentė, 
Kai tavo pilį amžių vargas rentė... 

Menu iš tavo ašaroto veido, 
Kad daugsyk tavo saulė nusileido — 
Žinau, kad tu, išvargus dieną, rymai, 
Kaip klaikūs, .močia, tavo atminimai... 

Dengė, ką tavo rankos kaupė, laisto, 
Kryžiuočių laužo kruvina pašvaistą •— 
Pikti totoriai tavo klėtis griovė ' 
Ir veržės gudas į tavo šventovę... 

Ir daug kas, daug kas, ką tu sėjai, kūlė 
Ir vertė gerbti svetimą krivulę 
Ir matė tavo drebulės ir uosiai, 
Kad tu vergijos pantį rūsčiai juo8#i... 

Bet tavo aušros aušo pamažėle 
Ir tavo saulės takas neapžėlė, 
Nes tvirtos viltys guodė širdį drąsią, 
Pergales dienai auklėdamos dvasią, 

Todėl, kol girios aidas tebegaudžia, 
Užtraukęs dainą skambią, kad ir graudžią, 
Būties palaimos kantriai lauk, žemaiti, 
Ir krauk, kaip krovei savo vargo kraitį... 

K. APASCIA 

(II 1949 metų MŪSŲ KALENDO
RIAUS, išleisto Vokietijoj. 

Vienos šalies komisija atvyko DP stovyklon 
pasirinkti sau vyrų, kurie tiktų namų statybos 
ir geležinkelių tiesimo darbams. Prie jos durų 
tuojau susidarė didelė spūstis, nes kiekvienas 
veržte veržėsi pagaliau ištrūkti iš stovyklinio 
gyvenimo dumblynės. Kai taip, tai tuojau buvo 
paskelbta, kad nelandžiotų visokie sukežėliai ir 
šleivakojai, kurie tik veltui gaišintų laiką, ka
dangi komisija galės priimti tik visiška sveikus, 
pakankamai raumeningus, turinčius iškilią krū
tinę ir malonios išvaizdos kandidatus. 

Nors dėl šitokių sąlygų ne vienas murmėjo 
ir visą reikalą vadino paprasčiausiu arkliaturgiu, 
tačiau Jurgis žadvytis nutarė stoti komisijon. 
Juk jau treji metai lindėta stovyklos barakuose 
— užteks! Kas tiek ištvėrė, tas jau ramiai ga
li sakyti — tegu veža, kur tik, nori. Tegu ir į 
pačią Ugnies žemę, jeigu tik tenai dar žmogui 
gali rastis vietos!... 

Komijos kambaryje žadvytis pirmiausia tu
rėjo visiškai nusirengti ir nuogutėlis stoti prieš 
gydytoją. O apžiūrėjimas, tai bent apžiūrėji
mas! Ko tik tas gydytojas neprasimanė: mata
vo, svėrė, klausėsi širdies plakimo, tyrė, ar plau
čiai neužkalkėję, ar neauga akmenys inkstuose, 
čiupinėjo ir skaičiavo šonkaulius, maigė šen ir 
ten, tikrino akis ir ausis, liepė kilnoti rankas ir 
kojas. Ką patikrinęs, vis žymėjosi sau į lapelį. 
Pagaliau atlikta: buvo liepta vėl apsirengti. 

žadvytis dar tebesisagstė savo. marškinius, 
kai išgirdo vertėją šaukiant: 

— Jurgis žadvytis, čionai! Klausykitės! 
Komisijos sprendimas toks: kadangi tamsta esa
te vedęs, o komisijos nusistatymas neardyti šei
mų — nes to reikalauja pats žmoniškumas, — 
todėl tamstos kandidatūra atmesta. Suprantate? 

Komisija jau ėmė vartyti kitus popierius, 
būdama tikra, kad su šituo interesantu reikalas 
baigtas. 'Bet atsitiko kitaip. 

— Mano ponai, šitokio sprendimo aš negaliu 
suprasti, — visai netikėtai prabilo Žadvytis. Jis 
kalbėjo tokia gražia anos šalies kalba, jog visa 
komisija tuojau pakėlė galvas: še tau, šitam su
tvėrimui ne vertėjo nereikia^ Be ko jis dar 
šiaušiasi ? * 

žadvytis tęsė toliau: 
Tiesa, aš esu vedęs, bet čia aš netufte nef 

tėvų, nei vaikų — ką mėgstama vadinti šeimos 
balastu, — o savo žmoną, kuri yra darbinga, aš 
sutinku atsiimti ir vėliau. Aš atitinku visas są
lygas, kurias prieš keletą dienų čia pat ir viešai 
pranešė tamstų šalies atstovas. Aš labai gerai 
atsimenu jo žodžius. Todėl drįstu klausti: argi 
tamstos jau būsite gavę kitokių nurodymų? 

Komisijoje kilo sujudimas: jos nariai, kra
tydami galvas, pakuždomis ėmė tartis, o pirmi
ninkas atvėpusiomis lūpomis čepsėjo prigesusį 

garą ir vis raukė nosį, lyg uostydamas pašvin
kusią žuvį. Vertėjas žvilgčiojo į lubų kertę ir, 
žinoma, nieko ten nematė, išskyrus suardyto vo
ratinklio skiautę. Netrukus teikėsi prabilti pats 
lomisijos pirminnkas: 

— Malonu girdėti jus kalbant puikiąja mano 
šalies kalba! Malonu! Vertėjas jums, matyt, ne 
viską bus pasakęs. Todėl keletas klausimų: jūsų 
jrofesija Lietuvoje?' 

— Buvau kandidatas į diplomatinę tarnybą, 
— atsakė žadvytis. 

— Tokie mano kraštui visiškai nereikalingi. 
Ar pramokote kokio naudingo darbo arba amato 
čia, Vokietijoje? 

— Taip, dekoratoriai* 
— Scenos ar...? 
— Ne, namų. 
— Pasisakykite ma* atvirai: ar jūs pats 

aikote save esant visiškai sveiką? 
— žinoma. 
— Ir galite dirbti bile kokį fizinį darbąt 
— žinoma. 
— O mūsų gydytojas mums apie jus parašė 

kitaip, štai, paklausykite: "...raumeningas, krū
tinė iškili, išvaizda — maloni; dešiniosios ko

jos šlaunyje tebėra buvusios operacijos žymių, o 
kairiosios rankos mažasis pirštas nukirstas ties 
antruoju sąnarėliu. Išvada: dėl esamų sužaloji
mų tenka abejoti, kad minėtos organizmo dalys 
galėtų normaliai funkcijonuott." Tai matot. Ką 
jūs dabar pasakysite? 

Tai visiškai nereikšmingi sužeidimai, ku
rių vos menkutės žymės belikusios. Be to, aš ma
nau, gal tamstoms bus įdomu žinoti, kad tie su
žeidimai padaryti bombų skeveldrų, kai sąjungi
ninkai ant Vokietijos pylė savo bombas. Tikras 
stebūklas: aš pergyvenau net septyni* miesto 
bombardavimus, ir visgi išlikau... 

Sustokite! — riktelėjo komisijos pirmi
ninkas. —- Gal jūs dar norėsite pasakyti, kad 
mūsų lakūnai šiaip sau, be jokios atodairos mė
tė bombas ? 

t O ne! Jie buvo puikūs. AŠ meldžiau Die
vą jiems pasisekimo, nors tikrą mirtį jie tada 
barstė iš dangaus. Bet pas mus sakoma: kai me
dį kerta, tai ir skiedros lekia. Mažytės skiedre
lės kliudė ir mane... 

— Popas žadvytis, nebėra kas čia mums kal
bėti. Aš patariu: neklaidinkite nors savęs, kad 
esate visiškai sveikas. Gydytojas, aišku, geriau 
išmano, ir mes tikime juo. Malonėkite nebetruk-
dyti mūsų! — taip baigė pasikalbėjimą komi
sijos pirmininkas. 

— Jūs klystate! štai ką dar gali mano ran
kos! — piktai virpančiu balsu sušuko žadvytis. 
Tuo pačiu metu jis vienu šuoliu užrietė kojas f 
viršų ir, į grindis nukaręs galvą, ėmė rankomis 
eiti durų link! 

šita išdaiga, kuriai reikia didelio miklumo, 
nustebino visą komisiją: ji pakilo iš savo kėdžių 
ir išplėstomis akimis stebėjo nepaprastą reginį. 
Komisijos pirminininkas vieną akimirksnį taip 
pat buvo apstulbintas, bet tuojau jo veide blyk
stelėjo šypsena ir jis, sviedęs cigarą į pastalę, 
bėgte ėmė bėgti prie durų. Ten, už pažasties 
pasigavęs žadvytį, garsiai paklausė: 

— Kas jus išmokė tokių dalykų? 
— Šitas gyvenimas! — atsakė jis, ranka pa

rodydamas langą, pro kurį miegi sukrypę ba
rakai. 

— Jūs primtasl fcitokie vyrai mums reika
lingi. Sveikinu! 

Su pirmuoju emigraciniu transportu Jurgis 
žadvytis išvyko iš stovyklos. 

* * 

Štai ir ta šalis, kurioje teks dirbti ir kurti 
naujas gyvenimas. O, kokia ji graži, kad negali 
nė atsitraukti nuo traukinio lango! čia, kiek tik 
akys užgriebia, liuliuoja žalios lygumos su ilgai
siais topoliais pakelėse, ten vėl prasideda kalvų 
ir kalnelių virtinės su avių kaimenėmis jų atšlai
tėse; skrybėlėtas piemuo, įmerkęs basas kojas 
į šniokščiančio upelio putas...-. Aukštumose se
noviškos, bet dar tebegyvenamos pilys su paža
liavusiu variu dengtais bokštais, kuriuose, rodos, 
dar ir dabar tebebudi sargybiniai, sunkiai judė
dami savo geležiniuose šarvuose ir pro bokštų 
kiaurymes žvalgydami plačią apylinkę... Tie 
vaizdai, kuriuos tik retkarčiais buvo galima pa
matyti kino ekrane ar iliustruotuose žurnaluose, 
dabar klojasi tikri, «yvi prieš tavo akis I Bflk 
pasveikinta, svetingoji šalie! 

Sužinojus, kad teks kiek pagyventi šalies 
sostinėje, visų atvykusiųjų akys dar labiau nu
švito. Tegu tai bus ir tolimas priemiestis, bet 
vistiek pačios sostinės priemiestis! šita geroji 
nuotaika betgi kiek atvėso, kai jie ir vėl buvo 
sukimšti į barakus, tiesa, šį kartą kiek erdvesnius 
ir šviesesnius. O tikėta, kad su barakais jau 
amžinai atsisveikinta! žmonės guodėsi, kad toks 
gyvenimas ilgai netruks, nes ir pats darbo įstai
gos atstovas užtikrino, kad ši pastogė tik laikinė, 
kol visi bus paskirstyti į darbovietes. Taigi, pra
eis gal mėnuo ar kitas. 

Atvykėliai, belaukdami paskyrimo, triūsė 
apie barakus, kad patiems būtų jaukiau ir kad 
šeimininkai matytų, kaip mokama dirbti ir tvar
kytis. Kas norėjo, tas buvo laisvas eiti po apy
linkę pasižvalgyti ar su vietos žmonėmis šnek
telti* 

{ Bos daugiam) 

Juokai keftau}a aplink pasaulį 
Gaila, kad tu negali to pergyventi... 

Vyras išvažiuoja į Europą, žmona lieka na
mie, Vyras klausia draugą: 

—. Sakyk, kaip čia padaryti, kad žmona ne
abejotų mano gerais jausmais, kai aS būsiu iš
važiavęs. • 

Na, tu jai dažnai rašyk. Kur tik busi, ką 
matysi įdomaus, vis rašyk jai savo įspūdžius ir 
vis neužmiršk pridėti: "Ach, kaip gaila, kad %U 
negali to pergyventi". 

Po mėnesio žmona gauna atviruką iš Euro
pos : 

"Mano brangioji, šiandieną aš lankau vieną 
senoves riterių pilį. Esu tokiame rusy, kur ri
teriai iškeliaudami palikdavo savo žmonas užra
kintas ir apjuostas geležine "nekaltybės juosta", 
arba kur kankindavo jas, jeigu sužinodavo, kad 
jos buvo neištikimos. Ach, kaip gaila, brangioji, 
kad tu negali to pergyventi". 

Vienodai tinka 
Sakyk man, ką turėčiau padaryti, kad 

žmona turėtų kokį nors nuolatinį malonumą? 
— Pastatyk namuose daug veidrodžių. 
— Tai kas iš to? 

Ogi žmona, jeigu graži, tai kiekvieną kar-' 
tą save pamačiusi, patenkinta galvos: "Koks lai
mingas mano vyras, turėdamas tokią gražią žmo
ną". 

— O jeigu negraži? 
— Nėra skirtumo. A galvee vmšfcm' tą 

tį, kaip ir graži. 
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T R V A 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietųyju# Siame skyriuje talpinama dykai 

MIRĖ 20,000 LIETUVIŲ 
IŠEIVIŲ 

Su Šiame numeryje paduoda
mais mirusiųjų lietuvių vardais, 
čia žymimų mirusių lietuvių 
skaičius pasiekė jau 20,000, 
nuo vasario mėnesio 1937 m., 
kuomet DIRVOJE mirusių išei
vių lietuvių vardai pradėta 
skelbti. 

SMULKSTIS Andrius, senyvo 
amžiaus, mirė vasario 25 d., 
Pittsburgh, Pa. (Bardauskų 
Jcm., Vilkaviškio ap., Suval 
kų redybos) 

UBBAITIENĖ Marijona (Kli-
Bfiavičiutė), 66 metų, mirė va
sario 20 d., Donorą, Pa. (Su
valkų rėdyb., Garliavos par.) 
Amerikoj išgyveno 4 metus. 

RIBINSKIENĖ Ona (šioliunu-
Įtė), 55 metų, mirė kovo 24, 
fimus Pittsburgh, Pa. 

FIRANTAS Julius, 70 metų,mi
rė kovo 1 d., Chicago, IU. 
(Joniškio valsč., Smalių km.) 
Amerikoj išgyveno 43 mt. 

LIUTKIENĖ Benedikta, 77 m., 

fiirė kovo 5 d., Chicago, 111. 
Veliuonos par., Peliučių k.). 

'Amerikoj išgyveno 49 metus. 

Sr 

SPIKE JONES & HELEN GRAYCO 
SPIKE JONES Musical Depreciation Revue. 

atvyksta | Areną Sekmadienį 
balandžio 17, 8:30 v. vak., tik 
vienam vaidinimui. 

A R E N A  
Balandžio 19, antradieni po 

Velykų, Arenoje susitiks Frank 
Sexton, AWA čempionas, su 
"prancūzų angelu" Maurice Til-
let. 

Didysis Jim Wright imsis stt 
Mohawk Indi jonu Don Eagle. 
Porinėse imtynėse dalyvaus Ka-
r o l  K r a u s e r  i r  T u g  C a r l s o n  
prieš Fred Bozic ir Don Lee. 

Imtynių rengėjas Jack Gan-
son tebėra užimtas tos progra
mos papildymu. 

Bilietai parduodami Arenoje, 
3737 Euclid Ave., EN. 3700, 
pas Richman Bros., 736 Euclid 
Ave., MAin 0978 ir Central Ar
mory, PRospect 4121. Kainos 
rezervuotoms vietoms $2.40 ir 
$1.80. Įėjimas $1.20. Durys 
atdaros 7:00 vai. Pirmos im
tynės prasideda 8:30 vai. vak. 

RKO KEITH'S 105th 
Balandžio 13-16 rodo "South 

of St. Louis" su Joel McCreai 
ir Alexis Smith. 

Balandžio 17-19 rodo "So Dear 
to My Heart" su Bobby Dris-
coll. 

KUR DĖTI SENUS BALDUS? 
Daugelis Clevelandiečių pa

vasarį perka naujus baldus pa
puošimui savo butų. O senuo
sius baldus, neturėdami kur 
dėti, atiduoda Salvation Army, 
ar šiaip kur garaže laiko, lauk
dami progos, kam Pa
reikš. 

Šiuo metu labai daug atva
žiuoja iš Europos tremtinių,ku
rių įsikūrimui būtų labai pra
vartu, kad ir palaikyti- baldai. 
Todėl prašome vietos lietuvių, 
jei kas turite atliekamų baldų, 
ar žinote, kad kas kitas turi, 
pranešti apie tai DIRVAI, į 
kurią tremtiniai kreipiasi. 

TANANEVIČIENĖ Julė (Klo-
iTaitė), pusamžė, mirė kovo 
4 d., Chicago, 111. (Panevėžio 
sap.) Amerikoj išgyveno 52 
metus. 

SKARBALIENX Teklė, seno 
amžiaus, mirė vasario 19 d* 
Half Day, 111. 

I G N A T A V I C I E N X  E l z b i e t a  
(Gaubuliutė), pusamžė, mirė 
kovo fciėn. 5 d., Chicago, 111. 
(Biržų ap., Papilės par., Skre-
biškių kaimo). 

DUMBRAUSKAS pus
amžis, mirė kovo 10 d., Chi
cago, 111. (Panevėžio .apskr., 
Naujamiesčio parap., Sibičių 
km.) 

ŠATKUS Antanas, pusamžis, 
inirė kovo 14 d., Chicago, 111. 
(Raseinių ap., Useliškių par., 
Aleknaičių kaimo) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

STASIULIENĖ Adolfina (Kan-
cevičiutė), seno amž., mirė 
kovo 12 d., Chicago, 111. (Kra
žių parap.) Amerikoj išgyve
no 48 metus. 

SOLOGIS Antanas, 53 metę, 
mirė kovo 15 d., Chicago, 111. 
(Kauno red.) 

MARKUS Juozapas M., pusės 
amž., mirė kovo 16 d., Chica
go, 111. (Biržų ap., Pabiržės 
par., Kirdonių km.). Ameri
koj išgyveno 44 metus. 

NAUJOKAITIS Kastansat, 69 
metų, mirė kovo 15 d., Clin
ton, Ind. (šakių aps., Sintau
tų par., Kodžių kaimo), Ame
rikoj išgyveno 39 metus. 

VALUSIS Juozapas, seno am
žiaus, mirė kovo 17 d., Chi
cago, 111. (Panevėžio apskr., 
Smilgių parap. ir kaimo). 
Amerikoj išgyveno 38 metus. 

MONDEIKIS Juozapas, seno 
amžiaus, mirė kovo 17 d., Chi
cago, 111. (Panevėžio apskr., 
Smilgių parap.) Amerikoj iš
gyveno 55 metus. 

SEMPSIS Petras, pusamžis, mi
rė kovo 17 d., Chicago, 111. 
(Marijampolės ap., Liudvina
vo par.) Amerikoj išgyveno 
48 metus. 

AMBROSE Povilas, 62 metų, 
mirė kovo 17 d., Chicago, IU. 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

RAGAIŠIS Anufras, pusamžis, 
mirė kovo 17 d., Chicago, 111. 
Švenčionių ap., Daugėliškio 
•par., Binileriškės km.) Ąmę-
rikoj išgyveno 41 metus.. 

PAULAUSKAS Pranas, 67 m., 
mirė vasario 19 d., Indiana 
Harbor, Ind. (Raseinių ap.) 

GEDAMINAS Albertas, pusam
žis, mirė vasario 27 d., Chi
cago, 111. (Šiaulių ap., Šakinės 
par., Dargių km.) Amerikoj 
išgyveno 35 metus. 

AžERSKIS Povilas, pusamžis, 
mirė vasario 28 d., Chicago, 
111. (Tauragės ap., Kaltinėnų 
par., Numinikų kaimo.) Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

KASPARAVIČIUS Antanas, 76 
metų, mirė kovo 2 d., Chica
go, 111. Panevėžio ap., Nauja
miesčio par.) Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

MARšINSKAS Jurgis, mir€ ko
vo 4 d., Chicago, 111. 

KŲPRIUNAS Kazimieras, mirė 
kovo mėn., Baltimore, Md. 

JONAITIENĖ Ona, 61 mt. mi
rė kovo mėn. Kenosha, Wis. 

BANZIENĖ Magdalena, 75 mt., 
mirė kovo -DaflE** Kenosha, 
Wis. 

MALINAUSKAS Antanas, 79 
metų, mirė kovo 8 d., Wauke-
gan, 111. 

DAUTARTAS Antanas, seno 
,amž., mirė kovo 10 d., Chica
go, 111. (Batakių par;, Lomių 
kaimo). Amerikoj išgyveno 
48 metus. 

ZAULEVIČIUS Vladislovas, 80 
metų, mirė kovo 13 d., Chica
go, 111. (Varnių miesto). 
Amerikoj išgyveno 60 metų. 

BARTKUS Jonas, 80 metų, mi
rė kovo 7 d., Pittsburgh, 

DRUKTEN1ENĖ Elzbieta,^ (Lu-
košaitė), pusamže, mirė ko-

. vo 15 d., Chicago, % 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar ape juos &-

naktie j i prašomi atsiliepti į; 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. IT. 

Paškevičiūtės - Noreikienės, Elenos 
ir advokato Liudo Noreikos, sū
nūs Juozas, Jurgis ir Vytautas 
Noreikos prašo gim. atsiliepti. 

Paugaitė, nuo Kuršėnų, Šiaulių ap. 
Paulavičius, Adomas ir Steponas, 

iš Molėtų vi., Utenos ap. 
Pauliukas, Antanas, iš Trepu k., 

Skaudvilės par. 
Pažereckaitė, Pranciška. 
Peciukonytė - Valiukevičienė, Marė, 

iš čivonių-Lasavičių k., Veisejų 
vl. Seinų ap., ir vaikai Juozas ir 
Marė. 

Petkutės - Cwibas, Eleonora, <}. Juo
zo ir Onos, ir jos sinus Kazi
mieras, gimęs Chicago. 

Petraitienė - Jurgaitytė, Marė ir 
Jurgaitis, Jonas ir Jurgis, iš Nau
jininkų k., Jurbarko vl. 

Petraitytė, Uršulė, iž Pelučių k., 
Veliuonos vl. 

Petrikienė - Grikšaitė, iš Viškupiš-
kių k., Vevirženų vl., Kretingos a. 

Petrulytė, išvyko iš Liepojos su tė
vais ir dviem broliais. 

Petryla, Rokas, iš Rakandžių k., 
Gruzdžių vl., Šiaulių ap. 

Piliukaitis, Viktoras, iš Lankeliškių 
k., Vilkaviškio ap. 

Pivariunienė, Monika ir Pivariunai-
tės, Marytė ir Ona. 

Piečkauskienė - Kalažinskaitė, Ona, 
iš Oškenų k., Kuršėnų vl., ir vy
rąs Plečkauskas, Pranas. 

Pocevičius, iš Montvydžių k., ir Po-
cevičiutė, Justina, iš Sudintų k., 
Mažeikių ap. 

Pocevičius, Antanas ir Pranciškus, 
iš Babti} m<# Kauno ftp., Ir Ji} vai
kai. 

Pocius, šeima Kazimiero Pociaus, 
jų tarpe vaikai Kazimieras, Mary
tė ir Onutė. 

Povilaitis, Motiejus, iš Papartynų 
k., šakių vl. 

Povilaitytės, Antanina, Petronelė ir 
Rožė, viena ištekekjusi Džiųgienė, 
iš Pranskabudžio k., Naumiesčio 
par. 

Prakapaitė* - Kiškienė, B~onisIava, 
iš čečiskių k., Kupreliškių par. 

Prastonas - Navickaitė, Marija ir 
Navickas, Juozas, iž Sardoku, k., 
Vilkaviškio vl. 

Prunckaitė, Elzbieta, iš Jokilbiškių 
vienkm., Papilio vl., Biržų ap. 

Prunckus, Juozas, iš Jokubiškių 
vienkm., Papilio vl., Biržų ap. 

Puotkalytė, Adolfina ir Zuzena, iš 
Lenkimų par., Skuodo vl., Kretin
gos ap. 

Pustelninkas, Petras, iš Rudinių 
k., Lukšių par. 

Račkaitė, Salomėja, iš Virkštininkų 
k., Palangos vl. 

Račkauskis (Rogers), Petras, bro
lis Zofijos Ząmatienės, ir vaikfri 
Albertas, Aldone .ir JE&rutė .ar Rū
ta. 

Racutė - šaurienė, Juze. 
Radavičius, Kazimieras, ii Kražių ą. 

KOSTUMAUSKIE NĖ Magda
lena, mirė kovo 9 d., Balti-
more, Md. 

BENDIKAS Juozas, 69 metų, 
mirė kovo 6 d., .Spring Valley, 

SUNKLODAS Antanas, 61 m., 
mirė kovo mėn., Sioux City, 

Iowa. 
PETRUšKA Augustas, 46 mt., 

mirė kovo mėn., Chicago, 111. 
MASIOKAS Povilas, pusamžis, 

mirė kovo 17 d., Chicago, 111. 
(Panevėžio apskr., Ramyga
los par., Grigalių km.). Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

JABLONSKIS Stanislovas, pus
amžis, mirė kovo 20 d., Chi
cago, 111. (Raseinių apskr., 
Kelmės par., Pavirpinės dv.). 
Amerikoj išgyveno 38 metus. 

KLECKAUSKAS-Jurgis, 57 m., 
mirė kovo 14 d., Brooklyn, 
N. Y. 

LEVICKAS Aleksas, mirė kovo 
12 d., Detroit, Mich. 

RENKE Julius, 76 metų, mirė 
kovo 8 d., Clifside, N. J., (Su
valkų rėd.) 

TELKSNIENĖ (vardas nežin.), 
mirė kovo mėn., Rochester, 
N. Y. 

MATULEVIČIENĖ Anelė, 66 m. 
mirė vasario 12 d., Bristol, 
Conn. (Kalvarijos ap., Liud
vinavo par., Avikilių kaimo). 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

MARKUS Juozapas, pusamžis, 
mirė kovo 16 d., Chicago, 111. 
(Biržų ap., Pabiržės valsč., 
Kirdonių kaimo). Aiflerj&o.į 
išgyveno 44 metus. 

PliEVA Juozapas, 52 metų, mi
rė kovo 11 d.', Inkerman, Pa. 

Radvilaitė, Liudviga, iš Š a k y no s 
bažkm., Kruopių vl., Šiaulių ap. 

Radzevičius, Adomas, gyv. Brook
lyn, N. Y. iši Mykalajunų k., Gel
vonų vl., Ukmergės ap. 

Radzevičiūtė - Ragelienė, Katerina, 
iš Nemajūnų k., Šventežerio vl., 
Seinų ap. 

Ragauskaitė - JtflląŠevičienė, Elvi-ra. 
Rageliene - Radzevičiūtė, Katerina, iš 

Nemajūnų k., žvestežerio vl., Sei
nų ap. 

Ragelis, Jonas, iš Jurčiurvų k., Laz
dijų vl., Seinų ap, 

Ramanauskas, Pranas, gim. Ameri
ca, buvęs Lietuvoje. 

Ramonas, Antanas ir Ramonaite-
Lutinskienė, iš Papiškių k., Ve
liuonos vl., Kauno ap. 

Ramonas, Feliksas, iš Karališk#s k., 
Želvos vl., Ukmergės ap. 

Ramonas, Petras, iš Medenių k., 
Utenos vl. 

Ratkevičius, Antanas, iš Burbiškiu 
k., Miroslavo vl., Alytaus ap. 

Ratkevičius, Antanas, gimęs America 
gyv. Mankunų k., Alytaus ap. 

Raugale, Tadas, iš .Geiminių k. 
Razgevičius (Rozgewicz), Juozas, sū

nus Antano, turėjo laikrodžių, o 
vėliau fotografijos biznį Chicago. 

Ražinskas, broliai ir seserys Kazi
miero, iš- Vartelių k., Gražiškių 
vl., Vilkaviškio ap. 

Razma, ir dukterys Kastė, Liuba 
ir Veronika. 

Remeikienė - Bružaite, Marijona, iš 
Tauragės. 

Remonas, Martynas, jo žmona Re-
monienė - Naujokaiti, ir dukterys 
Remonaitės. 

Rentelis, Feliksas. 
Riaukienė - Vaičekauskaitė, iš Luk-

nenų, k., Kulių vl., Kretingos ap., 
ir jos vyras Riauka, gim. America. 

Rimkus, Pranas, Rimkienė, Elzbie
ta, ir Rimkaitė, Marijona, iš Pa
pilės, Šiaulių ap. 

Rinkevičienė - Verbylaitė, Magde, d. 
Silvestro, iš Vilkaviškio ap. 

Ritbergeris, Fridrikas, iš Zapyškio. 
Rogers (Račkauskis), Petras, bro

lis Zofijos Zamatienės ir vaikai 
Albertas, Aldona, Ir Birutė ar 
Ruta. 

Rope, Aleksas ir Jonas, iš švenčiu-
liškių k., Krekenavos vl., Paneve-
žio ap. 

Rope, Kazys, iš Petriškių k., Kreke
navos vl., Panevežio ap. 

Robertas, Karolia, iš Daugilaičių, 
Vilkaviškio ap. 

Rubeževičiutė, Bronislava ir Rube-
ževičius, vaikai Jono, iš Medinge-
nų vl., Telšių ap. 

Rudolf - Juozelskytš, &e!i ir vyras 
Jonas. 

Rumšas, Juozas, iš Tirkšlių, Mažei
kių ap. 

Ruotkytė, Adelė ir* Barbora, iš Lauk-
štenų k., Gerdamo filijos. 

Rupikis, Johann, iš Anšvinsčių-Smal-
niukų k., Pagėgių vl. 

Ruseckaitė, Jane ir Ruseckas, Juo
zas, gimę America. 

Rutkauskaite - D-augelieni, Mag
de, gyv. Brooklyn. 

Rutkauskaitė - Jončienė, Marijona, 
iš Pajevonio k., Vilkaviškio ap. 

Rutkauskaitė - Bujauskienė, Petro
nė, iš šikšnių dv., Kybartų vl., 
Vilkaviškio ap., ir sūnūs Bujaus-
kas, Jonas ir Stasys. 

Rutkausko, iš Šakių, giminaite Emi
lija (jos pavardė nežinoma), iš 
Patilčių, ar Tilčių k., šakių ap., 
prašoma atsiliepti. 

Ružaitė - Cibaitieni, Marijam iš 
Santakų k., Sintautų vl., šakių 
ap., ir vyras Cibaitis, Antanas. 

Ružas, Adolfas, iš Santakų k., Sin
tautų vl., šakių ap. 

Ruzgytė, Jadvyga, duktė V i n c o, 
tremtinė, iš Lekečių vl., Šakių a., 
prašo atsiliepti gim. ir pažįsta
mus. 

Ružytė - Cibaitienė, Marija, iš San
takų k., Sintautų vl., Šakių ap. 

Ryshkus, Peter, iš Purvačių, Plun
gės vl., gyv. Chicago. 

Sabonis, Petras, gyv. Broad Brook, 
Conn. 

Sakalauskas, Adolfas ir Antanas, 
iš Rudelės k., Rudaminos par., •% 1 

Raudenio vl., Marijampolės ap. 
Sakatauskas, Alfonsas, Juozas, Ka

zys ir Viktoras, iš Kybartų, gyv. 
£>ao Paulo, Brazil. 

Šalčiųtė, iš Rutki&kių k., Marijam
polės ap., gyv. Argentina ar Bra
zil. 

-Šaltanis, Antano ir Leono (mirusių
jų) šeimos, jų tarpe Antano duk
tė šaltanytė Teopilia, iš Gulalių 
k., leliunų vl., Utenos ap. 

Santackaitė - Jankauskienė, Teklė, 
iš Eigerdonių k., Butrimonių vl., 
Alytaus ap. 

Santackas, Vytautas ir sesuo Kve
daravičienė, Ona, vaikai ^Prano, 
gimę America. 

Saulytė (žalytė), Vincenta. 
Šaurienė - Racutė, Juze. 
Savickaitė, Veronika, iš Raseinių S. 
Savickienė, Ona. 
Sederavičius, Martynas. 
Senkus, Jurgis, iš Mockatm#iių k., 

Vilkaviškio ap. 
Šeooraitis, Viktoras, iš Pavembrių 

k., Vilkaviškio vl. 
Serbentą (Serbentai), iš Rekaviš-

kio, Marijampolės ap. 
Sereika, Petras ir Sereikaitė, Ona, 

kurių motina, iš Naujamiesčio vl., 
Panevežio ap. 

Sermontaitė, Eugenija. 
šeštokauskas, iš Pilviškių v!., Vil

kaviškio ap. 
šiaučiunas, Jonas, «. Petro ir Onqts, 

iš Pakapių k., Pandėlio ft, Rokiš
kio ap. ir jo vaikai. 

Šimaitytė - Zalogienė, iš Ramoškių 
k., Skaistgirio vl., ir jos sūnus 
Antanas, baigęs Jėzuitų; gimna
ziją, Kaune, ir dukterys Bronė 
ir kitos. 

Simanavičius, Kazimieras, iš Pyplių 
k., Zapyškio vl., Kauno ap. 

šimiškevičius, Jonas ir Stanislovas, 
iš Juodžių k., Ramygalos vl. 
Simkevičienė - Jankauskaitė, Mari

jona, iš Pilviškų yl., Vilkaviškio 
ap., Geruliškės k. 

Šipkytė, Marcele, iš Liudvinavo k., 
Raudonės vl^ 

šiuipis, Pranciškus, iš Rygos, Lat
vijos, gyv. Brooklyn. ' 

Sliekaitė, Ona, iš Šilagaliu k*, 
nevežio vl. 

Slušinskas, Juozas, iš Paviščiovie k*. 
Eržvilko vl., Tauragės ap. ' 

Šmigelskis, Juozas, iš B. Kaimelės 
k., Raudondvario vl. 

Smilgaitė, Stanislava, iš Kalnėnų 
k., Telšių ap. 

Spelwer - Fetingienė (Feting), Ma
rė, iš Tauragės ir Fėtingytė, Ma-
rė. 

Sriegis - Junkarytė, Ane, ir Nu©-
gis-Junkarytė, Morta. 

Šrederytė - Deikienė, Augustina, iš 
Mauručių k., Marijampolės ap. 

Stankevičius, Mykolas ir jo brolis, 
iš Karaliūnų* k., Žeimių vl., Kė
dainių ap. 

Stankevičiūtė - Buneckienė, Elza, iš 
Ožkas vilių k., Marijampolės .vl. ir 

ap. 
Stankevičiūtė, Pranciška, d. Niko
demo, iš Kepštų k., Kidulių vl., Sa

kių ap. 
Stanynas, Jurgis, iš Varnupių k., 

Daukšių par., Marijampolės ad. 
Starinskas, Juozas ir Starinskaitė, 

Ona, iš Beigeriškių k., Tauragės. 
Stašaitis, Vladas, iš Stašaičių k.. 

Šėtos vl., Kėdainių ap., s. Juoza-
po. 

Stasevičienė - Kukevičiutė, ir Ku-
kevičius, Kazimieras, iš Rygos. 

Stasiutė, Petronele, iš Gedrimų k., 
Ylakių vl., Mažeikių ap. 

Strazdauskaitės, Kaze ir Stefa, iš 
Šiaulių. 

Strelauskienė, Paulina, iš Paparčių 
lt.. Šimkaičių vl., Raseinių ap. 

Strimaitis - Strimas, Jurgis, nuo 
Pilviškių, fotografas. 

Strimas Strimaitis, Jurgis, nųo Hl-
viškių, fotografas. ;. . . 

Stulginskytė - Narbutienė, Veronika, 
įš Bliūdžiu k., Kalnujų per., i#-
seinių ap. 

Subonienė - Dabužinskaitė, Agota. 
Suječiutė - Montvilienė, Rožė, is 

Šventežerio, Seinų ap. 
Šulinskas, Jonas, ir šulinskaitė, Ona, 

iš šiaudiniškių k., 'Alvito vl., Vil
kaviškio ap. 

Šumskis, Aleksandras ir Šumskienė, 
Aleksandra, iš Radviliškio. 

Šumskis, Kostas, iš Eigulių k., Kau
no ap. 

Šunokaito, iš Albingos Jc.» Andrie-
javo vl., Panevežio ap., sesuo Onos 
Požarskienės. 

Svilas, Andrieius. 
Švirmickas, Adomas, ir Juozo Svir-

micko šeima, iš Igliaukos k., Ja-
varavo vl., Marijampolės ap. 

Tamulionis; Ignas, iš Meilūnų k., 
Klovainių vl., Šiaulių ap. 

Tamulis, Izabella, iš Šiaulių. 
Tarozaitė, Amelija, iš Vainuto par., 

Tauragės ap. 
Taškuna?, nuo Dukšto-Salako. 
Tauraitis, Juiš Skirsnemunė* 

k., Jurbarko v!. 
Tenikytė, Katrė, iš Taeže.nų vl., 

Vilka", -škio ap, 
Tevainytė Krevienė, ar Kreiviene, 

Giasilda, duktė Kosto, iš Kreke
navos vl., Panevežio ap. 

Titlius, Augustas, Simonas ir Ma
rija, iš Silninkų k.. Sudargo P ar., 
šakių ap. 

Tribe, Antanas, iš Šimonių k., Pas
valio vl., Biržų ap. 

Tubutaitė, iš Strumbrių k., Rietavo 
par., Telšių ap. 

Tulauskas, Jurgis, ir Tulauskaitė-
Genčauskienė, iš Veiverių vl., Ma
rijampolės ap. 

Turau, August® Ir Marija, sėserys 
Adomo, gyv. A-rengtina. 

Ubis, Liudvikas, iš Baltininkų k., 
Telšių ap. 

Urbanskill, Andeąj ir Joeajph. 
Urbonas, Konstantinas iš Šiaulių m., 

ir jo žmona Urbonienė-Kurbrotai-
tė, Marija iš Šiupilių, Šiaulių ap., 
bei jų septynios dukterys ir vie
nas sūnus. 

Urnežius, Antanas, Petras. 
Vaičekauskaitė - Riaukien#* iŠ 

nenų k., Kulių vl., Kretingos ap., 
ir jos vyras Riauka, gimęs Ameri
ca. 

Vaičiulaitis, yfeic«s, iš Stolauk^ k* 
Pajavonio par., Vilkaviškio ap. 

Vaičiūnas, Antanas, iš Vaškų, Bir
žų ap. 

Vaičiūnienė - Klimaitė, Anele ir jos 
duktė Vaičiūnaitė, Marija. 

Vainauskaitė, Vladze, iš Sedos. 
Vaira, Jonas, iš Minčiunų k., Kama

jų vl., Rokiškio ap. 
Vaitiekūnas, Ignas, iš Qjaudel%} Jc„ 

Pašvitinio vl., Šiaulių ap. 
Vaitkevičius, Juozas, ir jo sererys 

Valrijonos ar Veronikos šeima. 
Abu iš Kurniškių, ar Sališkių k., 
Vendžiogalos vl., ^OS ištekėjusios, 
pavardė nežinoma. 

Valentas, Juozas, iš Pilekalnių k., 
Bartininkų vl., Vilkaviškio ap. 

Valionis, Juozas, iš Eiguli* k., Kau
no ap. 

Walkeris, Aleksas, iš Lietuvos, gyv. 
Milwaukee, Wisconsin. 

Valančiuvienė - Dundaitė, Valerija, 
iš Daunorų k., Meškuičių vl., Šiau 

lių ap. 
Waluk, Istyn. 
Vasiliauskaitė, iš Šidagių k., Skaud

vilės vl., Tauragės ap. 
Venciuvienė - Katcvinkelillti - VJ*. 

keliutė, Ona, iš šiaudniškių k., 
Alvito par., Vilkaviškio ap., ir vy
ras Vencius, Konstantinas. 

Vendelis, Fricas, Henrikas, ir Jo
nas, iš Vevirženų, Kretingos ap. 

Vendelis, Henrikas, iš Vevirženų, 
Kretingos ap. 

Venskus, iš Kulupenų, ,Kretingps 
Verbyla, Jonas, i& Lubavo par., 'Ma

rijampolės ap. 
Verbylaite - Binkevičienė, Magda, 

d. Silvestro, iš Vilkaviškio ap. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY C® s 
BASEMENTE 

C 

Naujai apnertos vaikiškos 

Ravon kelnaites 
PASTELINIŲ SPALVŲ 591 

S* 

Visos mažos mergytės mėgsta lengvus apa
tinius ... šitos malonios kelnaitės yra plo
niausias Rayon mezginys. Išsirinkit baltap, 
rausvas, mėlynas ar geltonas... nuo 4 lira 
12 dydžio. Taip pat tikros«./'Kickway" kel
naites nuo 4 ligi 14 dydžio. •> 

Basement Knit Undies Department 

S 

Regnliarns P' iki 1 <• f 
Y f c  *  ! • ! ! • • •  i  

SUTAUPYK 50 - 7«C Yardui 

Rayon Šantungas 

t 

Garsus "Verney" rayon šantungas, visų 39" 
dydžio. Raudonas, smėlinis, baltas, rausvas, 
violetinis, Manchu žalias, Royal, pilkas, 
persikinis, Navy, Morocco ar Peacock. 

Jigger Rayon Faille 
39" dydžio... gražių atspalvių: balto, rausvo, 
gelsvo, Sea Foam, pilko, smėlinio, violetinio, 
žalsvo, melsvo, raudono, Navv ar juodo. 

Bolita Krepas Bliuzėms 
39" dydžio... žibantis naujais atspalviais 
baltu, mėlynu, gelsvu, arbatrožiniu, vande
niniu ar natūraliu. 

Priimam Užsakymas Paltu ir Telefonu 
Šaukite CHerry 3000 

Basement Yard Goods Department 

* Š 

laiku skriklate t 

Jos yra 
tik 1 .M 

g Jūs didziuositės savo maža mergyte Velykų 
Sekmadienj, pasipuošusia viena iŠ tų šiaudi-
nių skrybėlaičių ... kepuraičių, matrosinių ... 

g gražiai aptaisytų gėlėmis. 

S Basement Millinery Department 
* 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

PASIRENGIMAI 
DIRVOS VAKARUI 
Penktadieni po Velykų, ba

landžio 22 d., 8 vai. numatomas 
DIRVOS vakarui rengti komi
teto posėdis, apsvarstyti ak
tualiems vakaro rengimo rei
kalams. Po to bus plačiau pra
nešta apie vakaro programą. 

Bilietų j tą vakarą jau gali
ma gauti. Jų kaina — 75c 

Kaip jau buvo skelbta, va
karas rengiamas gegužės 15 d., 
sekmadienį, Lietuvių Salėje. 

Salė bus jau naujai pasipuo
šusi, taigi bus tikrai malonu vi
siems joje susitikti. 

Programos pradžia bus 5 v. 
pp. Po programos bus galima 
ir užkąsti. 

Kviečiame visus skaitytojus 
rengtis tą dieną su draugais 
bei pažįstamais būti Lietuvių 
Salėje! 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, 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. 

REIKALINGAS BUTAS 

iš 3 - 4 kambarių 
bevaikei šeimai 

Prašoma praešti DIRVOS 
redakcijai—arba telefonu 

ON. 1290 

TAI BUVUSI ASMENINĖ 
DOVANA 

DIRVOS 12 nr. buvo pastaba 
d ė l  v i e n o s  k o r e s p o n d e n c i  j o s  
LIETUVIŲ ŽINIOSE, kur buvo 
kelta abejojimų, ar toje kores
pondencijoje nėra klaidų. 

Tarp kitų dalykų buvo klau
siama, ar tai teisybė, kad Cle-
velando ALT skyrė tam tikrą 
sumą klebonui pagerbti. 

Tūlas "Koresp." paskutinia
me LIETUVIŲ ŽINIŲ numery
je aiškina, kad ALT komiteto 
nariai asmeniškai sudėję kiek 
pinigų ir paskyrę juos tam tik
slui ALT' komiteto vardu. Taigi 
čia būta tik asmeninės dovanos, 
kuri tačiau buvo įteikta kaž ko
dėl ne pačių aukotojų, o ALT 
vardu. Aiškintojas pabrėžia, kad 
ALT skyrius pinigų neturi, nes 
visi esą pasiusti į centrą. 

"Koresp." ta proga piktai nu
sičiaudi DIRVOS ir tautininkų 
adresu, paprastame paklausime 
atrasdamas net šmeižimą ir pro
vokaciją ... 

Už jo paties klaidos atitaisy
mą ar išaiškinimą — ačiū, o 
už nusičiaudėjimą — į sveikatą. 

SVEČIAI Iš EUROPOS PAS 
P. J. ŽIURIUS 

šiomis dienomis iš Europos 
atvyko ir tuo tarpu pas P.J. 
žiūrius, Avon Lake, apsistojo 
J. Kregždė, veterenarijos gy
dytojas, su šeima. 
z— \ 

LIETUVIŲ SALĖ 
išnuomojama 

koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Avfe. 
V. — :—9 

Dalinkitės savo džiaugsmais 
. . . yet Jlonf jbiiiattce 
0 Jūs tikrai padidinate savo didelius 
džiaugsmus, jeigu pasidalinate jais su 
savo šeima, ar tai būtų naujas namas, ar 
didelis paaukštinimas, ar "mažas svečias". 
Ir nesvarbu, kaip toli jūs vieni nuo kitų 
būtumėt, — tuos džiaugsmus jūs tikrai 
galite pasidalinti, jeigu turite paprotį 
telei'onuoti ir tolimais atstumais. 

Tai daug didesnis malonumas, negu para
šyti. Jūs girdite jų entuziazmą; jūs at
sakote į jų klausimus; jūs sužinot jų min
tis ir patarimus tuč tuojau. Ir tai kaštuo
ja netikėtai pigiai, irgi. Patikrinkit vidu
tinį pirmą jūsų telefonų knygos puslapį 
su tipiškomis kainomis. Jūs rasite, kad 
tolimo atstumo pasikalbėjimai yra tikrai 
pigus malonumas. 

T H E  O H I O  B E L L  T E L E P H O H E  C O M P A N Y  

Lietuvių tremtinių Drau
gijos susirinkimas 

Pereitą šeštadienį, balandžio 
9 dieną. Lietuvių salėje (apa
tinėje) įvyko Lietuvių Tremti
nių Draugijos Cleveland© susi
rinkimas. 

Išklausyta veikimo apyskai
ta ir išrinkta nauja valdyba, 
kuri taip pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — Minkūnas, 
sekretore — Puškoriūtė, iždi
ninkas — Bartkūnas, ryšinin
kas su meno sekcija — Gaižu
tis, valdybos narys — Darnu
sis. 

Susirinkimas vienbalsiai pri
tarė buvusios valdybos pasiū
lymui, kad meno sekcija drau
gijos vardu kitų organizacijų 
parengimuose dalyvavimo rei
kalu su kitomis organizacijomis 
susižinotų tik per valdybą. Taip 
pat, kai kitos organizacijos 
kreipiasi su kvietimu visai sek
cijai dalyvauti jų programoje, 
tai tą kvietimą nukreipti į val
dybą. Tuo būdu norima išveng
ti nesusipratimų, kurie susida
ro, tokiais reikalais tarpinin
kaujant paskiriems asmenims. 

Valdybai pavesta pasirūpinti, 
kad draugija surengtų Tėvynė
je likusių motinų paminėjimą 
Motinos Dienos proga. Paminė
jimas pageidaujama ren g t i 
draugijos narių ir jų svečių 
tarpe, tokiu metu, kada nėra 
kitų organizacijų panašaus pa
minėjimo. 

HIPPODROME 
Ateinantį trečiadienį pradės 

rodyti "My Dream is Yours" 
apie radijo programoms talen
tų ieškotoją ir naują dainininkę-
laikštingalą, kurią jis įvedė į 
radijo programą. 

šioje filmoje daug gražių 
dainų. Vaidina Carson, Doris 
Day, Adolphe Menjou, Eve Ar-
den, S. Z. Sakall. 

{ Nori pagražinti savo 
j namus? Šauk— 

I K. ŠTAUPAS 
j Namų Dekoravimas 
j musų specialybe. 

j Kambarių Popieriavimas 
į Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

WATCH FOR ALL TRAFFIC! 

Why 
Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

Va  

PRALEISTOS NEPAŽYMĖTOS 

AUKOS 

Vasario 19 d. Lietuvių sa
lėje rengtame Lietuvos neprik
l a u s o m y b ė s  p a m i n ė j i m e  b u v o  
praleista nepažymėta auka: J. 
Rumbutis aukojo $1 ir paskiau 
$5, bet buvo pažymėta tik $1. 

Toliau, visai neišskaitomai bu
vo parašyta Jurgučio ir Tadu
ko Neurų vardai. Jeidu auko
jo po $1. 

Visos aukos betgi buvo įskai
tytos į bendrą sumą ir šios pa
taisos aukų sumos nepadaugina. 

THE PLAY HOUSE 
2040 E. 86th St., GArfield 1740 

Nuo balandžio 20 pradės ro
dyti "The Shop at Sly Corner" 
Brooks teatre. 

Drury teatras toliau rodo — 
"The Fireband" nuotykių roma-
na-komediją iš 16 šimtmečio gy
venimo apie Cellini. 

I 1 
IŠNUOMOJAMAS 

miegamas kambarys 
ir garažas 

vienam arba dviems vyrams 
6111 White Ave. 

I — —J 

Cleveland, Ohio 
LIETUVIŲ BANKINĖ ĮSTAIGA 

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

laimingo gyvenimo statymas ateičiai. 

Todėl pasinaudokite mūsų patarnavimais! 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

P A D Ė K A  
Atvykę į šią šalį po vargi

nančio tremties gyvenimo, lai
kome savo pareiga padėkoti vi
siems geradariams, rėmusiems 
mus Vokietijoj ir padėjusiems 
čia atvykti — 

dėdėms Nap. ir K. Mulvi-
nams; Juliui ir Mary Šukiams; 
John ir Elz. Šukiams — 

už jų visų malonią paramą 
pirmuose žingsniuose mūsų nau
jame gyvenime. 

Dr. Br. Gaižiūnas ir šeima 

WE HAVE MOVED! 

POL PARROT 

B E A U T Y  g i O P P E  

6506 SUPERIOR AVF. UWt 1-4830 

This Ad< is Good for $1.6$ Toward any Permanent 
Starting at $3.95 and up. 

MUSŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS 

HELP 
CRIPPLED 
CHILDREN 

SINCERE GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

REEVE'S CLEANING COMPANY 
CLEANERS AND DYERS — Established 48 years 

CITY-WIDE SERVICE 

2132 WEST 15th STREET MAin 3550 

GREETINGS 

To Our Friends and Patrons 
t % 

ART METAL FIRE ESCAPE & IRON 
COMPANY 

•! 

12369 EUCLID AVENUE CEdar 8601 

Jusų Naujas Namas NĖRA Moderniškas be 

• 1949 MONCRIEF 
^ šildymo {rengimas 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  

PAPILDOMAS PAREaYMAS •ir; ei. 

LEIDŽIA 25,000 NAUJŲ 
Gasu šilbymo įtaisymų 

Tik pagal patvirtintas aplikacijas 
Ohio Viešųjų Patarnavimų Komisija 
1949 metų balandžio 6 dieną išleido 
papildomą nepaprastą parėdymą, ku
ris veikia tuojau. Juo leidžiama įrengti 
25,000 naujų gaso šildymo įtaisų The 
East Ohio Gas Co. veikimo teritorijoj. 

Padidindama galimybes kompanijai 
įrengti daugiau šildymo įtaisų, komi
sija pripažino paskutines žiemos kli
mato sąlygų pasekmes į East Ohio 
kompanijos gaso atsargas ir laidriamą 
gaso pareikalavimo padidėjimą atei
nančią žiemą. 

Tačiau, Komisijos parėdymas įsak
miai draudžia gaso kompanijai duoti 
natūralaus gaso papildomiems įren
gimams be formalaus prašymo iš var
totojo, kuris turi būti gautas kompani
joje ir jos patvirtintas. Todėl visi įren

gimai, padaryti be raštiško 'kompani
jos sutikimo, turės būti išjungti; jeigu 
tokie įrengimai nebūtų išjungti gera 
valia, tai kompanija bus priversta, 
gresiant bausme, nutraukti VISIŠKAI 
gaso tiekimą atitinkamoj vietoj. 

KADA IR KAIP PRAŠYTI 
Vartotojai, kurie padavė prašymus po 
1948 metų liepos 1 dienos, nebepiri-
valo duoti prašymus. 
Vartotojai, kurie prašo įjungti gasą į 
naujus pastatus, turi kreiptis asme
niškai į artimiausią kompanijos įstai
gą. Vartotojai, kurie nori prašyti gaso 
šildymui savo butų ar komercinių įs
taigų, kurios ligi šiol buvo kuo kitu 
šildomos, gali kreiptis asmeniškai ar
ba paštu, vartodami žemiau dedamą 
formą. 

<^"EAST OHIO GAS 
»i»i»iniMniimiiwmi»i«i'HMP •fM. 

To THE EAST OHIO GAS COMPANY DATA 

Aplikacija Gavimui Leidimo Pakeisti 
kitokį Kurę į Gasa Namų Apšildymui 

(Išspausdinti; ne raštu rašyti) 

(Prašytojo pavardė) 

•MĮP1 . 1 . . .  . J  a n  iiimin 
(Numeris ir gatve, kur gasą reikia įvesti 

(Numeris ir gatvė, kur reikia siųsti leidimą) 

(Zona) (Telefonas} (Miestas) 

TYPE OF BUILDIN0 

Single Q 

UP • 
Two Family 

Down p 

Apartment Q 

Commercial 
Establishment Q 

1 

a**-**. • 
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II Dalis 

Lietuviškas "Marshallo planas" 
D E T R O I T E  

Atvyksta VLIKo pirmininkas 
prel. Krupavičius 

Gegužės 1 d. Detroitan at
vyksta VLIKo pirmininkas prel. 
Krupavičius. Tuo atveju spau
doje paskelbtas VLIKo atstovų 
maršruto planas pasikeičia. Tai 
patyrus, balandžio 2 d. buvo su
kviestas DLOC visuotinas na
rių susirinkimas. Nutarta gegu
žės 1 dienai tinkamai pasiruoš
ti. Išrinktos spaudos, propagan
dos, aukų rinkimo ir prakalbų 
bei meno vakaro ruošimo ko
misijos. Tos komisijos turės rū
pintis gegužės 1 d. VLIKo pir
mininko vizito pasisekimu. 

Gegužės 1 d. norima paversti 
didele Detroito lietuvių patrio
tiškumo manifestacija. Bus su
rengtas prakalbų vakaras su 
meno dalimi. Kalbės prel. Kru
pavičius. Nutarta pravesti aukų 
rinkimą ALT (Lietuvos laisvės 
kovai vesti) lankantis po na
mus. Tam reikalui išrinkti aukų 
rinkėjai, kurių vardinis sąra
šas skelbiamas atskirai. 

Susirinkime pareikšta nema
žai platesnio pobėdžio patrioti
nės veiklos minčių, įdomių ir 
plačią j ai Amerikos lietuvių vi
suomenei. 
Lietuvoje įvedama kolchozine 

baudžiava 

Lietuva dabar gyvena tokius 
pat rusinimo laikus, kurie bu
vo carui viešpataujant, žiauriai 
nukenčia kiekvienas lietuvis, ku
ris tik galvoja apie Lietuvos 
laisvę ir savistovumą. Bet pir
miau persekiojamas lietuvis dar 
galėjo išbėgti į Ameriką, dabar 
visi keliai uždaryti, tik vienas 
laisvas... kuris veda Sibiran. 

Caro laikais visagalintis dva
ras čiulpė lietuvio prakaitą ir 
kraują, o kartu rusino arba len
kino Lietuvą. Toji pat padėtis 
vėl grįžta Lietuvon. Dabar ten 
įvedama kolchozinė baudžiavos 
santvarka, žmonės pritraukiami 
prie kolchozo, o visagalinčio 
dvaro pono vietą užima koks 
nors iš Rusijos atvykęs burlio
kas — kolchozo vedėjas. 

Bet laisvoji Lietuva per že
mės reformą sudraskė dvaro 
galybę \ ir dabar kolchozinė bau
džiava palaikoma tik durtuvais 
O Detroitui bus įdomu pamaty
ti Lietuvos žemės reformos vyk
dytoją prel. Krupavičių. 
ALT aukų vajus yra lietuviškas 

Marshallo planas 
Lituvio partizano kraujas ir 

Amerikos lietuvio aukos sutru
pins Lietuvai uždėtus retežius. 
Taip buvo po pirmojo pasauli
nio karo. Taip bus ir ateityje. 
ALT aukų vajus yra savotiškas 
Marshallo planas Lietuvai nuo 
bolševizmo vergijos gelbėti. Tos 
aukos prikels Lietuvą laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui 
Todėl atminkime tai, kada mū 
gų namuose lankysis DLOC įga
liotieji aukų rinkėjai. Duokime 
jiems auką, kurią mes galime 
duoti — tuo prisidedame prie 
kilnaus Lietuvos laisvinimo dar
bo. Už didesnes aukas bus duo 
darni aukotojo garbės diplomai 
gpie kuriuos bus skelbiama 
ipaudoje. Lietuvai tapus lais 
vai, tai bus mums gražiausias 
prisiminimas, kad savo auka 
isame parėmę Lietuvos laisvės 
kovą. Visi kaip vienas, petys 
petį kovodami dėl Lietuvos 
laisvės, laisvę jai laimėsime 
Aukų rinkimo sistematizavimas 

DLOC susirinkime atskiru 
kalbėtojų buvo pareikšta, kad 
vadovaujantis ALT kvietimu 

aukoti bent vienos dienos uždar
bį, galime daryti išvadą, ar ne
galėtumėm mes apsidėti sava
noriška metine duokle ALTa-
rybai. Tokią duoklę sumokėjęs 
tautietis jau būtų visus metus 
laisvas nuo ALT rinkliavų — 
būtų sutaupytas laikas ir dar
bas. Gal ir tikrai būtų įmanoma 
sukurti tokią sustemą, sudaryti 
patriotinių organizacijų bei pa
vienių patriotų lietuvių karto
teką, kur pagal aukotojų ekono
minį pajėgumą būtų apskirsty-
tos savanoriškos duoklės. Tam 
'ikram laikui atėjus tos duok-
ės ir būtų sumokamos. Tuo ke-
iu einant ALT pajamos gal ga-
ėtų viršyti ir daugiau, kaip kad 

dabar numatyta ALT aukų va
jaus sąmata. Centrinės ALT įs
taigos ir vietinės įstaigos vis 
abiau turėtų aukų rinkime eiti 

prie tos aukų rinkimo sistemos. 
Tik sukrutėkime 

Nepamirškime, brangūs de-
;roitiečiai, kad jau virš trečda-
io savo kvotos aukų Lietuvos 
aisvės kovai esame sukėlę, pa

sistenkime, pasitempkime, kad 
gegužės pirmai dienai Detroi
tas galėtų raportuoti visam lie
tuviškam pasauliui, kad kvota 
yra 100% o. k. 

Neatidėliokime aukos ryt die
nai, pinigai reikalingi jau dabar. 

DLOC korespondentas 

Waterburlo lietuviu šalpos klubui dveji " 
Sunku pasakyti, kieno tai kū

dikis, angliškai besivadinąs "Li
thuanian Care & Relief Club" 
— ar LVS vietos skyriaus, ar 
daktaro ir ponios M. J. Colney, 
ar tos saujelės pasiryžėlių, ku
rie, atrodo, per tuos dvejus me
tus neturėjo kito rūpesčio, kaip 
tik tremtinių šelpimas. Aišku 
tik, kad ir šiandieną tas Klubas 
yra neatskiriama paminėtos or
ganizacijos ir asmenų dalis. 

Klubas gimė prieš 2 metus — 
1947 m. balandžio mėn. 2 d. 
vietos veikėjo dr. M. J. Colney 
bute. čSa buvo kraunama į krū
vą narių suaukoti ar "sumedžio
ti" daiktai — maistas, drabu
žiai, avalynė, medikamentai, •— 
čia viskas buvo kemšama į kar
tonines dėžes, supakuojama ir, 
pasigavus vargstančių tremti* 
nių pavardes ir adresus, siun

čiama į Vokietiją, Austriją, 
Prancūziją, Italiją, Švediją — 
visur, iš kur tik buvo gautas 
prašymas pagelbėti ir kur tik 
buvo lietuvių tremtinių. Kar
tais surengiamas koks pobūvis, 
kartais piknikas, vis ieškant pa
jamų ne tik siunčiamiems daik
tam pirkti, bet ir pašto išlai
doms apmokėti. O šių susidarė 
irgi nemažai, juoba, kad ir paš
to tarifas atpigintas, palyginti, 
nesenai. Tačiau vis dėlto pagrin
dinį pajamų šaltinį sudarė ir 
tebesudaro tų nepailstančių en
tuziastų — Klubo narių aukos. 

Siuntinius išsiuntus, pradeda 
p l a u k t i  p a d ė k o s  l a i š k a i  i r . . .  i r  
nauji prašymai, net sąrašai... 
Ir kaip gi jų nepatenkinsi? 
šiandieną jau reikia kelių va
landų laiko vien siuntinių re
gistracijos knygai peržiūrėti. Ir 

ko ten nerasi: džiovininkų ir 
studentų, senelių ir našlių su 
gausiomis šeimomis, profesorių 
ir kunigų, žurnalistų su rašyto
jais — visus juos surikiavo ken
čiamas vargas į vieną "L.C. & 

"klijentų" sąrašą. O jei 
norėtum visus gautus padėkos 
laiškus perskaityti, tai ir dienos 
būtų maža. Ir vėl margumynas: 
gražūs, mašinėle rašyti laiškai, 
šalia vos beišskaitomų maža
raščių laiškų, menininkų ir mo
ksleivių piešti adresai ir Pulgio 
Andriušio iliustruotas laiškas 
- plakatas, nebekalbant jau apie 
dovanas — knygas ir tautodai
lės dirbinius. Visi jie vienodai 
nuoširdūs, graudūs ir... visi 
su viltimi, kad ir toliau jų var
gas nebus pamirštas. 

Daugiau nei metus kentę ne
išsakomą "balaganą" savo, pa

lyginti, neerdviame bute, dr.M. 
J. Colney su ponia visą "štabą" 
perkėlė į nusamdytą saliukę, pa
vadinę ją KUDIRKOS SVETAI
NE. Dabar jau yra kur susirin
kus visiems ir susėsti, ir pramo
gėlę surengti, visiems krūvon 
sueiti. O ir pats laikas — iš Eu
ropos pradeda pradžioj pamažu, 
vėliau vis gausiau ir gausiau 
plaukti tremtiniai. Ir taip ne-
čiomis susidarė beveik tradici
ja — kone kiekvienas naujai 
atvykęs apsilanko eiliniame Klu
bo susirinkime ar parengime, 
čia pristatomas ir supažindina
mas su visa eile tautiečių, gau
na progos tarti padėkos ir pa
skatinimo žodį. O klubo nariams 
— seniesiems gyventojams nau
ja proga parodyti savo nuošir
dumą. Per naujus pažįstamus 
jau ne vienas tremtinys ir butą 
susirado, ir reikalingiausią in
ventorių nemokamai įsigijo. 

šių metų balandžio mėn. 2 d. 
Klubas iškilmingai atšventė sa

vo 2 metų sukaktį. Kudirkos 
svetainėje susirinko per 10® 
žmonių — Klubo narių, svečių* 
trmetinių. Iš S. Geonyčio prane* 
Šimo paaiškėjo, kad per tą laiką 
išsiųsta apie 1,800 siuntinių, 
bendro svorio virš 40,000 sva
rų (dalis siuntinių siųsta per 
APO). Kas yra siuntęs bent 
vieną siuntinį Europon, tas len
gvai įsivaizduos, kiek laiko ir 
išlaidų pareikalavo 1,800 siun
tinių, nekalbant jau apie patį 
turinį. Ta proga pasidalyta įs
pūdžiais apie Klubo darbą. Klu
bo nuoširdžių rėmėjų tarpe yra 
ir tokių žmonių, kurie Lietuvos 
niekados nėra matę, bet jau
triai išgyvena kiekvieno tremti
nio pagalbos šauksmą. Ypatin
gai pažymėtina mokytoja Ja" 
dvyga Stulginskaite. 

Gaila, tulų vietos asmenų ir 
net organizacijų šiam "maža
jam Balfui" ne tik nepadeda, 
bet net ir kreivai žiūrima | jo 

( Perkelta i 2-rą pusi.) 

* 

' 

Amsterdam, N. Y, 
' * i - "* ' • ^ 

I-AMIAME V. SIDZIKAUSKO 

Paskutiniu laiku Amsterdame 
urėjome daug gražių iškilmių 

— Lietuvių Klubo jubiliejų — 
joncertą, kuriame koncertavo 

S. Adomaitienė ir J. Brazys, 
Vasario 16-to minėjimą, kuria
me dainavo Al. Vasiliauskas iš 
Brooklyno, paskui turėjome vys
kupo V. Brizgio apsilankymą. 
Visose tose iškilmėse gražiai 
pasirodė mūsų šv. Kazimiero 
parapijos choras, vedamas J. 
Olšausko. 

Dabar, balandžio 24 d., 3 vai. 
p.p. Lietuvių Klubo salėje bus 
VLIKo Vykd. Tarybos pirmi
ninko V. Sidzikausko prakalba, 
prie kurios šv. Kazimiero para
pijos choras bei keletas solisčių 
irgi r$agia gražią koncertinę 
dalį. 

VISUOMENIŠKI DARBAI 
— Atvykusieji tremtiniai įsi

jungia į vietos veikimą. A. Rim 
ka platina Lietuvių Kalbos Va 
dovą, S. Vaškelis ir D. Kisielius 
dalyvauja prie vakarų rengimo 
kiti įstojo į chorą. Visi lanko ir 
remia visuomenišku* parengi
mus. 

J. Olšauskas buvo nuvykęs 
J Chicagą, kur dalyvavo A. Va 
nagaičio laidotuvėse. Dabar rū 
pinasi A. Vanagaičiui pamink
lo statymu ir organizuoja rė
mėjus. 

Tuo tarpu nėra čia reikia 
sujudimo dėl New Yorke 

rengiamo Tautines srovės Sei
mo, nors tos srovės rėmėjų čia 
yra nemaža. Jau laikas susirū
pinti, kad ir Amsterdamas būtų 
atstovaujamas tame svarbiame 
ir įdomiame seime. 

A. J. LukSis 
n •mmrnmiiim n n m i ' i m  

mo 

• LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškinimais 
lietuviškai ir angliškai. 
Kaina «.•*•*•••••••• $1.00 
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ANPSOAP/ 

Get White Clothes VYHV*tR Colored Clothes brighter 

THE 
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SAVER 

SEALED 
TRANSMISSION 

FAMOUS Wbstinghouse AUTOMATIC WASHER WITH THE 

WATER SAVER 
that saves up to 

10 gallons of water per load 
Measure* water to fhesito of thebad.Afl you dfo is set a died. 'ou do is set a aim. -1 

LAUNDROMAT is a Trade-Mark, Res. U.S. Pat. Off. 

Look at these Features! Only Laundromat has them! 

sAcrTbcm.9 Gerfkooff 
this easy, convincing way 

\ Phone us and make arrangements to see the 
Laundromat wash a load of your 
clothes, free. We will arrange an 
actual demonstration. You come 
to the store; see your clothes 
washed in the Laundromat. Your 
clothes are returned, sparkling 
clean, washed the Laundromat 
way! 

Slanting Front ••• For 
Easy Loading, Unloading 
No awkward bending or 
stooping. When loading 
washer ... or taking clothes 
from it . . . you'll find the 
convenient loading shelf a 
time and work saver. 

Hngle Dial Control 
Set Control Dial. All 
operations are performed 
automatically: Starting, 
stopping, filling, water tem
perature, washing, rinsing, 
damp-drying ... all con
trolled automatically with 
one dial setting. 

Inclined Basket 
This exclusive, patented wash
ing action is an improvement 
over all known washing methods. 
The Inclined Basket, rotating on 
an angle, gives a washing action 
that is amazingly efficient. 

Self-Cleaning 
The Laundromat automatic 
washer is self-cleaning. It has 
no lint trap to require periodic 
emptying. The wash and rinse 
waters keep the Laundromat'• 
interior sparkling dean. 

INSTALLS ANYWHBRlf 

No bolting to the Floor , • • No ¥ibrationi 

faicanfo SURE.. /ft# Wfestim*house 

FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 
15% Down Payment take 21 Months to pay 

Convenient Budget Plan! 
10412 Superior Avp., Cleveland CE. 3610 (Free parking in rear of storą} 

iff 

£? 'iL ^ ̂  



D I R V A  

Waterburio Klubas 
( Atkelta iš 1-mo pusi. ) 

V«iklą. Opozicijos stipriausias 
argumentas — girdi, "L.C. & 
R.C." bereikalingai konkuruoja 
Balfą ir mažina jo išteklius. 
Apie konkurenciją negali būti 
ne kalbos. Be to, anoniminis 
BALFo šelpimas neturi tokių 
šiltu dvasinių ryšių tarp šel
piančiojo ir šelpiamojo, kokių 
turi šio Klubo nariai su tremti
niais. O tai skatina aukotoją ir 
naudinga tremtiniui. Tad ir 
Klubo veiklą reikia vertinti, 
kaip vertingą BALFo šalpos pa
pildymą. 

Klubui vadovauja: A.Kišonie-
nė — pirmininke, S. Geonytis — 
vScepirmin., Alb. Kušlis — se
kretorius, M. Senkuviene — ižd. 
Mrs. Colney — siuntinių tvar
kytoja, B. Pabilionienė ir N. Va
siliauskiene — kontroles komi
sijos nariai. 

Nenuilstamo nuoširdumo vi
siems Klubo vadovams ir na
riams ! VL Vr. 

LIETUVOJE 
1948-ais metais 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Kenčiate nuo gasų ir vidurių išpūti
mo paeinančio nuo užkietėjimo? Ar 
Ar jaučiat tą "pilnumą" kurs suga
dina jusų apetitą? Taigi jus priva
lot daryti tą ką darė daugelis tuks-
stančiu pasekmingai nuo 1887 metų 
—naudokit laiko išbandytą patikimą 
skilvinį-toniką vidurių liuosa v i m o 
vaistą 

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

gauti Triner's savo ar
timoje vaistinėje, taigi 
pasiuskit $1.50, kartu 
su vardu ir adresu ju
sų vaistinės, j: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. 
Filmore, C h i cago, ir 
jusų didelė 18 oz. bon-
ka Triner's bus jums 
pasiųsta tuojaJU, apmo
kėtu paštu.)  

A*k Radviliškį 
Grįžo iš Lietuvos vokiečių ka

ro belaisvis, kuris visą savo ne
laisvės metą nuo 1945 m. ba
landžio mėn. 10 d. iki grįžimo 
namo buvo Lietuvoje belaisvių 
stovyklose: Radviliškyje, Šiau
liuose ir Šilutėje. 

Jis suteikė šių žinių: 

1) Belaisvių stovykla Radvi
liškyje buvo sudaryta iš apie 
600 vyrų, kurie dirbo įvairiau
sius darbus. Jis buvo patekęs 
103 vyrų grupėn, kuri su spe
cialiu ešalonu važinėjo tarp Ra
dviliškio ir Tauragės, pakelyje 
stotyse surinkdami medžius, 
skirtus Radviliškio stiklo fabri
kui. Ešaloną sudarė 30 vagonų 
ir jį saugodavo 11 kareivių ir 1 
karininkas. Atvežtus medžius 
perduodavo stiklo fabrikui, ku
ris dirbo trim pamainom. Stiklo 
fabrike didžiumą darbininkų su
darė vokiečių belaisviai. Jo tvir
tinimu, 2/3 Radviliškio miesto 
nukentėję nuo karo. Pasiliko 
sveikos visos geležinkelio dirb
tuvės, kuriose remontuojami 
vagonai ir garvežiai. 

Jo tvirtinimu, geležinkelio til
tas per Dubysą prie Lydavėnų 
yra atstatytas medinis ir dabar 
naudojamas. 

Radviliškis ir dabar yra svar
bus geležinkelio mazgas, kur 
vagonai yra perstatomi nuo pla
čių ant siauresnių bėgių ir at
virkščiai ir iš čia jie nukreipia
mi ar rytų ar vakarų kryptimi. 
Iš jo pasakojimo gaunasi vaiz
das, kad Lietuvoje yra varto
jami abiejų rūšių geležinkelių 
bėgiai — rusiški ir europiniai. 
Esą pagrindinės geležinkelio ša
kos, turinčios dvibėgį geležin
kelį, turi vieną šaką rusiškų ir 
vieną šaką normalių bėgių. Tai 

patvirtintų tas faktas, kad kada 
jų ešalonas, kuriuo jie vyko iš 
belaisvių stovyklos Šilutėje per 
Šiaulius, Radviliškį, Jona v ą, 
Lentvarį, Vilnių, Brest-Litovsk, 
Varšuvą į Frankfurt a.O., Brest 
-Litovska jie turėjo iš šio eša-
lono perlipti į kitą traukinį, ku
ris stovėjęs ant normalaus pla
tumo bėgių, Esą rusai, palikda
mi vienoje šakoje dviejų rūšių 
bėgius, gali išnaudoti vokiškus 
garvežius tolimesnese distanci
jose. 

2) Santykiai su lietuviais. Tik 
lietuvių dėka, ne tik jis, bet ir 
šimtai jo draugų yra likę gyvi 
1945-46 metų žiemą, kada mais
tas stovyklose buvo nepaprastai 
blogas. Vietiniai gyventojai kie
kviena proga, kada tik nematy
davo sargybinio akis, visada pa
teikdavo kąsnį duonos išbadė j u-
siems vokiečiams. Jo nuomone, 
beveik 95 ̂  vietinių gyventojų 
galėję būti visiškai palankūs 
vokiečių belaisviams ir nekentę 
rusų okupantų, kurie visiškai 
nualinę kraštą. 

3) Kainos. Kainos prieš valiu
tos reformą ir po reformos bu
vo: 1 kg duonos — 20 rb. prieš 
reformą ir 10 rb. po reformos; 
1 kg sviesto — 130-150 rb. prieš 
reformą ir 70-75 rub. po refor
mos ; 3 kiaušiniai — 10 rub. 
prieš reformą ir 6 rub. po ref.; 

Tremtiniu maistas blogas 
Rašo Jonas Valaitis' 

BALFo atstovas Vokietijoj^ 

1 kg lašinių — 120 rub. prieš 
reformą ir 60 rub. po reformos; sv^miJ globai? O tokių šeimų 

Maistas, teikiamas iš bendro 
katilo yra vienodas, nusibodęs, 
neskanus, be riebalų. Savo koky
be ir kiekybe nėra tinkamas ir 
pakankamas. Duona duodama 
tik juoda ir blogos rūšies su 
labai didelėmis kukuruzų ir so
jos priemaišomis, tik pluta ir 
tešla. Dėl to gyventojų dalis 
skundžiasi skrandžio negalavi
mais. Maisto kaloringumas yra 
žymiai mažesnis, negu IRO 
skaičiuoja, nes maisto produktai 
yra blogos rūšies: — prasta 
duona, sugedusios — supuvu
sios ar sušalusios bulvės, mėso
je i^ernelyg daug kaulų. Kartais 
pusė mėsos normos pakeičiama 
silkėmis, o maistingumas labai 
silpnas. Jeigu ne BALFo para
ma, nežinia, kas tuos žmones 
ištiktų! Jiems BALFo taukai, 
lašiniai, kava, cukrus, kakao lie
są skystimą patirština ir pada
ro maistu. 

Kiekvienam reikia maisto 
priedo. Kiekvienas stengiasi 
maisto iš kur nors pasipildyti. 
Tėvai nutraukia kąsnį nuo sa
vęs, geriau pavalgydinti savo 
vaikučius. Gelbėdami vaikus, 
patys tėvai taip nusilpsta, kad 
kai ateina eilė emigruoti, betik-
rinant sveikatą, atrandama džio
va ar kita liga. Tokiai šeimai 
emigruoti kelias užkirstas! Ko
kia išeitis? Likti pusbadžiauti 
šaltoje stovykloje, kur sveika
ta nepagerės, ar vykti į sanato
riją ir palikti vaikus vienui 

LINKSMŲ VELYKŲ DRAUGAMS IR SVEČIAMS 

Bill Green, baro laikytojas 

VIC'S CASUS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 
Air Conditioned Good Serrfce 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, Iii. 
Aid Overseas. Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

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

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

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

Siuntinys N. 14—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mSsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

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

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

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys N r. 25 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv# grynų kiaulinių taukų ' $7.25 

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

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

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
32-JŲ puslapiŲ 

viena cigaretė ligi 2 rublių. Už 
peiliuką jis gavo 35 rub., o už 
laikrodį jam lietuviai siūlydavo 
ligi 1,500 rub. Po valiutos re
formos kainos sumažėjo 40-50 
%. 

Vietos gyventojams trūksta 
visko, pradedant nuo apavo ir 
baigiant pramonės gaminiais. 

4) Mainu ir juodoji prekyba 
Lietuvoje gyvena klestėjimo 
dienas. Už gerą vokiečių karei
vio milinę jis gavęs: 2 kepalus 
duonos (vieną baltos ir kitą 
juodos), 1 kg sviesto, 2 kg la
šinių, 15 kiaušinių ir 100 gr. 
tabako. Už švarką jam ūkinin
kas sumokėjęs 450 rublių. 

5) Jo tvirtinimu Lietuvoje 
maisto netrųksta ir žmonės yra 
pavalgę, tačiau maistas neįvai
rus. Dirbantieji daugiausia val
gydavo sausą duoną su lašiniais, 
užkąsdami raugintu ar žaliu 
agurku ar svogūnu. 

6) Algos nei darbininkų, nei 
tarnautojų nėra aukštos. Prieš 
1946 m. Kalėdas vienas darbi
ninkas jam pasakojęs, kad už 
visą mėnesinę algą jis negalė
jęs nusipirkti vienos žąsies. 

7) Nuotaikos gyventojų, su 
kuriais jam tekdavo susitikti 
geležinkelių dirbtuvėse yra vi
siškai antikom u nistiškos. 

8) Rusai iš savo nelaisvės 
visai nepaleidžia šių vokiečių: 

a) SS ginklo tarnybos vyrų, 
b) SD, c) šupo — buv. viešosios 
policijos pareigūnų, d) NSDAP 
narių. Sovietai sako, kad šių 
kategorijų belaisviai turi dar 
palaukti. 

yra nemažai. 
štai tik keli vargo pavyzdžiai: 

Muencheno stovyklos keturių 
šeima: tėvai ir du vaikučiai. 
Vaikučiai negalavo. Tėvai, no
rėdami sustiprinti vaikų sveika
tą, viską, ką geresnio, kaip 
sviestas, mėsa, atiduodavo var 
kams. Vaikai sustiprėjo, bet už
tat abiejų tėvų sveikata visai 
pašlijo. Pereitų metų pavasarį 
toji šeima norėjo išvykti į Ka
nadą, tačiau gydytojams betik-
rinant jų sveikatą, pas motin% 
rado džiovą, o pas tėvą nusilpu
sius plaučius ir sutrikusį virški
nimo traktą. Dėl emigraciniu 
sveikatos nuostatų tos šeimos 
prašymas išvykti į Kanadą bu
vo atmestas ir šiandieną motina 
guli džiovininkų sanatorijoj, o 
tėvas su vaikučiais skursta sto
vykloje. Ar jie galės kada kur 
nors emigruoti ir sau duoną už
sidirbti? BALFo įstaiga Euro
poje tą šeimą nuolat šelpia iš 
geraširdžių amerikiečių lietuvių 
aukų. 

s Kitas pavyzdėlis. Senas, 74 
metų profesorius, jo žmona, 68 
metų ir vienintelė duktė 28 me
tų. Duktė po sunkaus gripo ne
tikėtai suserga atvira džiova, 
š.m. vasario mėn. 8 d., tėvas, 
nuvežęs dukterį f sanatoriją, 
grįžęs namo randa atėjusius do-

•PAKELIUI Į MIRTI — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per i pieta. 
Insfeigfos Gegužio 15, 1733. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 

i«ooKM0(O!ato.niotoio(io(iOf)oioK 

JONAS G. 
POLTER 

k i e t u  v i «  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

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 
§09-13 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

k PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 

)6 Kildeer Av«, 
leyeland, Ohi$ ** 

19201 
Cle 

kumentus vykti į USA. Bet, kol 
duktė nepasveiks, ta šeima nie
kur išvykti negalės, nes senukai 
tėvai nedarbingi, gi dukters li
ga sunki ir ilga. Be pašalpinės 
pagalbos toji šeima išgyventi 
negali. 

Toliau. Tremtinio lietuvio ūki
ninko Ašmono šeima: tėvai, 12 
metų sūnus ir jų globojama 10 
metų našlaitė Janina. Vokiečiai 
juos buvo išvežę darbams į Da
niją. Našlaitės Janinos tėvą 
1941 metais bolševikai išvežė į 
Sibirą, o motina liko Lietuvoj. 
Besitraukiant nuo fronto vienas 
Ašmonų sūnus nuo bombos žu
vo, o ir visa šeima buvo pri
trenkta, kas atsiliepia jiems ir 
dabar. 

š. m. sausio m&i. toj! šeima 
iš Danijos buvo atvežta į Vokie
tiją ir patalpinta kartu su ki
tais vokiečiais į vokiečių pabė
gėlių stovyklą. Visi apiplyšę, 
apauti daniškomis mediniais pa
dais klumpėmis. 1945 m. danai 
juos uždarė į stovyklą, kur la
bai sunkiomis sąlygomis išlaikė 
iki 1949 metų. Tokias šeimas 
globoja vietos Lietuvos Raudo
nasis Kryžius iš BALFo para
mos. Jiems visko trūksta. 1949 
m. vasario mėn. gautoji BAL
Fo rūbų siunta jau tokioms šei-

G R E E T I N G S  
and 

BEST WISHES 

SAM'S FRUIT STORE 
Complete line of Fresh Fruits 
and Vegetables, Groceries and 

Frozen Foods 

9201 ST. CLAIR AVE. 

GLenville 9440 

Greetings and Best Wishes 
to My Friends and Patrons 

BROWN'S 
SERVICE STATION 

SUNOCO PRODUCTS 

Gas-Oil-Greases-Accessories 

7318 SUPERIOR AVE. 

ENdicott 9127 

moms išdalinta. 
Tokios šeimos dabartinėms 

emigracijos sąlygoms neatatin-
ka. Pirmiausiai jiems reikia iš
rūpinti D.P. teises. Darbo jie 
gauti negali, nes daug vokiečių 
bedarbių, o be to, vokiečiai už
sieniečiams nelinkę darbo su
teikti. 

štai pavyzdžiai, kurie at
vaizduoja skurdų tremtinio li
kimą. Be Amerikos lietuvių pa
ramos. jie pražus. Tad remkime 
BALFą, kad jis galėtų globoti 
ir. šelpti tremtinius. 

Portugalijos premjeras Sala-
zar siūlo įtraukti Ispaniją į At
lanto sutartį arba siekti bent su
sipratimo su Franco. 

Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos ministerial jau beveik visai 
susitarė dėl Vakarų Vokietijos 
suvienijimo ir jos valdžios susi
tvarkymo. ! 

BRAKE 
SERVICE 

WHEEL ALIGNING 
ON ALL CARS 

By ixperts Who Really Know HowTH 
TIME PAYMENTS • 

YEACER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicott 9182 

iPtCtAUSt i  t INCt  1920 
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| I. J. SAMAS - JEWELER 
| Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

1 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

5 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
| rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 
^iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiki 

I P J KERSIS 
S 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoeę, kreip-
5 kites j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
s riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

SuMiiiiniiiiiHniuiiiimiilininnimiiiuimiiiiimimimininiiimiHHHiiimimiHi 

Jakubs Funeral Home 
{JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Jtlllllllllillllilllillitlillllllillllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll^ 

f Wilkelis Funeral Home | 
1 PILNAS LAIDOTUVIU 
i PATARNAVIMAS 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

E 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllillllllllllllllllllllli; 

G R E E T I N G S  
To My Friends 

and Patrons 

AVENUE BEAUTY 
SHOPPE 

Permanents from $5.50 up 

COMPLETE BEAUTY 
* SERVICE 

Closed Wednesdays 
8803 SUPERIOR AVE. 

RAndolph 2181 

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 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas muB. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

G R E E T I N G S  
and 

BEST WISHES 

J. BERGER CO. 

WALLPAPER AND PAINTS 

6919 SUPERIOR AVE. 

HEnderson 3659 

852 EAST 185th ST. 

IVanhoe 6250 

G R E E T I N G S  
and 

BEST WISHES 

COUNCILMAN 
Edward P. Stapleto^i 

1st Ward 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

BEST WISHES 

PRESENTS 

"THE NEW LOOK f* 

IN HAIRCUTTING & PERMANENT WAVING | 
MR. JOSEPH PORTARO — MR. & MRS. FRANK PORTARO | 

Our experienced staff ready to serve you: I 

FRANK PORTARO BEAUTY SALON | 
13592 Euęltf Aven^l LI 7174 LI 9191 | 
13918 Cedar Rd. £ . FA. 1415 Į 

University Heigltis f A. 1416 | 
< iiniiiiiiiiiiiiniiiniinnn?inil.l.mm...mm.njf 
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APIE VENECUELĄ ii VENECUELOS 
• Rašo Vyt. Naujenią 

Po labai ilgos pertraukos, vėl 
rašau DIRVAI, bet jau ne kai
po pabėgėlis, be pastovios gy
venamos vietos Danijoje, o 
kaipo žmogus su aiškia dabar
timi ir su maždaug numatoma 
ateitimi tolimoje Venezueloje. 

žinau, kad lietuvių pabėgė
lių leidiniuose apie šį kraštą 
palyginti daug buvo rašyta, 
nes ir pats kadaise iš įvairių 
atsitiktinų šaltinių "sulipdžiau" 
straipsnelį Danijos lietuvių In
formacijos Biuleteniui, takiau 
visi tokie straipsniai buvo ra
šyti Europoje ir, greičiausiai, 
tiek pat blogų dalyko žinovų, 
kaip ir aš anuo laiku. 

Nenoriu pasakyti, kad per 
septynius mėnesius pažin a u 
Venezuelą visiškai tiksliai, nes 
suprantama, kad tai nebuvo 
įmanoma, tačiau to laikotarpio 
pilnai pakako, kad surinkus 
duomenų bent apie europiečių 
labiau apgyventas šio krašto 
sritis ir galėti apibūdinti sąly
gas, kurias čįa rado daugelis 
imigrantų. 

* 

Iš savo patyrimų per kelis 
pabėgeliško gyvenimo metus 
atsimenu, kad stovyklų gyven
tojų dauguma apie emigraci
jos galimumus kalbėjo maž
daug šitaip: 

— Jei važiuoti, tai tik į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
arba į Kanadą. 

— Australija, kraštas neblo

gas, bąt taip toK važiuoti ne
apsimoką. 

— Ką veiksi nuvažiavęs į 
tokią Braziliją ar į Vęnezųelą? 
Juk ten baisiai karšta, o be to, 
pilna gyvačių! 

Likimas lėmė, kąd man kaip 
tik teko išvažiuoti į vieną iš 
tų dviejų "karštų gyvatynų", 
nes visuomet galvojau, kad 
svarbu tik išvažiuoti i| pabėgė
lių stovyklų Europoje ir nebe
būti pabėgėliu, o prisitaikyti 
prie gyvenimo sąlygų galima 
visur, kur tik yra bent kokia 
teise ir žmoniškumas, kitaip 
sakant — visur, kur nesiekia 
"Stalino saulės" spinduliai. 

Džiaugiuosi, kad ši mano 
nuomonė nepasikeitė ir iki šiai 
dienai, nors išvažiuodamas ten, 
kur buvo lengviausia išvažiuo
ti, rizikavau ne tik savo pa
ties likimu, bet ir visos savo 
šeimos, kurią vežiau^ kartu. 

j 
Venezueloje manęs nelaukė 

ne tik jokie giminės ar pažįs
tami, kurių čia prieš tai niekad 
neturėjau, bet net ir jokia iš 
anksto numatyta darbovietė. 
Važiavau į čia pasitikėdamas 
vien savo rankų stiprumu ir 
sveikata, o kaip tik tos rankos 
per kelioliką metų darbo rasti-: 
nėse, didelio įgudimo fiziniam 
darbui turėti negalėjo. 

Tiesa, vežiausi su, savim, ne
va, specialybę, nes reikalo ver
čiamas paskutinius kelis mėne-

Mu8ų Linkėjimai Lietuviams Ehrąugama 

t~ y. a* 

* ^ . • 

The Central Bank Co. 

s Fęęlęęąt Peppjgiįt Insurance Corp. 

Visi Depozitai Apdrausti iki $5,Q00 

20th ST. and BROADWAY IjORAIN, OHIO 

Greetings and Best Wishes 

I. X. L. CANDIES, INC. 

CANDIES Of ĄLįLi KINDS 

6410 SUPERIOR AVE. UT. 1-1222 

Greetings and B.e&t Wishes to our Friends and patrons 

THE H. J- SHERWOOD CO 
Prescriptions Accurately Compounded of the purest drugs 

and reasonably priced. —- Sick Room Supplies 

2064 East 9th St.—Rose Bldg. CHerry 3280 

Happy Eąsįf* #nd \^$KSS. 

AMAL$AMĄTĘ9 A^, QF & *Y. 

740 SUPERIOR AVENUE, W. 

ifW> s<*\ 

sius Danijoje dirbau kaipo 
elektros monteris. Tačiau vi 

šinių bent keliem# būsimiems 
mano leidiniams. 

Gali būtį kad taip pat el-
^ gsiuoą ir ateityje, jei mano 

siems, kas fa darbo sritį šiek Past°viai ra" 
tiek pažjsta? bus aišk», kad 5 8.'ų0. at*eju ,ra" 
monteris be teoretinio pasiruo 
Šimo ir vos su pusės metų 
praktika — specialistas labai 
menkas. 
Dabar, prie trumpos praktikos, 
turėtos Danijoje, prisidėjo dar 
tiek pat praktikos ir Venezu
eloje. Tikiuosi, kad pats sun
kiausias naujo amato mokini-
mosi laikotarpis jau artėja 
prie galo ir kad greitai pasiju
siu tuo, kuo vadinuosi. 

Kitaip sakant, laikui bėgant, 
ūpas ir pasitikėjimas savimi 
kyla, o nors dar dažnai būna 
sunku, bet vis jau ne taip, 
kaip pradžioje ir todėl gailiuo-
ąi tik vieno: kodėl sugaišau 
tiek daug laiko Danijos pabė
gėlių stovyklose ir kodėl nega
lėjau išvažiuoti Venezų e 1 o n 
bent dviem metais anksčiau? 

Na, bet laikas pereiti prie 
paties krašto apibūdinimo, nes 
tikiuosi, kad dar ir dabar ne
trūksta tremtinių, kurie nesi
tiki galėsią patekti į Jungti
nes Ąmerikos Valstybes ar 
Kanadą, o apie kitus kraštus 
sprendžia tik iš jų atstumo nuo 
Europos, arba iš jų tariamai 
baisaus klimato ir gyvačių. 

Šiame straipsnyje nenuma-
tau liesti nieko, kas, esant rei
kalui, gali būti surasta bent 
kuriapie geografijos vadovė
lyje, o rašysiu tik apie tai, kas 
gali būti įdomu ar naudinga ei
liniam pabėgėliui žinoti, jei jis 
nori pagaliau išspręsti savo ry
tojaus klausimą, bet vis dar 
galutinai tuo jjeik^lu nieko ne
nutarė. 

Nors šis straipsnis pagal sa
vo pobūdį ir ilgį gal ir nelabai 
tinka DIRVAI, bet, skirdamas 
jį kaip tik šiam mūsų savait
raščiui, turiu galvoje, kad tik 
per DIRVĄ jis galės pasiekti 
visus lietuvius pabėgėlius vi
sose dar kol kas laisvose Eu
ropos dalyse. 

Mat, dar būdamas pats pa
bėgėliu, įsitikinau, kad tik 
DIRVA suranda galimybių pa
siekti ne tik visas stovyklas, 
kur esama nors kiek lietuvių, 
bet daugeliu atvejų net ir pa
vienius asmenis, gyvenančius 
kur nors atskirai. 

Taip pat žinau, kad tik ma
ža dalis DIRVOS skaitytojų 
Europoje turi galimybės kaip 
nors už ją atsilyginti ir, jei 
vis dėlto ji nenustoja jų lan
kiusi, tai reiškia, kad pabėgė
lių reikalai, pabėgėlių dabar
tinės sąlygos ir jų ateities gali
mybės šiam mūsų savaitraš
čiui rūpi jaugiau, negu prenu
meratos mokesčio rink i m o 
klausimas. 

Dėl tos taip svarbios šio sa-

Tiesa, aš rašydavau ir ki 
tiems mūsų leidiniams, bet tai 
dariau tik tuoinęt, kai žinojau 

i- Jungtinių Amerikos Valstybių 
gaminiai. 

Nebus perdėta pasakius, kad 
kad DIRVA jau turi mano ra- valgant pusryčius Venezueloje, 

šyčiau pirmiausia ir daugiau
sia DIRVAI, kurios bendra
darbio vardlą norėčiau pasilai
kyti ir čia, Venezueloje, kaip 
jj turėjau Danijoje. 

Venezuelos ūkis ir pramone 
Atvykus Venezuelon iš Eu

ropos pirmiausia tenka nusteb
ti, kad čia pilna įvairiausių 
prekių ir gėrybių, kurių mes 
jąų senai arba nematėme, arba 
matėme, bet laisvai pirkti ne
galėjome. 

Jau nekalbant apie vaisius, 
kavą, kakao ir rūkalus, kurie 
čia visų laikomi kasdieniška 
būtinybe, o ne skanėstu; krau
tuvėse rasime įvairiausių rū
šių įvairaus maisto ir, europie-
čui sunkiai įsivaizduojamą dau
gybę konservų, nuo viščiukų 
pradedant ir konservuotu pie
nu bei pieno milteliais bai
giant. 

Manufaktūros gaminiais per
pildytos krautuvės, kurių yra 
beveik kas keli žingsniai. 

Batai, foto ir radijo apara
tai, laikrodukai, dviračiai, žai
slai ir dar daug visokių daly
kų užpildo krautuves, kioskus 
bei staliukus gatvėse, o jų par
davėjai apipuola kiekvieną, kas 
tik pro visą tai praeidamas pa
rodo bent mažiausio susidomė
jimo žymę. 

Čia net ir karo metu apie 
jokias pirkimo korteles nebuvo 
nei kalbos ir žmonės neįsivaiz
duoja, kaip kur nors pasaulyje 
Viso to galėtų trūkti. 

Tačiau ateiviui tenka nema
žiau nustebti, kai paaiškėja, 
kad bent pusė visų parduoda
mų maisto produktų ir beveik 
visi pramonęą gaminiai įvežti 
iš kitur. 

Įvairūs aparatai, mašinos, 
įrankiai ir net pieno milteliai 
ar miltai — !pev«įk išimtinai 

vietinių produktų teks panau 
doti nebent cukrų ir kavą; sar
dinės bus iš Kanados, sviestas 
iš Naujosios Zelandijos, sūris 
iš Olandijos, duona kepta iš 
importuotų miltų, o kiaušiniai, 
taip pat kaip ir peilis, šakutė 
ir lėkštė bei puodelis — tik
riausiai "Made in USA". 

Nežinančiam galėtų susida
ryti įspūdis, kad Venezuela pa
ti nieko neturi ir kad tik Jung
tinių Amerikos Valstybių, Ka
nados, D. Britanijos, Olandijos, 
Naujosios Zelandijos, Portuga
lijos, Kolumbijos, Argentinos, 
Šveicarijos, Švedijos ir net 
Brazilijo dėka tame krašte ga
lima visko gauti, ną ir šiaip 
taip gyventi. 

Bet taip bloga nėra. 
Venezuela turi daugybę jau 

surastų, bet dar neeksploatuo
jamų, arba beveik neeksploa
tuojamų turtų ir milžiniškus 
plotus, kuriuose beveik niekas 
negyvena, tačiau kuriuose, lai
kui bėgant, irgi dar daug kas 
bus surasta. 

Iki šiol beveik vienintelis že
mės turtas, kurio pilnai pakan
ka visoms krašto išlaidoms pa
dengti, yra nafta. Daugelyje 
vietų ji pati veržėsi iš žemės 
vos užbaigus gręžimo darbus. 
Nors jos eksploatacija iki šiol 
tebėra užsienių bendrovių ran-J 
kose, tačiau nuo kiekvienos 
statines šio produkto krašto i 
iždas turi tam tikrų pajamų,! 
k o r i o s  k a s d i e n ą  s i e k i a  m i l i j o - j  
nines sumas. i 

Dėka naftos ir aukso šio. 
krašto valiuta yra tvirta ir to-j 
dėl joks užsienių pinigas, net' 
kaip doleris arba šveicarų fran
kas, čia niekam neįdomus. 

Šitokioms sąlygoms esant, 
iki šiol Venezuelai niekad nebu
vo sunku nusipirkti visko, ko 
ji pati neturi, arba negamina. 
Tačiau, siekiant didesnio ūki
nio nepriklausomumo, krašto 
vyriausybė susirūpino podidin-
ti vietinių turtų panaudojimą, 
kad tuo būdu būtų galima pra
dėti mažinti importuojamų pre
kių kiekius. 

j , 

na, Remigija, Geman — 
Chester, Pen. 

Krulikas Kazys, Aldona - Bro
oklyn, N.Y. 

Kurpavičius Juozas — Chicagę, 
111. 

(Bus daugiau) 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š. m. balandžio men. 8 

d. laivu "GENERAL BLACK" 
į New Yorką atvyksta šie lie
tuviai tręmtinjaį: 
Ąugoms Stasys — Mattituck, 

N. Y. 
Babušis Juozas, Marija,, Vytau

tas, Arvydas — Rochester, 
N.Y. 

Bacevičius Juozas — Tamaqua, 
Penn. 

Backukas, Juozas, Gražina, Mil
da, Vytautas, Nijolė, Gedi
minas — Philadelphia, Penn. 

B i s h n e v i č i u s  L i u b o m  i r a s  —  
. Brooklyn, N.Y. 

vaitraščio ypatybės dąugeliui Bielskis Alfredas — Gardner, 
tūkstančių nuoširdumo ir užuo
jautos reikalingiems žmonėms, 
man prieš porą metų buvo ypa
tingai malonu T tapti DIRVOS 
bendradarbių Danijoje, nes tuo 
būdu įgijau galimybės rašyti 

Mass. 
Bučinskas Stanislovas — Islip, 

N.Y. 
Bunikis Pranas Brooklyn, 

N.Y. « 18 Iii 

N.Y. 
Deokaitis Anelija — St. Louis, 

Mo. 
Dimgaila' Stasys, Felicija, Biru

tė — Richmond, Virgin. 
Dunda Benediktas — Cicero, 111 
Gažutis Stanislovas — Chica

go, 111. 
Gelažėla Antanas — Peterson, 

N.J. 
Girdvainytė Zuzana — Bum-

ford, Maine. 
Grajauskaitė Marija — Putnam 

Con. , 
Graužinis Balys, Palmira, Vis

valdas — Homerville, Ohio. 
Ignatavičius Jadvyga — Cleve

land, Ohio. 
Jakelevičius Jonas, Paula 

Harison, N.J. 
Jakutis Augustas, Konstancija 

— Olympia, Washington. 

Field Training Con B* Fun, Too! 

^______ KPH M* ft*4 
*  z i f t ; - ,  
These tl. 5. Army recruits find that field problems cai) be fut» well ^ 
interesting work. They learn the techniques of weapon wins ond the impor; 
tance of coordination and cooperation with others. The Army today offer! 
many opportunities for education, advoncemoat/ • 

N«*» „ ® ™ I Jurėnas-Algirdas, Tabea — Chi-
Butkus Jonas — Bmghamton, ca^Q ^ 

Jurevičius Juozas — Lockport, 
111. 

Juškevičius Eduardas, Eleono
ra, Salomėja, Regina, Vytau
tas — Nnrth Leeds, Maine. 

Kapočiūnas Vincas, Marija, Vin
centa, Emilija, Andrius 
Long Island City, N.Y. 

Katelė Kazimieras, Alvyra— 
Brooklyn, N.Y. • 

Kerpė Mariją —New York, N.Y. 
Kerpė Stasė — Staten Island, 

N.Y. 
Kogelis Henrikas, Elena —• Phi

ladelphia, Pa. 
Kučiauskas Kostas, Sofija, Ve

ra, Pasa — Shenandoah, Pa 
Laukys Magdalena, Edvardas 

— Newark, N.Jf* 
Laurinaitis Jonas Columbus, 

Ohio. 

Kragas Jttttaą, |Sm$ija ^ fhjj-
cągo, 111. " . 

Kreivėnas Ona, ^cmas,; K&rme-

Kvietkus Genovaitė — Colum-
ba, Con. 

Kybartas Edmundas — Chica-
go. Jll. 

Masaitis Juoząą, VeronįJ^, Ju-
( Perkelta į 4**4 pusi.) 

Sincere Greetings ta My Friencfa 

THOMAS H. NICHOLS 

CANDIDATE FQR 

M A Y O R  
OF CANTOR $ąiO 

GREETINGS 
To My Many Friends 

and Patroną 

^SįLANSKY CQAL COMPANY 

IMMEDIATE DELIVERY 07 TELEPHONE ORDERS 

2384 WEST 3rd STREElf PRospect 7877 

GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

RUSSO OPEN AIR MARKET 
Complete Line of Foods 

NORTHFIELD RD & MILES AVM. Montrose 1635 

yen m nm 
ON ALL WILLYS-OVERLAND MODELS !' 

JEEP STATION WAGON 
OVERDRIVE 
INCLUDED 

a 

IT smooth-riding passenger car and, with seats re
moved, a utility vehicle for hauling. All-steel body and 
top. 'Jeep' Engine with overdrive gives long mileage.! 

PRICES CUT AS MUCH AS 

JĘEP STATION WAGON ABOVE 

NOW ONLY 

* Ohio Tax and 
and Title Fees 

Not Included 

Immediate Del'vy 
Liberal Trades! 

1/3 DOWtf 

See Ųą Now! 

Elyria AutP Sales 
6815 SUPERIOR EN. 9301 ' į / • « 

OPEN TILL 9 P. M. • 

a*. ' * 
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BALTIMORE MD. 
IŠRINKOME ATSTOVUS Į 

SEIMĄ 
Kovo 29 dieną įvykusiame 

LVS 4-to skyriaus susirinkime 
buvo išrinkti trys delegatai į 
Tautinės Srovės Seimą New 
Yorke: V. Velžis, A. Juškaus-
kienė ir H. Juškauskaitė. Sky
rius nutarė seimo reikalams 
skirti $15.00, be to, nariai pasi
žadėjo nuo savęs tam reikalui 
aukoti. Prieš seimą bus dar vie
nas susirinkimas, balandžio 26. 
Tada bus dar daugiau taria
masi seimo reikalais, o taip pat 
ir apie knygos RED TERROR 
OVER LITHUANIA platinimą. 

Šie nariai sumokėjo metinius 
nario mokesčius po $2.00: Pau-
lionienė, V. Velžis, Mr. ir Mrs. 
Dekiniai, M. Urnevičius. 

DAYTON, OHIO 
PROF. VL. VILIAMO 

PRAKALBOS 
Balandžio 3 dieną parapijos 

salėje \Tietos lietuviams kalbėjo 
nesenai atvykęs prof. VL. Vi
liamas. Jo kalba buvo labai tu
rininga ir įdomi, nes jis papasa
kojo ne tik apie savo pergyven
tas Lietuvoje bolševikų ir vo
kiečių okupacijas, bet ir apie 
savo apsilankymą Rusijoje 1939 
metais. Buvo įdomu išgirsti gy
vo liudininko žodžius apie bai
sius Lietuvos pergyvenimus. 

Kalbėtojas ragino lietuvius 
vieningai dėti pastangas nu
kryžiuotai Lietuvai išlaisvinti. 

Prakalbų proga, kun. V. Ka-
tarskiui paraginus, parinkta au-
kų BALFui. J. A. U. 

Nauji naujakuriai 
( Atkelta iš 3-čio pusi ) 

lija, Vytautas — Belleville, 
N. J. 

Medziukevičius Ignas, Bronė 
Bellrose, N.Y. 

Mickevičius Marijona — Broo
klyn, N. Y. 

Mikaila Jurgis, Marija, Juozas 
— Cleveland, Ohio. 

Misiūnas Vincentas — Eliza
beth, N.J. 

Mitinąs Kostas, Ona, Vijoleta, 
Gediminas — Fairview, N.J. 

Naruševičius Tomas, Uršulė, 
\fytautas — Broklyn, N.Y. 

Navickas Ignas, Birutė — Wa-
terbury, Conn. 

Noreika Leonas — Mahopac, 
N.Y. 

Norkus Alfonsas — Hartford, 
Conn. 

Norkus Juozas, Joanna — Wa-
terbury, Conn. 

Paliulis Petras, Matilda — Wa-
terburv, Conn. 

Paškevičius Povilas — Stough-
ton, Mass. 

Paukštienė Kotrina — Moline, 
111. 

Petravičius Marcel — Beech 
hurst, L.I., N.Y. 

Pieskus Mykolas — Maspeth, 
N.Y. 

Puckaitė Elena — Lynbrook, 
L.I., N.Y. 

Rimantas Balys — Collegeville, 
Pa. 

Sabukoni* Justinas — Arbor 
Vittae, Wise. 

Saladžius Teresė — Laurelton, 
L.I., N.Y. 

Samauskienė Rozalija — Alba
ny, N.Y. 

Safranauskas Petras — Balti
more, Md. 

Samulis Romualdas, Eleonora, 
Kazys — New Haven, Conn. 

Saulius Mykolas, Otilija — Phi
ladelphia, Pen. 

Siaurukas Juzė, Genovaite • 
Rochester, N.Y. 

Slidžiauskas Vytautas, Valeri
ja, Zita, Henrikas — Somer-
ville, Mass. 

Spakevičius Regina, Danute — 
Brockton, Mass. 

Staniekas Bronius, Nikalina, 
Laima — Steubenville, Ohio. 

Stripeikaitė Jadvyga — Eliza
beth, N.J. 

Zalubas Povilas — Harrison, 
N.J. 

žitikas Ignas — Maspeth, L.I., 
N.Y. 

jgurkevičius £arolis, Ona — Phi
ladelphia, Pa. 
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Now going on! 
Every day this week! 

You are invited! 
Plan now fo see the big Spring Showing of 
Frigidaire Home Appliances for kitchen and 
laundry. See all the modern convenience, 
utility and features you get in Frigidaire's 
finest line of home appliances. See, too, how 
easy it is to own them; 

Frigidaire De Luxe Model DJ-9 has 
more food-keeping advantages! 
šis Frigidaire šaldytuvas, pradedant nuo jo 

Super-Freezer Chest viršuje, baigiant stiklu 
dengtu Hvdratorium apačioj — sudaro liuksusi
nį patogumą — ir priedo turi Meter-Miser nu
statymą. Susipažinkite su visais 9-iais Frigi
daire šaldytuvais nuo 6 iki 11 kubinių pėdų 
dydžio. 

319" 
Kiti modeliai nuo $209.75 

Only Frigidaire Automatic Washer 
has Live-Water Action! 

Tik įdėk skalbinius ir muilo, nustatyk Select 
-O-Dial ir užmiršk! Mažiau kaip per pusę valan
dos jie bus muilinu vandeniu švariai išplauti ir 
paskui du kartu išskalauti švariu vandeniu. O 
greito džiovinimo įtaisas juos išdžiovins taip, 
kad liks keliais svarais lengvesni... kai kurie 
skalbiniai bus tiek sausi, kad bus galima tuo
jau prosuoti. 

1.75 

Frigidaire RK-60 Electric Range 
has many exclusive features! 

štai nuostabi virtuvė, ištisai porcelaninė 
gpftluolė, su pritaikytais patogumais virti be 
degtukų lengviau, greičiau ir — gardžiau, kiek
vieną metų dieną vis geriau. Pamatykit ją tuo
jau! Pažiūrėkite visų Frigidaire elektrinių vir
tuvių modelių. Jos yra porcelaninės viduj ir iš 
viršaus — čia yra tai, ko jums kaip tik reikia. 

299 289-ra* 
Kiti modeliai nuo $154.75 

* Laidas ir įtaisymas atski|pl 

Come in! Ask about convenient terms! Learn about all these famous Frigidaire appliances! 

et a OO 

Refrigerators Electric Ranges Electric Water Heaters 

|0B 

Freezers Automatic Washer Electric Clothes Dryer ilertric Electric Aehumidifier 

Sunny Line Electric and Furniture Co. 

727 Prospect Ave. CHerry 4276 
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