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Persiorganizuoja ir stei
giasi ALT Sąjungos sky

riai 
Nors jau ir prasidėjo nepa

togus laikas visokiems organi-
ziciniams susirinkimams, tačiau 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrių organizavimas 
vyksta. 

. Iš Chicagos mums praneša, 
kad ten ALTS steigiamasis su
sirinkimas įvyko birželio 14 die 
ną. Susirinkusiems pranešimą 
apie seimą ir organizacijos pa 
grindus padarė ALT Sąjungos 
pirmininkas Adv. A. A. Olis ir 
sekretorius P. Linkus. Skyrius 
jsteigtas ir išrinkta laikinė jo 
valdyba iš trijų asmenų: P. 
Linkaus, dr. A. Rudoko ir E. 
Bartkaus. 

Susirinkime dalyvavo eil€ žy
mių chicagiečių: Kazanauskai, 
Biežiai, Lapinskai, Rudokai, o 
taip pat daugelis naujakurių. 
Laikinoji valdyba įpareigota ar
timiausiu laiku sudaryti sky
riaus veikimo ir jo plėtimo pla-
ną. 

Detroite LVS 6-tas skyrius 
išrinko specialią persiorganiza
vimo ir skyriaus išplėtimo rei
kalams komisiją ir artimiausiu 
laiku numato šaukti platesnį 
reorganizacinį susirinkimą. 

Waterbury buvęs LVS sky
rius jau pradėjo veikti, kaip 
ALT Sąjungos skyrius. Apie jo 
darbus plačiau kalbama praneši
me iš Waterburio antrame pus
lapyje. Kaip tik šiandien, bir
želio 17, įvyksta formalus sky
riaus reorganizacinis susirinki
mas, kuriame bus Sąjungos rei
kalų vedėjo dr. B. . Dirmeikio 
pranešimas, formalus** skyriaus 
perorganizavimo — steigimo ak
tas ir naujos valdybos rinkimas. 

Artimiausiu laiku steigiamie
ji ar reorganizaciniai skyrių su
sirinkimai numatomi Philadel-
phijoje, Worcesteryje, Law
rence, Amsterdame, New Bri-
taine ir Clevelande. 

Ir kitų vietų veikėjai kviečia
mi neatidėliojant susisiekti su 
Sąjungos vadovybe (ALT Są
junga, 148 Grand St., Waterbu
ry, Conn.), gauti statuto kny
gelių ir atlikti pasirengimus ru
dens darbui jau dabar. Jei va
saros laikas platesniam veiki
mui ir neparankus, tai susitvar
kymą galima vis dėlto atlikti da
bar, kad tam nereiktų gaišti, 
kai bus atėjęs tikrojo veikimo 
metas. 
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Taip čiurlioniečių grupė pirmą kartą netikėtai iš miško pasirodė sąjungininkų kariuomenės 
vadams. Nuo to laiko jie pradėjo savo didįjį darbą tremtyje. 

paskutiniame DIRVOS pusi. 

Amerikos Lietuvių Tautines Sęjungos 
A T S I Š A U K I M A S  

Prieš devynerius metus 
1940 metais birželio 15 d. 
bolševikinė Rusija grasinimais, 
smurtu ir apgaule užėmė visą 
Lietuvos kraštą, panaikino Lie
tuvos nepriklausomybę ir pra
dėjo Lietuvos Žmonių pavergi
mą. 

Visi Rusijos pasižadėjimai 
gerbti Lietuvos laisvę ir laiky
tis sutarčių, tą dieną buvo veid
mainingai Rusijos piktųjų val
dovų sulaužyti. 

Lietuvai, kuri per 22 laisvo 
gyvenimo metus buvo laimingai 
įsijungusi Į kultūringų ir pažan
gių tautų šeimą, sovietai aną 
dieną vėl uždėjo vergystės pan
čius. Jau devyneri metai, kai 

Apie jų atvykimą skaitykite lietuvių bei jų bočių gimtasis 
kraštas vargsta po žiauria Mas-

NEVAISINGOS DERYBOS 
•  >.  

Dar penkias dienas užtruko tardamiesi Paryžiuje, kaip derybas užbaigti, 
kad neatrodytų, lyg jų visai nebūta .. • 

Viešos rinkliavos 
BALFui 

Pereitą sekmadienį, birželio 
10 d., Chicagoje įvyko vieša rin
kliava BALFo naudai. 

Per vieną dieną surinkta arti 
10,000 dolerių, tai yra daugiau, 
negu lietuviškoji visuomenė 
paskutiniu laiku sudeda per po
rą mėnesių visoje Amerikoje. 

Iš tos pusės žiūrint, rinklia
vą galima laikyti pasisekusia. 
Tačiau ... ji būtų galėjusi dar 
geriau pasisekti, jeigu chica-
giečiai būtų turėję daugiau pa
siryžimo. Mums pranešama, kad 
į gatves išėjo tik 472 aukų rin
kėjai. Chicagos miestui tai, ži
noma, per maža. Tiek rinkėjų 
Chicagoje, tur būt, lieka beveik 
nepastebimi. 

Tiesa, rinkliava buvo penkta
dienį, kada daugumas yra dar
be, bet, anot DRAUGO, "jei 
iš šimto tūkstančių lietuvių tik 
keli šimtai rinkėjų teatsirado, 
tai reiškia, kad daug mūsų se
sučių tautinės pareigos jausmo 
nebeturi". 

Pažymėtina, kad rinkliavoje 
nedalyvavo 110 net užsirašiusių 
ir pasižadėjusių dalyvauti, čia 
jau ne darbas, bet nepareigin
gumas buvo kliūtis. 

Nereikijo būti dideliu pra-ikimą, ir tuo pridengti nepwri-
našu, manant, kad iš Paryžiaus sekimo nutylėjimą 
derybų nieko neišeis. Ištikrųjų, 
jos ir baigėsi visiškai be re
zultatų. 

Nors Achesonas buvo pasiū
lęs jas baigti jau pereitą pirma-

tsitars pan akinti Berlyno • 

blokadą 

šią avaitę įvyko dar keli už-
dienį, bet sutiko dar sugaišti (dari posėdžiai, o po to visi ke 
kelias dienas, bandant, gal gi turi ministerial buvo susirinkę 

Prancūzijos užsienių reikalų 
ministerijoje, čia ir paąiškėjo, 
kad gal but bus susitarta dėl... 
Berlyno blokados panaikinimo. 
Tai yra dėl to dalyko, kurį 
Maskva sauvališkai įvedė ir ku
rį Maskva pati iš anksto pa
siūlė panaikinti, net beveik pa-

nors nei fco nors pavyks susi
tarti. 

Diplomatai labai nemėgsta; 
kai baigiant kokį pasitarimą 
reikia visai atvirai pasakyti, 
kad nieko neišėjo. Todėl jie vi
sada bando rasti nors kokį 
menkniekį, apie kurį būtų ga
lima kalbėti, kaip apie pasise-

Vienas mūsų bendrabarbis 
pastebi, kad čia ne tik tautinės, 
bet ir krikščioniškos pareigos 
jausmo stoka. Ta proga jis pa
brėžia, kad čia gal ir dvasios 
vadai turi prisiimti atsakomy
bės už daugelio abejingumą, ka
dangi, esą, auklėjant krikščio
niškąjį pareigingumą, dėmesys 
nukreipiamas vietomis per siau
rai tik į parapijos, vienuolynų 
ar misijų reikalus, o krikščio-
niškai-tautinės pareigos dėl to 
daugelio sąmonėje lieka kaip ir 
antraeilėmis... 

Sunku nustatyti šios pastabos 
teisingumo laipsnį, kaip sunku 
nustatyti ir tai, kurių įsitikini
mų bei kokio auklėjimo žmonių 
daugiau prisideda prie bendrųjų 
lietuviškų uždavinių atlikimo. 

Yra tik vienas aiškus faktas 
jei Chicagos lietuviai būtų 

gausingiau dalyvavę rinkliavoj, 
būtų buvę dar geresni rezulta
tai. 

. Tą reikia įsidėmėti kitiems 
miestams, kurie rengiasi orga
nizuoti viešas rinkliavas. Kaip 
tik tokią rinkliavą numato De 
troitas. Chicagos pavyzdys įs
pėja labiau susirūpinti rinkėjų 
skaičiumi ir jų drausmingumu 

Tuo tarpu dar neturime ži
nių apie Baltimorės rinkliavos 
pasekmes. Ten rinkliava buvo 
rengiama net tris dienas: pe
reitą penktadienį, šeštadienį. ir 
sekmadienį. 

naikino, bet tik tam, kad įvyk
tų derybos. 

Reiškia derybose tttrSjo būti 
pasiekta ko nors'irito. Bet išei
na taip, kad gali susitarti iš
siskirstyti tik su tuo, ką turėjo 
jau susirinkdami... 

Dar, berods, susitars pagrei
tinti taikos sutarties su Austri
ja sudarymą. Tą dalyką "grei
tina" jau treti metai... 

Trečias susitarimas numato
mas — po kokių trijų mėnesių 
susirinkti New Yorke. Tai ir 
viskas. Derybininkai išsiskirs
tyti rengiasi šiandieną, penkta
dienį, birželio 17. 

kvos letena. 

K&va dėl tautų ir žmonių lais
vės pasaulyje bus baigta dar 
ne greitai. Dar reikės daug jė
gų, daug išminties ir kantry
bės, kol kiekvienas žmogus ir 
kiekviena tauta galės gyventi 
taip, kaip reikalauja bendroji 
pasaulio pažanga, žmoniškumas 
ir sveikas protas. 

Mes, Amerikos lietuviai, esa
me dalyviai tų didelių grumty
nių, kuriose anksčiau ar vė
liau turės išsispręsti didieji ir 
pagrindiniai žmonijos klausi
mai. Mūsų viltys ir mūsų troš
kimai yra toje pusėje, kuri duos 
Lietuvai ir lietuviams teisę gy
venti be prievartos. 

Mes, Amerikos lietuviai, nuo 
Lietuvos okupacijos pirmos die
nos skelbėme visiems, kad Ru
sijos pasaulinio viešpatavimo 
geismai sudaro pavojų visai 
žmonijai ir jos kultūrai. 

Tas mūsų balsas pradžioje 

folijas Latvijos pasiuntinys Washington 
Ir Lietuvai svarbus precedentas 

Mintautas čakste Stockholmo 
latvių laikraštyje "Latvjų Ži
nąs" rašo, kad to laikraščio re
dakcija patyrusi apie J. Feld-
manio paskyrimą perimti Lat
vijos Pasiuntinybę Washingto-
ne, atsikreipė į Valstybės De
partamentą ir teiravosi apie pa
skyrimo aplinkybes bei kas pa
sirašė akreditavimo raštus. 

Valstybės Departamentas pra-

p. Zariniui ir jo pavaduotojui, 
velioniui Alfredui Bilmaniui. 6-
to punkto "d" paragrafu, p. Za-
rinš buvo įgaliotas atšaukti, per
kelti ir skirti Latvijos diplo
matinių misijų pareigūnus. 

J. Feldmanis ilgus metus bu
vo Latvijos Pasiuntiniu Šveica
rijoje. Pastaruoju metu jis dir
bo IRO centre Ženevoje. Jis vi-
sumet buvo laikomas nuoširdžiu 

nešė, kad nėra gauta oficialaus Lietuvos draugu ir bendradar-
pranešimo apie paskyrimą. "Jun- biavimo šalininku, šiomis dieno-
gtinių Valstybių intencija yra 
priimti Latvijos Diplomatinės 
tarnybos vyresnįjį narį kaipo 
Charge d'affaires Washingtone" 
'(it is the intention of the Uni
ted States to accept a senior 
member of the Latvian Diplo
matic Service as Charge d'af
faires in Washington). 

Galop, Departamentas pažy
mėjo, kad Latvijos Pasiuntinys 
Londone, p. Karlis Zarinš, turįs 
"tam tikru specialių nepaprastų 
teisių, liečiančių Latvijos Diplo
matinę tarnybą (certain special 
emergency powers relating to 
the Latvian Diplomatic Service) 

Tos teisės Latvijos Ministe: 

rių Kabineto 1940 m. gegužės 
18 d. nutarimu buvo suteiktos 

mis jau jo laukiama atvykstant 
į Washingtona, kur ligi šiol, mi
rus Dr. Bilmaniui, Latvijos Pa
siuntinybę globojo Anatols Din-
bergs. 

Feldmanio pripažinimas at
vykus iš svetur turi didelės reik
šmės. (LAIC) 

Ištikrųjų didele reikime 
Jeigu taip ištikrųjų yra, kaip 

LAIC praneša (o abejoti tuo, 
berods, nėra pamato, kadangi 
pranešime kartojami Valstybės 
Departamento pareiškimai), tai 
ir Lietuvos bylai tas preceden
tas bus labai svarbus. 

Latvijos Valstybės Preziden
to K. Ulmanio sudarytos vyriau 

sybės aktas, padarytas nepri
klausomybes nustojimo dieną, 
tuo būdu šiandien regimai pa
naudojamas labai svarbiam Lat
vijos reikalui. Tas aktas sutei
kia teisinį pagrindą tęsti veiki
mą išlikusios svarbios Latvijos 
valstybės įstaigos — jos pasiun
tinybės Washingtone. 

Latvių tarpe, berods, negir
dėti balsų, kad tas aktas "netu
ri jokios teisinės galios". Toks 
balsas šios padėties aky vaizdo je 
būtų galima pavadinti tikrai sa
vižudišku Latvijos laisves by
los reikale. 

Lietuvos Respublikos Prezi
dento ir Užsienių Reikalų Mi-
nisterio panašios prasmės aktai, 
padaryti panašiose aplinkybėse 
1940 metų gegužės 15 dieną, 
yra ne mažesnės reikšmės. Kon
stitucinės ir tarptautinės teisės 
akyse jie ne mažiau, o gal dau
giau tvirti, ir savo laiku bei sa
vo vietoje jie gali būti neįkai
nuojamai reikšmingi ir svarbūs 
Lietuvos, p ne kurios nors par
tijos, reikalui. 

buvo tyruose šaukiantis. Bet 
šiandien prie jo prisijungė vi
sos tautos ir visi žmonės, kurie 
dar turi valios priešintis Rusi
jos valdovų tiranijai. 

Mes jau nene vieni. Kantria! 
laukdami laimingo sprendimo, 
mes daugiau, negu bet kada 
kaupiame visas savo jėgas, kad 
laisvė Lietuvai ir jos gyvento
jams būtų sugrąžinta. 

Minint liūdną devynerių metų 
sukaktį, AMERIKOS LIETU
VIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA krei
piasi į savo narius, bičiulius, rė
mėjus ir visus geros valios lie
tuvius Amerikoje su priminimu, 
kad toji sukaktinė diena mums 
turi tarnauti tvirtesniam pasi
ryžimui ir didesniam dosnumui 
kovoje už Lietuvos Nepriklau
somybę ir už žmogaus laisvę. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba: 

Adv. Antanas A. (Mis, 
Pirmininkas 
J. Tyslava, 

I Vicepirm., VIENYBĖS Red. 
V. Rastenis, 

II Vicepirm., DIRVOS Red. 
J. P. G inkus, 

Iždininkas > 
Dr. M. J. Colney, 

Adv. V. G. AJwraitis, 
Nariai. 

ATOMINĖS ENERGI
JOS KOMISIJA IŠSI

TEISINS 
Senate buvo kilę didelių prie

kaištų Atominės Energijos Ko
misijai ir ypač jos pirmininkui 
D. Lilliethaliui dėl neatsargumo 
paslapties reikaluose — prileidi-
mo komunistų per arti prie 
atominės energijos tyrinėjimo 
paslapčių — ir dėl dlogo šeimi
ninkavimo. 

Betyrinėjant ir besiaiškinant 
žymi dalis kaltininkų maž daug 
atkrito. Buvo nemaža susijau
dinimo, kad iš vienos laborato
rijos dingo uranijaus bonkutė. 
Bet po kiek laiko tas uranijus 
ir bonkutė atsirado atskirai. 
Nors to dingimo ir atsiradimo 
aplinkybės kiek ir miglotos, bet 
vis vien skaitoma, kad reikalas 
išaiškintas. 

Labiausiai pateisino komisiją 
ir jos pirmininką mokslininkas 
tyrinėtojas dr. Oppenheimer, 
kurio paaiškinimai atrodo la
biausiai įtikinanti. Jis tvirtina, 
kad komisija atliko didesnį dar
bą ir geriau, negu buvo galima 
laukti. Dėl leidimo kai kurias 
medžiagas parduoti į kitus 
kraštus, dr. Oppenheimer sako, 
kad tos medžiagos nesudarytų 
pavojaus, jeigu jos patektų ir 
į sovietų rankas. 

Dr. Oppenheimerio brolis, 
dirbęs prie atominės energijos 
tyrinėjimo darbų, pasisakė, kad 
dar prieš karą buvęs įstojęs į 
komunistų partiją, bet paskui 
ją pametęs, nes įsitikinęs, jog 
tai "nėra tas vežimas, kuriuo 
būtų galima pasiekti jo svajo
jamos pažangos". 

Dar aiškinamas liausimas, 
kodėl viena įmonė, turėjusi 

6 milijonus dolerių, 

ŠALYJE ŠIOJE 

DĖL SVEIKATOS APDRAU-
DOS įstatymo ginčas kilo ir 
Socialinės Veiklos Konferenci
joje, kuri įvyko šią savaitę Cle
velande. 

Amerikos Gydytojų Sąjungos 
pirmininkas dr. E. E. Iron tvir
tino, kad socialinė apdrauda, 
kaip ji sumanyta, esanti "eko
nomiškai neįmanoma" ir kad ji 
suardytų medikų darbą. 

Jam priešinosi New Yorko 
laikraščio DAYLY COMPASS 
socialinių klausimų kolumnistas 
Albert Deutsch. Jis tvirtino, 
kad Gydytojų Sąjunga ir vėl 
pasidarė "staugiančiu vilku" 
dėl šito projekto, kaip savo lai
ku tai buvo dėl darbininkų kom
pensacijos įstatymo, dėl fede
ralinės pagalbos motinoms, dėl 
ligoninių patarnavimo apdrau-
dos (hospitalisation), dėl skie
pijimo viešuose centruose ir dėl 
Eitų panašių įstatymų. 

Dr. Iron tvirtino, kad sveika
tos apdraudos projektas yra pa
remtas tokia filosofija, jog val
džia turi tvarkyti kiekvieno gy
venimą. Jis įspėjo, kad tai yra 
žingsnis į socialistinę valstybę. 

Deutsch prikišo, kad Gydy
tojų Sąjunga visada socialinės 
reikšmės sumanymus vadina 
"bolševikiškais" ar "komunis
tiškais" arba "totalistiškais". 
Jis sako. kad kaip tik šios Gy
dytojų Sąjungos spauda esanti 
labiausiai "totalistiškai" tvar
koma profesinė spauda. Jis sa
ko, kad šioj sąjungoj kiekvienas 
nukrypimas nuo medikų ekono
minių interesų esąs negailes
tingai užgniaužiamas. 
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šis LAIC pranešimas, reikia 
tikėti, paskatins susimąstyti. "kaštuoti 
kiekvieną, kas skelbė tuo klau- kaštavusi keturis kartus dau
giniu savižudiškas mintis. Igloo. 

ANGLIAKASIŲ UNIJA pradi-
jo derybas dėl naujo kontrakto. 
Dabartinis kontraktas baigiasi 
birželio 30 dieną. Kontraktas 
liečia 480,000 darbininkų. 

Unijos vadas J. L. Lewis, pra
dedant derybas, paskelbė visos 
savaitės šventę. Po savaitės 
vėl bus pradėtas darbas, bet 
truks tik kelias dienas, nes bir
želio 25 dieną prasidės dešim
ties dienų apmokamos atosto
gos. Taigi, per derybų laiką bus 
iškasta labai mažai anglies. Tuo 
būdu Lewis nori kompanijas 
padaryti sukalbamesnėmis ... 

Jeigu ligi birželio 30 dienos 
nebūtų sudarytas naujas kon
traktas, tai galima tikėtis di
delio angliakasių streiko. 

Lewis manevruoja taip, kad 
kainos liktu pastovios, o darbi
ninkai mažiau dirbdami gautų 
tą patį atlyginimą. Tik kažin* 
ar tai galima padaryti. 

Lewis bando susitarti su plie
no darbininku unija, kad rei
kalavimai būtų suderinti, bet 
tuo tarpu dar nesusitaria. 

• 
BEDARBIŲ šį mėneaf jau pri-
skaitoma per 4 milijonus. Spė
jama, kad į metų galą šis skai
čius pakils iki 5 milijonų. O 
dirbančių tik pusę laiko skai
čius dar žymiau papildo tuos 
milijonus. Taigi bedarbių skai
čius jau pasiekė tokio laipsnio, 
kad jis virsta politine problema. 
Vis daugėja reikalavimų, kad 
vyriausybė tuo reikalu turi ką 
nors daryti. 

Ką vyriausybė darys, dar sun
ku pasakyti. Galimas daiktas, 
kad sąryšy su tuo bus pagy
vinta viešoji namų statyba. 
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iWATEEBURY, CONN. 
ALT SĄJUNGĄ JAU DIRBA 

PIRMOJI GEGUŽINĖ 

Birželio 5 d. ALTS rūpesčiu 
snrengta čia pirmoji šįmet lie
tuvių gegužinė. 

Graži vieta (Linden Park), 
puiki saulėta diena ir stipri re
klama sutraukė j gegužinę dide
lį būrį tautiečių su naujaku
riais ir kitokių tautybių žmo
nių. Svečiai gražiai pasilinksmi
no, o rengėjai ir grsfžiai pasiro
dė ir gražaus pelno gavo. 

Gegužinės rimtąją dalį suda-
r* svečio iš Rochester — Lie
tuvos pulkin. Pr. Saladžiaus kal
ba. Pulkininkas gerai žinomas 
visiems naujakuriams dar iš 
Lietuvos, ir šie vietiniams buvo 
išpranašavę iš anksto įdomią 
prakalbą. 

Taip ištikrųjų ir buvo. Jo kal
ba buvo gyva, įdomi ir visiems 
klausytojams patiko. 

Nei vienos lietuvių gegužinės 
nepraleidžiąs didelis lietuvių bi
čiulis kun. Roger Anderson, ne-
praleidęs progos ir šį kartą pa
remti lietuvius, buvo gražiai pa
gerbtas ir apdovanotas. Vienas 
tremtinys fteikė jam lietuvių 
vardu jo paties meniškai pada
rytą medinę Dievo Motinos sto-
vylėlę. Kun. Anderson stovvlėle 
džiaugsmingai gėrėjosi ir žadė
jo ją laikyti savo altorėlyje. 

Be turtingo bufeto, rengėjų 
galvota ir apie dvasinį peną. 
Ant vieno didelio stalo buvo 
pridėta naujų lietuviškų knygų. 
Jas gegužinės dalyviai turėjo 
prgos ne tik pavartyti — pa
sižiūrėti, bet ir nusipirkti. Abe
jojančius, ar verta knygą pirkti, 
energingai drąsino viena trem
tinė. Kitame stale buvo pridėta 
įvairių „dipukų" gaminių: me
džio drožinių ir lėkščių, tauti
nių rūbų, juostų, siuvinėtų gro
žybių ir pan. šia parodėle ypa
tingai domėjosi kitataučiai sve
čiai, o lietuviai didžiavosi, kad 
štai jų tautos žmonės turi .mi
klius pirštus ir gerą skonį. 

Apie šitokią mūsų tautodai 
les meno propagandą turėtų pa
galvoti ir kiti gegužinių rengė 
jai. Kiekvienas tremtinys ir 
kiekvienas siuntinius tremti
niams siuntęs Amerikos lietuvis 
turės tokių dalykų, kuriuos 
verta ir reikia parodyti ameri
kiečiams. 

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
ALSąjungai pinigiškai parė

mus ir L.C. & R. Klubui leidus 
naudotis savo svetaine, čia įs
teigti anglų kalbos kursai nau
jakuriams. Pastarieji tuo labai 
patenkinti ir uoliai mokosi Kal
bą dėsto pakaitomis grupėse dvi 
mokytojos — tremtinė Ona 
Saulaitienė ir vietinė Jadvyga 
Stulginskaitė, ALTSąjungos or
ganizacinės komisijos narė. 

Tas minėjimas įvyks birže
lio 18 d., šeštadienį, 8 vai., šv. 
Juozapo parapijos salėje. 

ALBINAS KUŠLYS, 
uolus tautinių organizacijų vei
kėjas ir tremtinių šelpėjas, at
šventė 30 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. 

Linkim sveikam švęsti auksi
nes vestuves! 

ATVYKO NORKAI 
Pas Lietuvių šalpos Klubo 

pirmininkę A. Kišonienę nese
nai iš Vokietijos atvyko jos 
sesers vaikai Algirdas ir Vytau
tas Norkai. Broliai Norkai ži
nomi, kaip geri krepšinio žaidė
jai ne tik lietuvių tarpe, bet ir 
daugelyje kitų kraštų, kur jiems 
geriausių lietuvių krepšininkų 
komandoje teko sėkmingai ginti 
Lietuvos sporto garbę. , 

A. ir V. Norkai žada prisidė
ti prie New Yorke organizuoja
mos lietuvių krepšinio koman
dos. 

VI. Vr. 

Waterburi© ir Union City 
DIRVOS skaityytojai 

prašomi padėti surasti Juaę ir 
Oną čepliauskaites. Jų tėvai, 
— Juozas ir Anelė čepliauskai 
1922 metais gyveno Waterburv. 
Iš Lietuvos jie kilę nuo Girkal
nio, Raseinių apskr. 

Jų duktė Ona, apie 32 m. am
žiaus, gimusi Amerikoj, spėja
ma, gali gyventi Union City, 
Conn. 

Kas žino apie ją, prašom pra
nešti Izabelei Navickienei, 13 a, 
Ansbach, Hindenburg Kaserne, 
DP Camp, Germany. 

Navickienė yra Izidoriaus Čep-
liausko duktė. 

Detroit, Mich., Naujienos 

RENGIAMASI BIRŽELIO 15-ai 
ALT S-gos veikėjai uoliai da 

lvvauja vietinio AL Tarybos 
skyriaus rengiamo birželio 15 d. 
įvykių paminėjimo paruošime 

TIRIU KNYGŲ ! 

Kam reikalingos, atsiliepkite, 
duosiu jų vardų sąrašą. 

Rašykite: 

J. K. Urbaitis 

646 Thompson Ave. 
Donorą, Pa. 

AMBRIDGE, PA. 
HIRE J. KIN DERIS 

Gegužės 20 d. čia mirė Jonas 
Kinderis, 69 m. amžiaus, išgy
venęs Amerikoj 49 metus. Bu
vo SLA 169 kuopos, lietuvių 
klubo ir kt. organizacijų steigė
jas. 

Liko duktė, žentas, anūkė ir 
du povaikiai. Laidotuvėse da
lyvavo daug žmonių. Palaidotas 
vietos airių kapinėse. 

BROOKLYN, N. Y. 
TAUTININKŲ KLUBAS 

RENGS PASKAITAS 
Birželio 10 dieną buvo Tauti

ninkų Klubo susirinkimas, ku
riame nutarta liepos mėnesį su
rengti Klubo išvažiavimą, nu
tarta turėti savo stalą Lietuvių 
dienos piknike liepos 3 dieną 
Dexter parke ir nutarta klubo 
patalpose rengti paskaitas. 

Pirma paskaita bus jau bir
želio 24 dieną, 8 vai. vak. Pas
kaitą rengia inž. Krulikas, kuris 
su žmona įstojo nariais į klu
bą. Dar į klubą įstojo inž. But
kus su žmona, V. Saladžius ir 
P. Sidzikauskas su žmona. 

Klubo vedėju išrinktas Klinga. 
Klubo nariai, norintieji daly

vauti Lietuvių Dienos piknike 
liepos 3 dieną, kviečiame iš 
anksto klube tam reikalui už
siregistruoti, nes užsakant sta
lą reikia žinoti dalyvaujančiųjų 
skaičių. 

LIETUVIAI LEGIONIERIAI 
JAU SUSIORGANIZAVO 

Nesenai įsteigtas Amerikos 
Legijono Lietuvių Memorial 
Postas jau turi savo numerį — 
1763. Birželio 17 šaukiamas na
rių susirinkimas LAC klube, 
168 Marcy Ave., Brooklyne, ku
riame bus išduotos narių korte
lės, papildyta valdyba ir ko
misijos ir tuo bus baigtas pos
to organizavimosi darbas. 

Šiame susirinkime bus išrin
kti posto delegatai į I Kings 
County ir State National Ame
rican Legion Konvencijas. 

Postas Memorial dienos pro
ga posto ir Amerikos vėliavo
mis dekoravo New Yorko lietu
vių karių kapus. 

šią vasarą numatomas posto 
narių susipažinimo išvažiavi
mas, o ateinantį sezoną viena
me iš geresniųjų New Yorko 
viešbučių numatyta surengti 
didelį karių balių. 

* ATSIŠAUKIMAS Į DETROITO 
LIETUVIŲ VISUOMENĘ 

Brangūs tautiečiai-tės: 
Detroito BALFo 76-tas sky

rius paskutiniame savo susi
rinkime nutarė šaukti masinį 
mitingą birželio (June) 23, 7:30 
vai. vak. (ketvirtadienį) buv. 
Lietuvių Svetainėje, 25th ir W. 
Vernor Highway, aptarti TAG 
DAY organizavimą. 

Nežiūrint į tai, jog tai yra 
darbo diena, .paaukokite savo 
poilsio laiką ir dalyvaukite. Nuo 
jūsų dalyvavimo priklausys, ar 
mes sugebėsime šią dieną su
organizuoti. 

Šį kartą mes jūsų aukų ne
prašome, tik paremkite mus sa
vo atsilankymu, o aukų prašy
sime vėliau iš miesto visu 
nės. 

TAG DAY pasisekimas gry
nai priklausys nuo Jūsų geros 
valios ir pasišventimo. Per pas
kutinę TAG DAY surinkome $ 
5,000 su labai maža talka. Rei
kia pripažinti, kad Detroito 
visuomenė lietuviams gana pa
lanki ir dosni. Mes niekuomet 
negalėtumėm tokios sumos su
kelti iš savųjų tautiečių. 

Šis pakvietimas kreipiamas ir 
i mūsų naujai atvykusius lie
tuvius, buvusius tremtinius. 

Yra mūsų visų pareiga gel
bėti brolius ir seses lietuvius. 

BALFo 76-to skyr.valdyba 

Binghamton, N.Y. 
NAUJAS KUNIGAS 

Birželio 12 d. vietos lietuvių 
bažnyčioje pirmas iškilmingas 
mišias laikė ką tik įšventintas 
naujas kunigas Robertas Kęstu
tis Baltch. Po iškilmių bažny
čioje įvyko iškilmingi pietūs 
lietuvių salėje. 

Vietinio laikraščio žiniomis, 
naujasis kunigas yra gimęs 
Amerikoje, bet su tėvais 1933 
metais parvažiavęs į Lietuvą, 
ten lankęs Panevėžio gimnaziją 
ir muzikos mokyklą. Nuo 1942 
iki 1947 m. lankęs tarpdiocezi-
nę kunigų seminariją Kaune (?) 
Visa šeima į Ameriką grįžusi 
1947 metų balandžio mėnesį. 

Kun. Baltch sesuo Aldona 
studijuojanti mediciną Syracuse 
universitete, o brolis Julius esąs 
vaistininkas Binghamtone. 

Tabor Farm, Mich. 
VIEŠI METROPOLITAN OPE

ROS žVAIGžDft 

Šiomis dienomis į Tabor Farm 
atvyko atostogų iš New Yorko 
Metropolitain operos solistė Po-
lina Stoška su savo mamyte. 

SESERYS KAZIMIERIETĖS 
J.J. BACHUNO RESERTUOSE 

VARGINGOS TEVYNfiS VAR
G I N G I  V A I K A I . . .  

Detroito lietuviškoji visuome
nė paminėjo 1941 metų birže
lio mėnesį trėmimų sukaktį. 

Birželio 11 d. per Lietuvių Ra
dijo Balso pusvalandį kalbėjo 
dr. Pr. Padalskis, ryškiais žo
džiais apibūdindamas tą tragiš
kiausią lietuvių tautos dieną, 
kurią 1941 metais kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių buvo iš
vežti prievartos būdu į tolimus 
Rytų kraštus. 

Birželio 12 d. šv. Antano baž
nyčioje įvyko iškilmingas trė
mimo kankinių minėjimas. Į ba
žnyčią įneštos dvi vėliavos: — 
Amerikos — laisvės simbolis ir 
mūsų trispalvė, juodu šydu per
juosta, — tautos kančios ir ne
marumo simbolis. 

Per mišias lietuvių bažnyti
nes giesmes giedojo tremtiniai, 
vargoninkaujant bažnyčios var-
goninkui J. Blažiui. Stipriai ir 
jausmingai skambėjo PULKIM 
AN KELIŲ, PRIEŠ TAVO AL-

Birželio pirmomis dienomis j TORIŲ, MARIJA, MARIJA ir 

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

Geriausiai 

LIETUVIU 
Paveiksluotas / 

t 
fcouot 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigfos Gegužio 15, 1933. 

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

OOOtOHO«»lOIO(«»«0>00(C-'0>lG«OIO*l 

viešėjo iš Chicagos 28 seserys 
vienuolės Kazimierietės, kurios 
3 dienas praleido didžiausiam 
J. J. Bachuno resorte šiauriniam 
Michigane — Blany Park, die
ną viešėjo Hotel Macatawa ir 
vieną dieną Tabor Farm. 

VYSKUPAS V. BRIZGYS 
SVEČIUOSE PAS BACHUNĄ 

Blaney Park 4 dienas viešė
jo vyskupas V. Brizgys kartu 
su šv. Kazimiero kolegijos Chi-
cagoj kapelionu kun. Urba. 

JAU 28 TREMTINIAI 
Paskutiniu laiku Tabor Farm 

prie ūkio ir resorte gyvena ir 
dirba 28 tremtiniai, atvykę iš 
Vokietijos ir Švedijos. Iš pas
kutiniųjų atvykusiųjų yra duse-
tiškis Balys Girčys, kuris, būda
mas tremtyje, yra sudaręs di
delį lietuviškų knygų rinkinį, ir 
V. Kiburys, pasvališkis. 

PROF. K. 2ALKAUSKAS 
MACATAVOJ 

Hotel Macakata resorfco dar
bams apsigyveno buvęs Vytau
to D. Universiteto Kaune Tei
sių fakulteto prof. K, žalkaus-
kas su žmona, kurie jau porą 
kartų lankėsi ir Tabor Farmoj. 

V. Dainoras 

• SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių, 

144 pusi Kaina 80c 

kitos mūsų bažnytinės giesmės, 
dvelkdamos į mūsų sąmonę to
kiu stipriu tėvynės prisimini
mu, kad daugelio akyse žvilgėjo 
ašaros. 

Kun. dr. 1. Boreišis pasakė 
šiai dienai pritaikytą pamokslą. 
Pamokslo vedamąja mintimi pa
ėmė poeto Maironio posakį: var
gingos tėvynės vargingi vaikai. 
Tie žodžiai, tokie kupini gilios 
prasmės, jautriai praskambėjo 
tremtinių giedam®J« giesmėje 
ir pamoksle. 

Po pamaldų šv. Antano para
pijos mokykloje įvyko minėji
mas. Garbės .prezidiume — kun. 
dr. I. Boreišis, Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro vice
pirmininkas — A. Rinkūnas ir 
Tremtinių Draugijos pirminin
kas — inž. V. Urbonas. 

Inž. V. Urbonas, atstovauda
mas Tremtinių Draugiją, kuri 
organizavo šį minėjimą, atidarė 
susirinkimą. Atsistojimu pa
gerbti trėmimo kankiniai. Trum
pą žodi tarė kun. dr. I. Borešis. 
Po to ilgai kalbėjo nesenai atvy
kęs tremtinys St. Kazlauskas. 
Prelegentas pavaizdavo apysto-
vas, kuriose vyko didieji 1941 
metu birželio mėn. trėmimai. 
Pasakojo apie sovietinę san
tvarką ir kvietė visus bendron 
talkon kovoti dėl tėvynės lais
vės. 

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. J. Gliaudys 

IS LVŠ SUSIRINKIMO 

LVS 6 skyr. susirinkime šį 
kartą buvo išduoti raportai iš 
buvusio Tautinės srovės seimo 
ir skyriaus koncerto. Seimo ra 
portą padarė Juozas Kripas ir 
aš, nes tik mudu iš šio skyriaus 
seime dalyvavome. 

Buvusio vakaro-koncerto ra
portą patiekė Stephania Douvan 
ir J. Kripas. Iš raporto atrodo, 
kad koncertas visokiariopai pa
vykęs. 

Išrinkta persiorganizavimo ko
misija. Į komisiją įeina du buvę 
tremtiniai — Ona Navasaitie-
nė ir Leonas Bulgarauskas, ir 
trys senieji — Juozas Ambrozė, 
Juozas Kripas ir jūsų korespon
dentė. ši komisija paruoš pla
ną platesniam narių sukvieti
mui. Jie taipogi suras vietą ir 
laiką sekančiam susirinkimui, 
kuris numatmas šaukti prie eže
ro. 

GAUTAS STATUTAS 

Jau yra gauta Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Sta
tuto knygelių. Kiekvienas sto
damas į organizaciją, galės gau
ti statutą. Kas dabar iš anksto 
nori su statutu susipažinti, pra
šau kreiptis į mane. 

IŠVAŽIAVIMAS PRIE EŽERO 
Susirinkime nutarta suruošti 

išvažiavimą prie ežero. Vietą 
vasarnamyje prie Cooley ežero 
malonėjo leisti mūsų mieloji pa
triotė ponia Kriaučiūnienė, ku
ri jau ir anksčiau ne kartą tą 
malonumą mums yra padariusi. 

Išvažiavimo rengimo komisi-
jon įėjo šios veikėjos: Malvina 
Smailienė, Josephina Domeikie
nė, Ona Navasaitienė, Albina 
Ambrosienė na ir mane su Juo
zu Kripu priėmė į talką. 

•SVEIKINO TREMTINIAI 
Susirinkime kalbėjo buvę 

tremtiniai — Antanas Vosylius 
ir Leonas Bulgarauskas. Jie 
sveikino senuosius veikėjus ir 
prašė nepamiršti dar tremtyje 
likusių brolių. 

Paskirta 10 dol. vienam trem
tiniui sušelpti Belgijoje. 

SUSIRINKITE PRIE ART IN
STITUTO 

šį sekmadienį, birželio 19 d. 
4 vai. po piet, įvyks Tarptauti
nio Instituto kertinio akmens 
padėjimas. Prašome visus lie
tuvius susirinkti dar prieš ke
turias prie Woodward ir Kirby 
gatvių. Ten bus pažymėtos vie
tos atskiroms tautybėms. Bus 
ir lietuviams vieta. Greičiausiai 
prie Kirby gatvės. Nušjf tuoj 
pamatysite. 

Parade ir programoje daly
vausime ir lietuviai. Pasimaty
sime. 

BALFo PIKNIKAS BUVO 
SĖKMINGAS 

AUKOS A. L. TARYBAI 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS GAUTOS AUKOS IR KT. 

PAJAMOS 

(Tęsinys iš 20 DIRVOS Nr.) 

Massachusetts 
Paul Mankus, Blackstene, 

Mass. $20.00 
Haverhill, Mass., ALT skyr. 

(P.M. Jankauskas) 70.55 
Norwood, Mass., ALT skyr. 

(P. Kručas) 121.00 
Lawrence, Mass., ALT skyr. 

(kun. P. M. Juras) 324.00 
Lowel, Mass., ALT skyr. 

(Peter Saulėn) 172.00 
Norwood, Mass., kolonija 

(kun. F. E. Norbutas) 97.44 
Cambridge, Mass., ALT sk. 

(kun. P. Juškaitis) 92.00 
Liet. Nepr. Minėjimo ko

mitetas, Boston, Mass 
(dr. A. L. Kapochy) 1,690.95 

Sandaros 16 kp. c/o M. Vai-
dyla, Worcester, Mass. 50.00 

Sandaros 24 kp. c/o M. Vai-
dyla, Brockton, Mass. 230.00 

$2,867.94 

Connecticut 
New Britain ALT skyr. 

(kun. J. J. Matutis) $200.00 
Mr. ir Mrs. John Kutis, 

Colchester, Conn. 30.00 
Stamford ALT Skyr. (Mrs. 

A. Bortweck) 20.00 
New Britain ALT Skyr. 

(M. Mažeika) 200.00 
Stanley Yuskevicia c/o NAU

JIENOS, Bridgeport, 
Conn. 5.00 

Bridgeporto ALT Skyr. 
(A. Stanišauskas) 30.00 

New Haven ALT skyr. 
(V. Norkūnas) •» $ 

Waterburio ALT skyr. (A. 
10.00 

J. Aleksis) 
Ansonia ALT skyr. 

Trapkauakas) 

1,500.00 
(A. 

125.00 

$2,410.00 

Birželio 5 d. Birutės Darže 
buvo BALFo 76 skyr. piknikas. 
Diena pasitaikė graži, tad ir 
žmonių privažiavo daug. O ka
da žmonių yra, tada ir pinigo 
lieka. BALFui, kaip šalpinei or
ganizacijai, pinigai kaip tik la
bai reikalingi. Piknike dalyvavo 
daug buvusių tremtinių. 

KUN. AKSOMAICIO PIRMOS 
MIŠIOS 

Birželio 12 dieną šv. Jurgio 
bažnyčioje' laikė pirmas mišias 
nesenai įšventintas kunigas 
Eduardas Aksomaitis. Jo tėve
liai Ona ir Antanas Aksomaičiai 
priėmė iš savo sūnaus rankos 
išpažinties sakramentą. 

M. Sims. 

Pennsylvania 
Z. Jankauskas, Philadel

phia, Pa. $25.00 
Chester ALT Skyr. (kun. 

E. M. Paukštis) 101.00 
Pittsburgho ALT skyr. (J. 

J. Grėbliūnas) 1,100.00 
Liet. R. Kat. Sus-mas Ame. 

riko j, Wilkes Barre, Pa. 
(WM. T. Kvetkus) 100.00 

Philadelphia ALT skyr. 
(adv. C.S. Cheleden) 1,1#0.00 

$2,226.00 

O h i o  

Clevelando ALT skyr. 
(J. Kuzas) $710.89 

Liet. Tremtinių Draugija, 
Cleveland, Ohio (Pr. 
Drasutis) 1^5.00 

Clevelando Tautinės grup. 
Vasario 16-sios pajamos 
(K. S. Karpius) 412.60 

Our Lady of Perpetual Help 
parapijos Vasario 16-sios 
pajamos (kun* J. An
gelaitis) 134.20 

Akron ALT skyrius <A. 
Zdanis) liO.OO 

$1,532.69 

kučiai (kun. L. J. Men-
delis) 31.75 

Baltimorės ALT skyr. 
K. Matuliauskas) 23.00 

Ona Praninskienė c o kun. 
L. J. Mendelis, Baltimo
re, Md. 5.00 

$1,111.75 

New York 

Maspeth R. Kat. parapija 
(prel. J. Balkūnas) $475.00 

Lith. Citizens Club, Inc., 
Maspeth, N. Y. (prel. 
J. Balkūnas) 25.00 

Binghamtno ALT skyr. 
(P. B. Balchikonis) 200.00 

Paul P. Kubiliaus surinktos 
auks, Maspeth, N. Y. 25.00 

Prano Jociaus surinktos 
aukos, Maspeth, N.Y. 25.00 

Rochesterio ALT skyr. (V. 
J. Apanavičius) 275.00 

$1,025.00 

Wisconsin 

Racine ALT skyr. ($. 
Simanavičius) $250.00 

Liet. Kultūros dr-ja (Ant. 
Kašuba) 152.25 

Kenosha ALT skyrius 
(kun. J. Palukonis) 420.00 

Jonas Žilinis, Superior, 
Wise. 10.00 

Sheboygan ALT skyrius 
(kis. J. J. Shlikas) 80.00 

$912.25 

New Jersey 

Newarko ALT skyr. (J. 
V. Baltrukonis) $100.00 

Kearny ALT skyrius (J. 
V. Baltrukonis) 29.80 

Paterson ALT skyrius (J. 
Sprainaitis) 423.62 

$553.42 
California 

Julija Liesytė, Berkely, 
Cal. (už knygas) $ 4.00 

Adv. Joseph C.Peters, Al- • 
tadena, Cal. 5.00 

Los Angeles ALT skyr. 
(M. Varkalis) 181.06 

A. Shi lala, Los Angeles, 
Cal. 5.00 

Los Angeles ALT skyrius 
(A. F. Skirius) 35.00 

$230.06 

Indiana 

BALFo 92 skyrius, Clin
ton, Ind. (D. Riauba) 25.00 

Ind. Harbor ALT skyrius 
(kun. A. Martišūnas) 200.00 

$225.00 
New Hampshire 

Manchester ALT skyrius 
(P. A. Andrėjūnas) $75.00, 

$75.00 

Florida 

• LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paąiškinim a i s 
lietuviškai ir angliškai. 

Kaina $1.00 

Michigan 
Liet. Tremtinių Dr-ja, Det

roit, Mich. (P. čečkaus-
kas) $225.00 

A. J. Mickus, Houghton, 
Mich. , , 100.00 

John Ralys, Lowell, Mich. 13.00 
Grand Rapids ALT skyr. 

(A. P. Childs) 135.00 
J. Barauskas c/o NAUJIE

NOS, E. Dearborn, 
Mich. 3.00 

Detroito Liet. Organizacijų 
centras (J. Pilka) 1,402.05 

Liet. Tremtinių Dr-ja, De
troit, Mich. (E. Arba-
Siauskas) 100.00 

$1,981.05 
Maryland 

JCun. T>r. L. J. MendfiUs, 
Baltimore. Md. $700.00 

Baltimorės ALT skyr, 
(K. Matuliauskas). 307.00 

Įvairių asmenų smulkios au
kos (kun. L.J.Mendelis) 45.00 

Šv. 'Alfonso mokyklos vai-

BALFo 39 Skyrius, Miami, 
Fla. (C. Braze) 

Nebraska 

Omaha ALT skyrius 
(kun. J. Jusevičius) 

$50.00 

$50.00 

$35.00 

$35.00 

Maine 
Rumfordo ir Lewistono 

Liet. kolonijos <tėv. J. 
Liauba) $25.00 

SLA 299 kp., Rumford, Me. 
(J. Kawlaiche) 10.00 

$35,00 

Viso $21,915.46 

Pastaba: skliausteliuose pažy
mėta pavardė nurodo asmenį, 
kuris aukas ALT Centrai at
siuntė. 

Visiems ALT skyriams, kolo
nijų komitetams ir kt. už darbą, 
o aukotojams už jų gražią pa
ramą Lietuvos reikalui tariam® 
nuoširdų ačiū. 

ALT Vykd. Komitetas 



LIETUVIŲ PASIRODYMAS 
socialines veiklos konferencijoje 

i - 1  ^ . .  . .  C  l e v e  l a n d ė  
J. Daužvardienė ii Chicago* padarė du praneši-
mus. — Clevelandiečiai šokėjai paliko didelį įspūdi. 

Susidomėjimas Čiurlionieciais. 
J. Daud¥vardienė iš Chicagos 
padarė du pranešimus. — Cleve
landiečiai šokėjai paliko didelį 
įspūdi. — Susidomėjimas čiur

lionieciais. 
Socialinės veiklos konferenci

joje CIevelande dalyvavo apie 
8,000 delegatų iš visos Ameri
kos. Posėdžiai truko penkias 
dienas, po kelis vienu metu, pa
siskirstę įvairiose vietose. 

Šitoje didelėje konferencijoje 
lietuviu dalyvavimas tačiau ne
praėjo nepastebimai. 

Juzė Daudžvardienė iš Chica
gos darė net du pranešimus. 
Viename iš jų ji buvo pakviesta 
papasakoti, kaip lietuviai Ame
rikoje yra susiorganizavę. Tai 
buvo tame posėdyje, kur buvo 
kalbama apie atskirų tautybių 
amerikiečių susiorganizavimo ti
pus. Kaip vienas iš susiorgani-
zavimo pavyzdžių ir buvo lietu
vių susiorganizavimas. 

Pranešėja papasakojo, kokios 
yra lietuvių organizacijos, kaip 
jos veikia, kokios ir kiek turi 
spaudos, kokia lietuvių organi
zuoto veikimo įtaka yra į Ame
rikos visuomenini gyvenimą. 

Kitame pranešime J. Daudž
vardienė turėjo papasakoti apie 
lietuvių kultūrinį veikimą šiame 
krašte, čia buvo papasakota 
apie jau pagarsėjusią Chicagos 
Kalėdų Eglutę, apie lietuvių 
dainas, šokius, kurie Amerikoje 
yra gana paplitę ir susilaukia 
plataus susidomėjimo. Papasa
kojo apie New Yorke įvyksian
čią lietuviu dailės parodą ir anie 
atvykstančius f Cleveland^ čiur-
lioniečius. 

Ypač čiurlioniečių atvykimas 
sukėlė didelio susidomėjimo. Ke
li veikėjai prašę nurodyti, kada 
ir kur galima su jais susisiekti, 

o vieno miesto atstovas pareiš
kęs, kad rudeniop jie rengia 
įvairių tautybių meno festivalį 
ir būtinai norėtų tame festiva
lyje matyti čiurlioniečius. 

Tam susidomėjimui ypatingai 
daug padėjęs Lietuvių Tremti
nių Draugijos CIevelande šokėjų 
grupės pasirodymas šeštadienio 
vakare Hollander viešbutyje, 
kur įvyko delegatų susipažini
mo vakarienė. 

čia mūsų šokėjų grupe pašo
ko du lietuviškus tautinius šo
kius — "šustą" ir "Kubilą", šo
ko keturios poros. 

Be lietuvių programoje dar 
dalyvavo viena pora lenkų šo
kėjų, kurie pašoko krokoviaką 
ir dar porą lenkiškų šokių. 

Mūsų šokėjai palikę tok| įs
pūdį, kad konferencijos metu ne 
vieną kartą apie tai buvę užsi
minta ne tik privačiuose pasi
kalbėjimuose, bet ir viešose kal
bose. 

Iš to galima spręsti, koks di
delis turtas yra mūsų tautiniai 
šokiai, mūsų tautiniai drabu
žiai, na, ir mūsų gražus jauni
mas! O kas išgirsta mūsų tau
tines dainas — gėrisi, stebisi 
ir tuojau nori arčiau pažinti 
ir mūsų tautą! Visi šie elemen
tai prisideda prie bendro pasi
sekimo. 

Tokio pasisekimo susilaukė 
mūsų šokėjų nedidelė grupė, 
sudaryta greitomis, negalėjusi 
visai pilnai pasirengti. 

Galima isivaizduti, kaip pa
garsėtu lietuviu dainos ir šokiai, 
jei mūsų čiurlioniečiai turėtų 
galimybės pasirodyti, kurie yra 
tam kaip reikiant pasirengę. 
Todėl turime daryti viską, kad 
tai būtų pasiekta. 

T E N  S U D E G I N O  
2480 lietuvių 

Rašo Balys Gaid/iūnas 

2. 

Flossenbuergas — labai nuo
šali vieta, prie Čekoslovakijos 
sienos, kalnuotoje Bavarijos 
Oberpfalzo apylinkėje. Kaip ir 
visą Bavariją, taip ir šią sriti 
dabar valdo amerikiečiai. 

Iki 1S38 metų Flossenbuer
gas buvo mažai kam žinomas. 
Tik suinteresuotieji gauti gero 
statybinio akmens ir medžio ga
minių kreipdavosi į kelias šiu 
šakų įmones. 

Bet nuo 1938 metų apie Flos-
senbuergą pakalbėdavo ir patys 
vokiečiai, nes tai vieno tai kito 
artimieji, neištikimi Hitle.riui, 
jau buvo ten pakliuvę. Mat tais 
metais, porą kilometrų nuo mie
stelio, labai nuošalioje vietoje. 
Gestapas pradėjo statyti bara
kų miestelį, jį tverti aukštomis 
spygliuotų vielų tvoromis ir 
vežti politinių kalinių būrius 
Sužiuro ir vietiniai gyventojai 
bet sužiūre greit nusiramino 
Mat vokiečiai, būdami labai pa
klusnūs valdžiai, pasakė — 
"Matyt, kad taip reikia"... 

Naikinama j ai koncentracijos 
stovyklai vieta buvo parinkta 
"ideali". Nuošaliai nuo žmonių 
judėjimo, kalnų tarpekliuose ... 
Atrodo, kad tinkamesnės vietos 
nebūtų galima ir rasti Vokieti
joje. Neabejotinai Gestapas ti-
kėjsi čia per šimtmečius nai
kinti vokiečių siekimams nepa
klusniuosius. Bet išėjo kitaip. 

Visos Vokietijos gestapininkų 
įrengtos koncentracijos stovyk
los pasižymi dideliu uždarumu. 
Vienos iš jų įrengtos pelkėtuo-

Maskva bijo Amerikos šokėjų! 
Nesenai Metropolitan operos 

baleto vadovas kreipėsi į sovie
tų ambasadą Washingtone su 
pasiūlymu dėl to baleto apsilan
kymo Maskvoje. 

Atsakymas atėjo neigiamas. 
Ir, reikia pripažinti, net gana 
nemandagus. 

Sovietų ambasados sekreto
rius atsakydamas į tą pasiūly
mą parašė, kad, iš vienos pusės, 
teatrai Maskvoje labai užimti ir 
svečiams pasirodyti sunku būtų 
rasti laisvų dienų, o iš kitos 
pusės, sako, Maskvoje publika 
pripratusi prie labai gero baleto, 
tai amerikiečių šokėjai gali ir 
pasisekimo neturėti, ypač, kad 
jie ištisų baletų nepastato, o 
duoda tik ištraukas... 

New Yorko baleto vadovas 
aiškina, koks buvo jo pasiūly
mas. Sako, mes apmokėtumėm 
algas, išlaidas ir viešbučius vi
siems savo grupės nariams: apie 
40 šokėjų ir orkestro dirigentas. 
Mes važiuotumėm su savo kos
tiumais ir savo dekoracijomis 
(scenariumu). Vienintelis daly
kas, ko mes norime, tai tik tai, 
kad jie duotų mums savo orkes
trą. ; i ' 

Toliau sako, mes sutinkame, 
kad visos tų spektaklių pajamos 
būtų paskirtos, kur jie nori: 
mes sau nei cento iš to nereika
laujame. Mes manėme, kad ba
letas yra geriausias būdas pra
dėti kultūriniam bendradarbia
vimui, kadangi baletas nesu
rištas su skirtingos kalbos ke-
blumais. !"*") 

Dėl priekaišto, kad amerikie
čių balete rodomos tik baleto 
nuotrupos, baleto vadovas sako, 
kad tai netiesa. Iš 25 baletų, ku
riuos New Yorko grupė gali 
įtraukti į savo programą, tik 
keturi, patys ilgieji, čia priimta 

rodyti nepilnai, kai ką pralei
džiant. Visi kiti yra ištisi bale
tai, o ne kokios nuotrupos. Tie
sa, tų ilgųjų tarpe yra Rusijoj 
labai gerai žinomi baletai, kaip 
"Gulbių Ežeras" ir "Spraktu-
kas", kurie ten tikrai yra pri
prasta parodyti ištisai. 

Bę&,.. leiskime, kad Maskvos 
baletas net ir geresnis už New 
Yorko, tai tuo labiau — ko gi, 
rodos, bijoti leisti New Yorkie-
čiams ten pasirodyti? Ypač, kad 
jie patys už viską užsimoka ir 
dar spektaklių pajamas atiduo
da! Tai būtų tik Maskvai nau
dinga propaganda ... Tačiau 
Maskva savo jėgomis, matyt, 
taip jau labai nepasitiki, kaip 
giriasi, nes bijo savo publikai 
parodyti, kaip amerikiečiai... 
"šokti nemoka"... O greičiau
siai — bijo, kad amerikiečiai 
nepamatytų, koks iš tikrųjų yra 
sovietiškas "rojus". 

Peršovė Philadelphijos 
beisbolininką Vaitkų 
Šią savaitę Chicago j e viena 

pakrikusių nervų mergina pa
šovė žymiausį Philadelphijos 
beisbolininką Ed. Vaitkų.šūvis 
pataikė į krūtinę, truputį že
miau širdies. Pradžioje nesiti
kėta išgelbėti jo gyvybę, bet 
vėliau atsirado kiek vilties, nors 
dar visai netikra, kad krize ne
pasikartos. 

Jį peršovusi mergina aiškina, 
kad jau pora metų, kaip ji, ma
tydama Vaitkų sporto aikštėse, 
įsimylėjusi ir galvojusi jį nu
šauti, kad ... turėtų stiprų per
gyvenimą ir kad jis kitai netek
tų. Atvirai prisipažįsta, kad po 
šovimo jos nervai esą ramesni... 

' » v * 

DP IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS 
liks tuo tarpu nepakeistas 

Atstovų Rūmų priimtas projektas perduotas j 
Senatą, kuris visai nesiskubina 

Prieš porą savaičių Atstovų 
Rūmai gana staigiai priėmė 
Tremtinių Imigracijos Įstatymo 
pakeitimą. Pakeitimas pasiųs
tas į Senatą. Tačiau atrodo, 
kad Senatas iki šios sesijos pa
baigos to reikalo nesvarstys ir 
įstatymas tuo tarpu pasiliks 
toks, koks jis dabar yra. 

Atstovų Rūmų pakeitimas kai 
kieno yra vadinamas įstatymo 
"suliberalinimu". Reiškia, jame 
yra numatyta didesnių palengvi
nimų tremtiniams atvykti. 

Tikrumoje tie palengvinimai 
yra nukreipti tik vienos trem
tinių grupės naudai ir jame ne
pašalinami tie apsunkinimai, ku
rie sudaro beveik svarbiausią 
kliūtį tremtinių įvažiavimui. 

Tariamieji palengvinimai yra 
toki. Įstatymu pasinaudoti lei
džiama ir tiems, kurie iš anapus 
"geležinės uždangos" vakarų zo
noje atsidūrė jau karui pasibai
gus, net iki šių metų pradžios. 
Bendras įleidžiamų skaičius pa

didinamas iš 205,000 į 339,000 
ir įmigracijos laikas pratęsia
mas iki 1951 metų liepos 1 d. 

Panaikinamos pirmen y b e s 
tremtiniams, kilusiems iš so
vietų okupuotų kraštų ir pirme
nybes ūkininkams. 

Bet: 1) nepanaikinami "mor-
gičiai" ant kvotų, 2) jokių pa
keitimų darbo-buto garantijų 
sudaryme, nors pati komisija tą 
pripažino nepateisinamu suvar
žymu. 

Šis darbo-buto garantijų su
tvarkymas yra didžiausia kliū
tis, dėl kurios visa programa 
gali likti neįvykdyta. Kol ta 
tvarka lieka, kažin ar yra pras
mės įstatyme didinti tremtinių 
imigrantų skaičių: ir tie 200, 
000 kažin ar galės atlikti reika
laujamus formalumus.. • 

faigi, jei pakeitimas liks ne
priimtas, gailėtis nėra ko. Per 
likusį laiką reikia stengtis iš
kovoti naudingesnių pakeitimų. 

se rajonuose, kitos miškuose, 
trečios kalnuose. Nuošalumo rei
kėjo. Sakoma, kad visose tose 
stovyklose žuvo apie 11 mili
jonų žmonių. Flossenbuergas 
yra tik maža iškarpa iš to mil
žiniško mirties malūno. Mūsų 
nelaimei čia buvo sumalta la
bai daug ir lietuvių. Jokioje ki
toje stovykloje tiek lietuvių ne
buvo sunaikinta, kiek Flossen-
buerge. 

Flossenbuergo _ apylinkės — 
tipiškas Vokietijos akmens skal
dyklų rajonas. 

1-oje nuotraukoje matome 
bendrą Flossenbuergo koncen
tracijos stovyklos vaizdą. Tai 
ištisas miestelis medinių bara
kų, aptvertų spygluiota viela. Į 
vielas paleista aukšto įtempimo 
elektros srovė. Iš medinių ba
rakų išsiskiria keli mūriniai na
mai. Jie buvo ne kaliniams, bet 
stvyklos administracijos reika
lams ir budinčioms sustiprin
toms sargyboms, jei kaliniai 
imtų daryti maištą. 

Barakai buvo primytiviškiau-
si ir nuolat prikimšti kalinių. O 
sargybiniai gyveno atskirai, 
liuksusiniai įrengtuose kalnų 
stiliaus namukuose. Kai aš užė
jau į tuos namukus, nustebau 
jų įrengimo prašmatnumu. Sie
nos buvo išmuštos gražiausia 
faniera, kambariai apstatyti 
puikiausiais minkštais baldais ir 
iliuminuoti žėrinčiomis elektros 
lempomis. Pasirodo, vieni turėjo 
eiti į kartuves ir į krematoriu
mą, o kiti linksminosi ir ruošė
si amžinai taip gyventi... 

2-oje nuotraukoje matome 
mirties sl«£iį. šiame slėnyje su
imtieji buvo kariami ir šaudomi, 
čia įrengtas ir krematoriumas, 
per kurio kaminą išrūko 73,296 
suimtieji. Jų tarpe ir 2,480 lie
tuvių. Nuotraukoje matome ti
pišką sargybinių bokštą. Jame 
buvo įrengti kulkosvaidžių liz
dai ir ten nuolat budėjo sargy
biniai. Darbe mirusius pro tą 
sargybinių bokštą einančiu ge
ležinkeliu mažais vagonais tie
siai veždavo j krematoriumą. 
Dabar šiame slėnyje visos tau
tos, pagerbdamos žuvusiuosius, 
yra pastačiusios savo pamin
klus. Tokius paminklus pasta
te ir lietuviai. 

3-oje nuotraukoje matome lie
tuvių būrelį prie kalinių šaudy
mo aikštelės, šioje aikštelėje 
kasdien buvo šaudomi kaliniai. 
Dabar čia prikalta paminklinė 
lenta, o už jos į piramidinį kal
ną supilti sudegintųjų palaikai. 
Virš stovinčiųjų galvų matyti 
kartuvės su trimis kabliais. Čia 
kasdien gestapininkų siautėjimo 
laikais jie buvo užimti lavonais. 

Jūs paklausite, dėl ko gi jie 
buvo taip naikinami ? Atsaky
mas tėra vienas — visi jie buvo 
atsistoję skersai kelio hitlerinei 
sauvalei, visi jie mylėjo savo 
kraštus ir norėjo jiems laisvės. 
O laisvė visada brangiausiai 
apmokama todėl, kad išlikusieji 
gyvi dar labiau ją brangintų. 

'(Daugiau kitame DIRVOS nr.) 

Ir Amerikoj ne visko yra.. 
Jei Amerika nuo kitų kraštų atsitvertų, tai ji 

nebūtų tokia, kokia dabar yra 
Pisakoja, kad kaž kas Ber

lyno vokietį paklausęs: 
— Na, dabar esi matfs ame

rikiečių ir rusų. Pasakyk, kokių 
panašumų ir kokių skirtumų 
tarp jų pastebėjai. 

Berlynietis kiek pagalvojęs, 
atsakė: 

— Panašumas iš pirmo susi
tikimo labai didelis: ir vieni ir 
kiti sako, kad "pas mus visko 
yra". O skirtumas toks, kad ru
sai taip sakydami meluoja, o 
amerikiečiai teisybę sako. 

* 

— Amerikoj visko "plenty", 
— tuo žodžius girdime ir čia pat 
Amerikoj kone kasdieną. 

Bet ar tikrai taip yra? Ar 
viskas, ko šiandien Amerikoj 
daug, yra iš Amerikos? 

— Ne! Ne viskas. 
Amerikoj nėra nei kavos, nei 

kakavos, nei arbatos. Ir cuk
raus savo krašte Amerika (čia 
kalbama apie US,A) pasidaro 
tik 48%, o 52% turi pirkti ki
tuose kraštuose. 

Kavą čia geriame daugiausiai 
iš Brazilijos atvežtą, kakavą — 
iš Afrikos, arbatą — iš Azijos... 

Bet tai ne viskas. Amerika 
turi pirkti 98% sau reikalingo 
azbesto, tai yra tokios medžia
gos, kuri nedega ir apsaugo nuo 
per didelio įkaitimo kitas maši
nų ar pastatų dalis, esančias 
arti prie karštos vietos. Jeigu 
nebūtų asbesto, nebegalėtų veik
ti daugumas fabriku. 

Bauxitas yra būtinai reika
linga medžiaga lėktuvams. Jo 
du trečdalius Amerika turi pri
sipirkti kituose kraštuose, savo 
neužtenka. 

Vario 38% tai pat reikia ki
tur pirkti. Jeigu reiktų tik savu 
variu išsiversti, tai, pavyzdžiui, 

net telefonų tinklo nebebūtų ga
lima plėsti, o laikui bėgant reik
tų jį siaurinti. 

Valakno virvėms vyti reikia 
visą 100% pirkti iš kitur. O to
kių kanapinių virvių, kaip kad 
Lietuvoj vadeles vydavo, čia 
nei nematyti. 

Beveik visi deimantai (išsky
rus pusę nuošimčio), yra perka
mi iš svetur. O jie reikalingi 
ne tik papuošalams, bet be jų 
nėra nei gero laikrodžio... Ir 
daugeliui kitų instrumentų dei
mantai reikalingi. 

Manganezo iš kitur perkama 
89%. Be jo nebūtų Amerikoj 
šratinių gulyklų ratų ašims, o 
tai reiškia, kad negalėtų va
žiuoti automobiliai, negalėtų su
ktis jokios kitos mašinos. O 
kokia gi čia būtų Amerika — 
be automobilių, be mašinų! 

Maža to. Amerika kitose ša
lyse turi pirki 99 r'< nikelio, 99 
r< švino, 1000' copra alyvos ir 
100r; natūralios gumos. Atimk 
visa tai — pagalvokim#, kas 
čia pasidarytų! 

Gryno šilko Amerika taip pat 
turi kitur pirkti visą 100 r*. O 
jo reikia ne tik moterų sukne
lėms, bet ir... aviacijai para
šiutams. 

Amerika taip pat neturi ir 
kinino. taip svarbių vaistų nuo 
drugio. Jo 100^ irgi perka iš 
kitur. 

Taigi... Sakyti, kad Ameri
koje visko yra, yra kiek per 
drąsu. Teisybė yra, bet tik to
dėl, kad Amerika gali daugelį 
dalykų pirkti iš kitų kraštu. Jei
gu Amerika visiškai užsidarytų 
nuo kitu kraštu, nepalaikytu su 
jais jokiu santykių, tai ji tik
rai neatrodytų taip, kaip dabar 
atrodo. *' 

AMERIKA LAUKIA KARALAITĖS 
Laikraščiai praneša, kad ne

trukus į Ameriką rengiasi at
vykti Anglijos karaliaus jau
nesnioji duktė Margareta, kuri 
dabar eina devynioliktus metus. 

"Karalaitė lieka karalaite", 
pasakė kaž koks asilų varovas 
Capri saloje, pamatęs tą pačią 
Margaretą, kuri nelabai senai 
ten lankėsi. Ir demokratiškoji 
Amerika jos apsilankymu čia 
domisi, nors šiaip ji gi tik mer
gaitė, kaip ir milijonai kitų ... 

Dabar socialistiškoj Anglijoj 
susidomėjimas karalaitėmis te
bėra nei kiek ne menkesnis, kaip 
senais laikais. Prieš porą metų 
visų akys buvo atkreiptos į 
vyriausiąją karaliaus dukterį ir 
sosto įpėdinę Elžbietą. Tada anie 
kiekviena jos žingsnį rašė. Tas 
susidomėjimas pasiekė aukščiau
sio laipsnio vestuvėms pasiruo
šimo metų ir per pačias vestu
ves. Jau kai ji sūnaus susilaukė, 
tas susidomėjimas nebebuvo 
toks didelis. 

Po Elžbietos vestuvių visas 
dėmesys nukrypo į jauniausią
ją karalaitę. 

Sako, ši vieną kartą šokdama 
valsą sakanti savo partneriui: 

— žiūrėk man į akis! Tai 
turi būti gražiausios akys vi
soje Anglijoje! Juk laikraščiai 
rašo, kad aš turiu gražiausią 
nosį, gražiausias lūpas, tai ir 
akys turi būti gražiausios! ži
noma, jeigu Tamsta tiki tuo, 
ką laikraščia rašo. . 

Reiškia, karalaitė juokiasi iš 
laikraščių pagyrų. Tie patys 
laikraščiai kartoja tuos jos pa
sakytus ar nepasakytus žodžius 
ir tuo būdu leidžia skaityto
jams suprasti, kad karalaitė ne
sikelia į puikybę. 

Tie patys laikraščiai pažymi, 
kad jaunesnioji karalaitė per
gyvena beveik visą tą patį, ką 
ir vyresnioji pergyveno. Skir
tumas tik toks, kad vyresnioji 
greičiausiai vieną dteną bus 

Anglijos karalienė, o jaunesnia
jai to jau nenumatoma. Bet to 
skirtumo yra labai gera pusė: 
jaunesnioji karalaitė, kuriai ne
reiks būti karaliene, turi daug 
daugiau laisvės. Ji net ir ište
kėti gali už ko nori, jeigu tik 

j jos išrinktasis nebus katalikas, 
j Už kataliko ištekėti Anglijos 
i karalaitei draudžiama ... Na ir, 
be to, ligi ji nebus 25 metų, tol 
prieš ištekėdama turės gauti tė
vo sutikimą. Tai ir visi suvar
žymai. 

Rodos ir Amerikos laikraščiai 
nemano apsileisti ir jos atsi
lankymo proga yra pasirengę 
prirašyti būtų ir nebūtų dalykų. 

Italijos šalininkai laimė
jo Trieste 

Triesto mieste pereitą sekiM-
dienį įvyko miesto savivaldy
bės rinkimai. Iš šešių dešimčių 
atstovų keturios dešimtys iš
rinktų yra aiškūs šalininkai tų 
grupių, kurios nori, kad Tries
tas būtų grąžintas Italijai. 

Komunistų Frontas, kuris 
stoja už Triesto "nepriklauso
mybę", surinko tik apie 10% 
balsų (nors jis ir nėjo į rinki
mus aiškiu komunistų vardu). 
Labiausiai pralaimėjo Tito ša
lininkai, kurie stojo už Triesto 
prijungimą prie Jugoslavijos: 
jie surinko vos apie 2% balsų. 

Šitie rinkimai Trieste buvo 
pirmi toki rinkimai nuo 1922 
metų. Anksčiau kai kas tvirti
no, kad Triesto gyventojai ne
nori būti prie Italijos, kad tik 
fašistai jų vardu kalba už Ita
liją. Dabar paaiškėjo, kad šiuo 
atveju fašistai sakė tą patį, ko 
ir dauguma norėjo. Nors atsto
vai dabar buvo renkami tik vie
tiniams miesto reikalams tvar
kyti, bet į rinkimus ėjusios gru
pės pačios balsavimo prasmę 
perkėlė į tarptautinę plotmę, pa-
sisakydamos, už kokį miesto li
kimą jos stoja, ^ 
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NEPERŠOKĘS, NESAKYK... 
yos TIK kartą kitą apsilankę į viešus lietuviškus pa

rengimus, naujai atvykusieji paprastai pasigenda 
juose čia augusio jaunimo. Ir tuojau privačiai, ar net 
ir viešai klausia: Ką jūs padarėte su savo vaikais. Kur 
juos dėjote, kaip auklėjote, kad jų nebematyti lietuviš
kuose suėjimuose? 

Klausimas labai skaudus. Kiekvienas čia užauginęs 
savo atžalas, jaučiasi iki širdies gilumos to klausimo pa
liestas. Nes tame klausime jis girdi priekaištą, kaltini
mą. O juk tame paklausime dažniausiai ir yra priekai
štas. Tuo tarpu klausiamieji nesijaučia patys dėl to kalti, j vietų Sąjungoj, ypatingai jos 
Sako, — pagyvensit, pamatysit, kodėl taip yra. Pamaty- Į okupuotuose kraštuose ? Ar, pa-
sit, ar jūsų vaikai ateis į lietuviškus susiėjimus. . .  |  g a l i a u ,  v i s k a s  s u  ž m o g a u s  t e i -

* * 

jjtai kur yra įspėjimas priekaištautojams! Apsižiūrėki
te, kaip bus, ir jau net kaip yra su jūsų pačių vaikais! 

Dar daugiau: apsidairykite, kaip yra su jumis pačiais! j nių priemonių, žmogaus Teisių 
Žiūrėk, tas pats, kuris pirmomis dienomis su didžiau- Deklaracija ir Genocido pa-
nusistebėjimu piktinosi, kodėl mūsų kai kurie tau-j smerkimo konvencija yra dar 

tiečiai lėkštę "diše" vadina, po kelių mėnesių jau pats 

PIRMAS BANDYMAS 
U&A ir Didžiosios Jbritamjos 

vyriausybės iormanai Kaitina 
Bulgarijos, Vengrijos ir Kumu-
nijos vyriausybes uz žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių pa
niekinimą. 

Kodėl Kaltinamos tik šios trys 
valstybės? Ar gi ne tas pats yra 
Čekoslovakijoj, jugoslavi j o j, 
Lenkijoj, Albanijoj ir pačioj So-

n4404fUM1&l [Laisvoji valanda 
Ir tarp naujienų kartais pasi 
taiko senienų... 

Prieš porą savaičių DIRVOJE 
skaičiau, kad dailininkas Varnas 
po operacijos pasveiko ir jau 
rengiasi keliauti į Ameriką. Da 
bar NAUJIENŲ pirmame pus 
pyje skaitau, kad jis dar tik su 
sirgo ir jam bus daroma opera
cija. Kaip suprasti? 

J. D. Chicago, II 

sėmis tvarkoj Ispanijoje? 
Pamato kaltinti visas būtų 

gana. Bet tam dar nėra teisi-

"vacina"kyplna", "klynina" ir tt. Nebe naujiena, kad 
kas nors viešoj vietoj išdrožęs pamokslą seniesiems už 
jaunimo praradimą, parėjęs namo iš savo vaiko išgirsta, 
kad jis jau nebekalbėsiąs lietuviškai, nes jis jau ameriko
nas ... Ir tą išgirdęs, tėvas trauko pečiais, ir jau nebe
žino, ar daryti ką nors, ar... pasiduoti likimui. 

* « 

Yr» ir dar gražiau. Nors lai dar retas reiškinys, bet 
jau pasitaiko, kad vienas kitas iš pat pradžių, vos tik 

į Ameriką įkėlęs, nusistato kuo greičiausiai pasi
daryti "tikru amerikonu". Ir ką gi daro? 

Ogi visų pirma stengiasi pavardę kaip nors pada
ryti panašesnę į airišką, škotišką, arba nors vokišką, ar 
net lenkišką, bet kad tik nebūtų lituviška... 

Jau yra vienas kitas atsitikimas, kad vaikus atidavė 
tyčia auklėti į tokią vietą, kur jie negirdėtų lietuviško žo
džio. Reiškia, kad greičiau ir geriau angliškai išmoktų. 
Bet tai drauge reiškia ir — kad greičiau lietuviškai už
mirštų ... 

• * 
Qa'žnai girdime, kad Amerikoje visos tautybės turi iš

nykti ir susilieti i vieną ... Kitaip negali būti valsty
bės, negali būti joje vienybės. 

Tai yra giliau nepagalvojančios mases įsitikinimas, 
savotiškas psichozas. Amerikos aukštesnės kultūros 
sluoksniai galvoja priešingai. 

Štai dabar Clevelande vyksta didžiulė socialinės vei
klos konferencija. Joje viename pranešime apie liaudies 
kūrybos turtų apsaugojimą buvo papasakotas toks at
sitikimas. 

Viena Amerikos mokslo Įstaiga išgirdusi, kad De
troite yra pora seno amžiaus lietuvių, kurie žino daug 
lietuviškų patarlių, dainų, pasakų. 

Įstaigos atstovė buvo pasiųsta tuos žmones surasti. 
Atradusi nurodytus namus, kreipėsi j namų šeimininkę. 
Namas gražus, turtingas, šeimininkė inteligentiška, gra
žiai pasipuošusi. Bet... šeimininkė pareiškė, kad jokių 
lietuvių tuose namuose nesą. Čia gyveną tikri amerikonai! 

Vis dėlto, po ilgų pastangų šiai mokslo atstovei pa
sisekė išaiškinti ir surasti šiuose namuose tuos ieškomus 
senukus. Pasirodė, kad tai yra tos "tikrosios amerikon-
kos" tėvai... O dukrelė, ištekėjusi už turtingo vyro, 
gėdinosi žmonėms pasisakyti, kad jos tėvai — iš Lietuvos 
prieš kelias dešimtis metų atvykę. Jai rodėsi, kad jeigu 
ji sakysis esanti lietuvaitė ir parodys žmonėms savo tė
vus, tai jau ji nebebus "tikra amerikietė"^ 

Ištikrųjų ji dar ir nebuvo "tikra amerikietė", nes sa
vo tėvų ir tautybės gėdytis nėra amerikietiška. Tai yra 
kaž kokia senosios Europos "ponų gadynės" liekana, o 
ne amerįkietiškumas. 

Minėtos Įstaigos atstovė plačiai su senukais išsikal
bėjo. užrašė daug" lietuviškų patarlių, senoviškų pasakų, 
užrekordavo senukų dainas, parašė apie juos i laikraš
čius dideli straipsnį,"su fotografijomis ... Tie nuo žmonių 
slepiami senukai tapo garsūs ... 

Po kiek laiko ta pati mokslo įstaigos atstovė gavo 
i tuos pačius namus kvietimą. Buvo parengtas gražus 
priėmimas su būreliu svečių, kurių tarpe šeimininkės 
tėvai sėdėjo garbės vietoje. O pati šeimininkė jau di
džiavosi, kad ii lietuvaitė. Dabar ji pasirodė tikra ame
rikietė i 

Aukštos kultūros amerikiečiai tą įvertina. Didžio
se konferencijose apie tokius dalykus kalba! 

čia tik pasitvirtina A. Olio Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seime pareikšta mintis, kad 

"jjeras Amerikos pilietis neišsižada savo kilmes". 
Taigi, kas nori "suamerikonėti", turėtų tą įsidėmėti, 

kad to pasieks ne svetimomis plunksnomis apsikaišy
damas; o savąsias garbingai palaikydamas. 

Ret kas gi bus su jaunimu? Ar Užtenka tik priekaištau-
~ ti čia gimusio jaunimo tėvams už jų "atžalyno" nu

tik gražiai surašyti popieriai, 
bet neįsigalioję... O minėtų 
trijų valstybių padėtis kiek ki
tokia: jos, kaip "buvę priešai", 
yra pasirašiusios taikos sutar
tis su karą laimėjusiais są
jungininkais, kuriose tarp ko 
kita pasižadėjo gerbti ir žmo
gaus teises bei laisves. 

Pagal šitas sutartis USA, D. 
Britanijos ir Sovietų Sąjungos 
diplomatinių misijų viršininkai 
yra įpareigoti prižiūrėti, kad 
žmonių teisės ir laisvės būtų 
saugojamos. Jie turi persergė
ti vyriausybes, kad jos nesi
elgtų nesuderintai su pasižadė
jimais taikos sutartyje. Jeigu 
tarp prižiūrėtojų ir prižiūrimos 
vyriausybės susidaro ginčas, ar 
Čia yra ar nėra sutarties laužy
mo, tai klausimas perkeliamas 
j komisiją, sudarytą iš abiejų 
pusių atstovų ir trečio neutra
laus nario. Toji komisija turi 
ginčą išspręsti. 

Tai štai pagal šitą tvarką 
USA ir D. Britanijos diplomatai 
dabar bando veikti. Toks ban
dymas dar yra pirmas. Labai 
įdomu, kas iš to bandymo išeis. 

Visu pirma jau pačiu "pri

žiūrėtojų" tarpe nėra ir nebus 
vienodos nuomonės. Kaltinimą 
turėtų kelti visi trys didiej 
sąjungininkai, o kelia tik du 
Trečias nieko nesako, kadangi 
trečiasis pats yra didžiausias 
tų nusikaltimų kurstytojas ir 
net įsakytojas ... 

Iki šiol į visus USA ir D. Bri 
tanijos diplomatų įspėjimus anų 
trijų kraštų vyriausybės, kal
bėdamos, žinoma, tik savo lū
pomis, bet Maskvos balsu, at
sakė, kad čia ne jūsų reikalas 
ir tiek ... 

Taigi, viskas turėtų būti per
kelta į komisijas su "neutra
liais" nariais. Bet ar šiais lai
kais yra pasaulyje "neutralių"? 
Juk, jeigu kaltinamieji nebus 
visiškai tikri, kad tas trečiasis 
palaikys jų pusę, tai atmes jį, 
kaip "ne neutralų" ir nesutiks, 
kad klausimas būtų atiduotas 
komisijai. 

Tada jau būtų aiškus įrody 
mas, kad taikos sutartis sulau
žyta. Kas toliau? 

Sakytum, kad "buvęs prie
šas" tokiu atveju vėl pasidaro 
priešas ... Bet šitame atsitiki
me yra kitaip. Tokiu priešu, 
prieš koki anais metais kariavo 
USA ir D. Britanija, nei Bul
garija, nei Rumunija, nei Ven
grija nebegali pasidaryti. Nes 
tie kraštai dabar yra vadovau
jami "buvusiu draugų" tarnų. 

Štai kur didelė painiava, dėl 
kurios šis pirmasis bandymas 
teisiniu keliu apginti bent mi
nėtu trijų kraštu žmonių teises 
ir laisves greičiausiai nepasi
seks. 

Naujoms jėgoms dabar yra uždavinys sukurti tai, 
ko reikia, kad jaunimas mėgtų bendrauti ir susieiti savo 
tarpe, kad jaunimui būtų įdomu jaustis lietuvių tarpe. 

Ne pamokslais, ne aimanavimais apie tautos vargus 
jaunimą galima patraukti. 

Jei naujosios jėgos Amerikos lietuvių visuomenėje 
nesukurs to patrauklumo, tai ir jų pačių jaunimas neju
čiomis liks svetimas lietuviškumui. 

Ta ig i . . .  i r  sakoma,  neperšokęs  per griovj, nesakyk 
"op!", nes gal dar įkrisi. 

Taip ir čia. Nepriekaištaukite senajai ateivių kar
tai dėl jaunimo, nes po metų kitų galite patys būti to 
priekaišto verti, jeigu nesugebėsite bendrai, su senosios 
ateivijos pagalba, sukurti ko nors, kas jaunimui sudarytų 
patraukimo prie lietuviškos bendruomenės. 

tolimą nuo lietuviškumo? 
Jaunimo labai kaltinti negalima. Kol mes lietuviškų 

susiėjimų programas užkrausime''begalinėmis prakalbo
mis ir kar kartą prakalbomis, tol ne tik čia gimęs jauni
mas i Dobūvius nesilankvs, bet ir lietuviškose mokyklose 
išauklėtasis greit pradės nuo jų bė?ti. 

Reikia pakelti lietuviškų parengimų lygį, reikia pa
daryti juos patrauklesniais. 

' Jei senoji karta ne visur ir ne visada mies-ė ta na_ 
daryti — jos kaltinti už tai negalima. Ji ir taip padarė 
daugiau, negu iš jos buvo galima reikalauti. 

VANAGAITI PRISIMENANT 
DIRVA tebegauna rašinių apie nesenai iš 
mūsų tarpo atsiskyrusi a. a. Antaną Vana
gaiti. Atsiminimai apie jį tebėra gyvi dau
gumo lietuvių mintyse. Vanagaitis nusipel
nė, kad minėtumėm jį ne tik sukaktuvių 
progomis. Šį kartą čia dedame Budriko ir 
St. Pilkos straipsnius apie Vanagaitį. 

In Memoriam: 
ANTANAS VANAGAITIS 

Tu pradingai... Dangaus bedugnė 
prarijo Tavo pavidalą. Tačiau Tavo sie
los muzikos lakštingala tebegieda ma
no širdžiai. 

* * 

M A N O  M A L D A  
Fausta# Kirša 

Mes gedime tėvų, sūnų ir partizanų 
Tėvynės parblokštos žmonių kraujų klanuos... 
Bendros kančios žiedai vainikais laisvę puoš, — 
O Dieve, nuodėmes atleiski jų ir mano... 

Mes kritom lūžime, mes kylame į dangų, 
Ir mūsų šauksmas palietė dausų skliautus, 
Mes drebinam šventoves ir uolų krantus, — 
Tesutrupie nelaisvės pragaro žabangai! 

Ant amžinų pilių krankliai lavonais sotūs, 
Užkeiktus burtus klykia žydintiems laukams, 
O himnai sklinda pakartųjų palaikams, — 
O Dieve, gelbėki tėvynės mano plotus! 

Taip blankūs lūpų žodžiai, bet žmogaus esybė 
Spindėjimais praskruodžia gelmes ir šaknis, 
Tu, Dieve, tas, kurs padega visas ugnis, 
Kurs vandenynui duoda veido tapatybę! 

Tavęsp, Tavęsp iškeltos rankos nekaltųjų 
Prie kryžių rymančių, prie sugriautų namų,..  
Tu rūstume praamžių skaistumu 
Palamos žvi lgsnį  kaip balandį  leisk ant jų |t§...  

Lietuvių muzikos pasaulio patriarcho nebėr. 
Viena kūrybinė pajėga dingo. Ji pasišalino nuo 
žemes. Juodas gedulo debesys apgaubė mus. 

Kad Vanagaitis mirė, jau visi žinome. Jo mir
tis buvo baisus smūgis ir didelė žala visuomenei. 
Gedulas mus slegia. Tegu galingesnė plunksna 
neišdildomai aprašo jo nepapratus dvasios turtus, 
kuriais gamta taip gausiai jį buvo apdovanojusi 
Tegu iškalbingesnis liežuvis atpasakoja kilnius 
jo gyvenimo darbus. 

Leiskite man tarti tik žodį — kitą. Aš noriu 
jam išreikšti savo meilę, savo pagarbą jam, savo 
aukštą įvertinimą jo pasišventimo ir savo šird
gėlą dėl jo per ankstyvo pasišalinimo iš m ūsų 
tarpo... 

Mūsų širdžių gilumoje yra minčių, kurių ne
galime išreikšti, susijaudinimų, kurie neranda žo
džių, dejonių, kurių negalima ištarti. Netikėtu
mas, smūgis, gailėsis, skriaudos ir žalos jausmas, 
ašarojimas, širdgėla, gedulas — čia nesudaro 
pilnos iSraiškos. Viskas yra tuščias spektaklis — 
šie gaudžią varpai, šis liūdesio ženklas, šios lai
dotuvių giesmės, šie žmonių susirinkimai, lie 
virpulingi žodžiai — viskas tuščia ... 

Vanagaičio gyvenimo darbai yra žinomi vi-
utur. Eulogijos, kurios liejasi tirštai ir sparčiai 
iš lietuvių apgyventų kraštų, nėra sukurtos iš 
dirbtinės retorikos. Jos yra tikros. Ašaros, trykš
tančios iš daugelio akių nėra ašaros dėl papročio. 
Jos nėra oficialus simbolis gedulo, kuris kybo ap-
ink mus. Jos rodo tautos mintį ir užlieja žmonių 

širdis... 
Vanagaitis mirė ... Ne! Aš negaliu tarti, 

tad jis mirė! Jis tik nuskrido amžinybėn ir skrie
damas per nežinomą kraštą tebemoja mums ran
ka ir kviečia mus gražiu sapnus sapnuoti, nebaig
iu jo darbą tęsti. 

Jo geradaringa, kelianti dvasia tebėra gyva 
Jo bendradarbių širdyse! 

Darbai, gimę iš viltingų, gailestingų, meilių 
širdžių ir kilnių protų, negali mirti. 

Jie patvers ir gyvens, kol žmogaus laikas 
užmerks akis ir žmogaus dangus subiręs į amži-
nybės kapą. 

Jo sielos muzika nepradings nuo žemės. Am
žių vėjai ją nešios po lietuvių bakūžes ir links 
mins būsimas kartas. 

Aš tegaliu tik susimąstyti nullfidime, kad 
Vanagaičio nebėr. Aš negaliu įsivaizduoti, kas taip 
gaivins MARGUČIO skaitytojus tokios skaisčios 
dvasios raštais — skaniais ir skaidriais juokais. 

Jo asmenybė nepakartojama. Paprasta savo 
talba jis nepralenkiamai įtakingai išreikšdavo 

puikias, gilias mintis. 
Aukštybėje jo dvasia skleidžia gaidas sal

džiausios dainos, liečiančios mūsų gyvenimo ver
smes. Jo dvasia lieka mums, kaip muzikos simbo
lis. Jo švelnus balsas nutilo žemėje, kad 
prabiltų sferų muzikoje, — įvairuojąs ir saldus, 
jis tebelinguoja su mumis, keldamas muzikos 
įkvėpimą. 

Jo muzikos dvasia girdo mūsų gyvenimą 
ambrozėjiniu nektaru. Tylus jo balsas tebedainuo-
ja visuomenės širdyje, ir visuomenė budi... 

Tegu pavasario šalti rasoti pirštai puo
šia fr šventina io kapa! Tebūna palaiminta t & 
veja, kuri suvystė jo kūną. 

Budrikas 

, kultūros ir politikos 
žurnalas 

Nr. 1 kovas 1*49 m. 

Galima gauti DIftVOJE 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 

Paštu siunčiatkt — 53 & Raina 50 & 

A. VANAGAITIS -
scenos žmogus 

Rašo Stasys Pilka 

Visa tai, atrodo, buvo dar taip nesenai... At
mintyje dar taip artimos tos pirmosios JJetuvos 
profesinio teatro kūrimosi dienos (Lygiai, kaip 
ir viso mūsų šalies naujo gyvenimo pradžia — 
beveik iš nieko!) Bet kai 1920 metų gruodžio 
19 d. oficialiai atsidarė Lietuvių Meno Kūrėjų 
Vaidykla (po dvejų metų suvalstybinta ir pa
krikštyta Kauno Valstybiniu Teatru), ir kai Nau
juosius 1921 Metus sutinkant įvyko pirmasai 
lietuvių kaiba operos Traviata vaidinimas, mū
sų tauta įsitikino, jog ji jau turi pirmuosius ir 
nuolatinius Dramos ir Operos Teatrus. Ar reikia 
priminti, kad visa tai įvyko ypatinguose gyve
nimo sunkumuose, kai kraštas buvo karo nute-
riotas ir materialiai dar visiškai nepajėgus? Ir 
kad iš niekur nebuvo gauta jokio kultūrinio krai
čio ar palikimo! Kada kultūrininkų iš viso, o ypač 
stipresnių menininkų jėgos buvo dar labai retos. 

Tačiau atsirado saujelė pasiryžėlių, kuri susi
žavėjo beveik neįgyvendinama svajone. Tie žmo
nės stvėrėsi darbo ir sumanymą greit ir sėkmin
gai pavertė gyvu kūnu. Kaune atidarė duris lie
tuviškas teatras! 

Užsukti šios lietuviškos teatrinės mašinos 
ratai nenuilstamai sukasi štai jau dvidešimts 
devintuosius metus. Iš vieno vienintelio teatro 
pradėjusi, Lietuva netrukus apsijuosę plačiu te-
atrų-teatrėlių tinklu: tam, kad tauta pasidary
tų šviesenė ir kultūriškai tvirtesnė. Nes bendra
me Lietuvos kultūriniame pakilime mūsų teatras 
visada vaidino tikrai ne paskutinį, o dažnai gal 
net pirmaujantį vaidmenį. 

# ¥ 

Anomis Lietuvos savistovaus gyvenimo kū
rimosi dienomis Kaune atsirado vienas ambicin
giausių ir gabiųjų mūsų provincijos vargoninin
kų. Jaunas vyras, kuriam buvo pasisekę net ir 
platesnį pasaulį pamatyti: mat, pirmosios vo
kiečių okupacijos metais turėjo laimingą progą 
išvykti į Dresdeną muzikos mokytis. Tasai daug 
žadąs vargonininkas, chorvedys ir mėgėjas vai
dintojas Antanas Vanagaitis Kaune pateko į pa
tį lietuviškų meno įstaigų organizavimo sūkurį. 
Į tą verpetą jis ne tik įsitraukė, bet greit jame ir 
iškilo. Iškilo kaip tik gal jam pačiam netikėtoje 
srityje — scenos meno darbe, kuriam© patrau
kė kitų dėmesį ir davė žymių vilčių. 

Teatro meilė jau ir anksčiau buvo vtena 15 
Vanagaičio didžiųjų silpnybių. Tad visiškai su
prantama, kodėl jis noriai įsijungė į teatro orga
nizacinį įkaršti ir (net!) į sumanymų "politiką" 
ir strategiją (Kiek vėliau — aiškiai stojo K. Glin
skio pusėje, palaikydamas jį , kad būtų teatro me
no vadovu, ir su dideliu įkarščiu sudarė griežtą 
opoziciją prieš kitą pretendentą j meno vadovus, 
— J. Vaičkų). 

Kasdieninę duoną pelnydamas chorvedžio ir 
muzikos mokytojo darbu, Vanagaitis po trupu
tį pradėjo dirbti ir Kauno scenoje. Tačiau patį 
pirmąjį žingsnį į sceną jam bežengiant, jis publi
kai buvo dar nematomas. Lietuvos operos atida
romajame spektaklyje jis ... sėdėjo sufleriaus 
būdelėje. Jis buvo pirmasis Lietuvos operos sufle
rius. 

* * 

(Bus daugiau) 
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NAUJAKURIAI 
PAŽIŪROS Į PILIETYBĘ 

Yra gyvenančių Amerikoje 
jau kelias dešimtis metų, bet 
dar neturinčių šio krašto pilie
tybės. 

šiandien atvykstantieji daž
nas vos iš laivo išlipęs susi
rūpina atlikti pirmuosius Žy
gius pilietybei gauti. 

Tačiau yra ne vienas, kuriam 
šis klausimas ir abejojimų su
kelia. Tų abejojimų pagrindai 
štai koki: 1) Tikime, kad Lie
tuva vėl bus nepriklausoma; 
2) Kai ji bus nepriklausoma, 
mes norėsime grįžti; 3) Ar gi 
bus gerai ir ar gražu grįžti, iš
sižadėjus savo tėvynės pilie
tybės? Ar galima kaitalioti pi
lietybę, kaip švarką? 

Tuos klausimus reikia išsi
aiškinti. 

Visų pirma, turėkime galvo
je, kad USA pilietybės įgiji
mas, pagal nepriklausomos Lie
tuvos įstatymus, Lietuvos pi
lietybės neatima. Kiekvienas 
lietuvių kilmės Amerikos pilie
tis, nežiūrint, kada jis būtų iš 
Lietuvos išvykęs, arba net ir gi 
męs ne Lietuvoje, grįžęs į Lie
tuvą tuojau gali atgauti Lietu
vos piliečio teises. Reikia ma
nyti, kad ateityje Lietuva ne
priklausomybę • atgavusi šitų įs
tatymų nenaikins. 

Taigi USA pilietybės įgiji
mas Lietuvos piliečiui teisiškai 
nelaikomas nusižengimu ir ne
kenkia. 

Ir moraliai tai nėra joks tė
vynės išsižadėjimas. Visi susi
pratę Amerikos piliečiai tebe
turi ir tebejaučia ryši su savo 
kilmės kraštu. Jungtinių Ameri
kos Valstybių prigimtis yra tuo 
ypatinga, kad jos piliečiai visi 
turi dar ir kitas tėvynes, iš ku
rių paeina jų šaknys. Būdami 
piliečiais šiame krašte, daugelis 
iš jų savo senajai tėvynei turi 
kartais didesnių nuopelnų, ne
gu, • pavyzdžiui, būtų senosios 
tėvynės pilietybės dokumentų 
saugojimas... 

Tiesa, yra labai diflf Ir už
miršusių savo tėvynę. Yra dar 
blogiau: yra net veikiančių 
prieš savo tėvynę. Bet taip yra 

ne dėl to, kad jie Amerikos pi
liečiai. Tėvynei nenaudingu ir 
net jos išdaviku būti galima ir 
jos piliečiu tebebūnant ir ... net 
joje tebegyvenant. 

Kartais iškyla dar vienas abe
jojimas: o gal bent nereikia 
skubėti pareikšti tą intenciją 
keisti pilietybę? 

Kodėl? Ar dėl Satotiško man
dagumo savo kraštui? 

Tai būtų nelabai prasminga, 
kadangi, kas jau yra priėmęs į 
savo pasą pastovios imigracijos 
vizą, tas jau savaime yra pa
reiškęs intenciją čia nuolat ap
sigyventi ir tapti šio krašto pi
liečiu. 

Jei aplinkybės pasikeistų it 
greit būtų galima grįžti į tė
vynę, tai nereikia jaudintis — 
grįšim nespėję piliečiais tapti, 
nes ta pilietybė ne taip jatl 
greit ateina. 

Na, o jei teks sulaukti pilie
tybės, tai tuo labiau nereikia 
jaudintis, nes tai gali būti nau
dinga tik mums patiems, o ni 
kam nors kitam. Pagaliau, ir 
Lietuvos reikale galės būti nau 
dingesnis bei įtakingesnis, kai 
jau bus šio krašto pilietis. 

O kaip su kariuomenės tar
nyba? 

šis klausimas gali kilti tik 
karui kilus. Jei karas kils, tai 
jis šį kartą bus taip pat ir dėl 
mūsų tėvynės išlaisvinimo. To
kiu atveju išvados aiškios. 

O tarp kita ko — jeigu bet 
koks karas kiltų, tai pastoviai 
imigracijai atvykusieji, net if 
pilietybės neįgijusieji, b ū t v| 
kviečiami stotį į kariuomenę, 
jeigu jie būtų tuo metu atitin
kamo amžiaus. Berods, galima 
ir atsisakyti, bet tada taptum 
nedrausmingu svetimšaliu arba, 
gal net... priešų krašto pilie
čiu. 

Lietuvių interesai niekad ne
bus priešingi su Amerikos inte
resais. Lietuva savo valia nie
kad nebus Amerikos priešų pu
sėje. Taigi pilietinė ištikimybė 
abiems kraštams yra lengvai 
suderinama. 

Kleinas Stasys — Leicester, 
Mass. Į 

Kūdikis Petras, Raimundas —-
Cleveland, Ohio. 

Kušleikaitė Emilija — Chicago, 
111. 

Macas Jonas, Cecilija — Chica
go, 111. 

Macinskas Vladas — Philadel
phia, Pa. 

Marasinskas Domicėlė — Chi
cago, 111. 

Markevičius Algimantas, Gėnė, 
Mindaugas — E. Chicago,Ind. 

Mažeika Antanas, Vanda, Uma
rą — E. Chicago, Ind. 

Mažutis Stefanija, Benediktas 
— Valparaiso, Ind. 

Melinauskas Vladas, Marijona, 

lius — Cleveland, Ohio. 
Snabaitis Kazys — N. Dakota 
Staniskai Stasys — Gfafton, 

Mass. 
Stasiūnas Juozai, Liucija — 

Gary, Ind. 
Stumbras Stasys, Jadvyga •— 

Brooklyn, N. Y. 
Stupelis Stasys — E. Chicago 

Ind. 
Taujenis Liudas, Barbora, Re

gina — Chicago, 111. 
Tocionis Vladas — Worcott 

Conn. 
Tumas Adamas, Verinika, Da

lia, Maria — E. Walpole,Mass 
Truska Zigmas — Jamaica, L.I., 

N. Y. 
Vabalaitis, Stasys, Birutė, Eu

genija — Cicero, 111. 
Vaičius Stasys — Chicago, 111. 
Velička Domas, Elena, Korne

lija — Chicago, m, 
Vidmantas Stasys — Cleveland, 

Ohio. 

« L K A F T  A T V Y K U S I E J I  

kreipdamiesi f DIRVĄ prenumeratos ar kitais 

reikalais, būkite malonūs, neužmirškite pažymėti, 

kada ir kokiu laivu 

atvykote, nurodant atvykimo mėnesį ir dieną. 

Tuo palengvinsite mums 

atlikti Tamstų pageidavimus ir susilauksite patys 

greitesnio patarnavimo. 

A « i ū  !  

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š/m. birželio 10 d., laivu 

"General Haan" j New Yorką 
atyyko šie lietuvia tremtiniai: 
Abraitis Antanas — Chicago, 

111. 
Adaškevičius Anicetas, Julija, 

Algimantas — Elberta, Mich. 
Aka viekas Vladas, Stefanija, 

Elena, Valerijonas — Ringle, 
Wise. 

Aleksynas Juozas — Uniondale, 
Pa. 

Anskolis Richardas, Olga, Biru
tė — North Bergen, N.J. 

Asauskas Petras — La Crosse, 
Wise. 

Augūnas Algimantas, Liucija — 
Detroit, Mich. 

Avičius Antose, Salomėja, Ire
na — Duquesne, Pa. 

Babaliauskas Leopoldas, Stasė 
— W Homestead, Pa. 

Bajerūnas Leonas, Maria, Ma
ria, Regina — Cleveland, Oh. 

Bakšys Vincas — Springfield, 
m. 

Balys Mečys, Leokadija — 
Manchester, N. H. 

Baltūsis Juozas, Eugenija, Ele
na — St. Charles, 111. 

Bandžiulis Vytautas — Chicago, 
111. , 

Baužys Petras — Chicago, 111. 
Beleckis, Petras, Zofija, Jonas, 

Vytautas — Brooklyn, N.Y. 
Bosas Klemensas, Kunigunda, 

Janina, Mangirdas, Andriejus 
— Pittsburg, Pa. 

Brazdžionis Petras, Danutė, Da
lia, Eleonora — West Hames-
tead, Pa. 

Brinką Alfonsas, Leokadija, Rai
mondas — Chicago, 111. 

Burneikis Povilas, Ona, Romu
aldas, Zita — Chicago, 111. 

Degutis Jonas — Hilton, N.Y. 
Dautartas Juozas, Valtraud, Me-

rūnas — Cleveland, Ohio. 
Diržys Antanas — Derry, Pa. 
Drasinskis Stasys, Juozas — 

Bronx, N. Y. 
Dubauskas Liudvikas, Stasya — 

Cicero, 111. 
Dumbrava Marijona, Vincai — 

Detroit, Mich. 
Gasiūnas Jonas — Belleville, 111. 
Gelgotas 'Adelė, Danutė, Zina, 

Vincas — Renselaet, Ind. 
Gricius Kazys, Juzė, Stanislava, 

Celestina, Algis, Marija — 
New Orleans, La. 

Jasas Bronius, Ona, Albonas, 
Gytis, Audronė — Phillips, 
Wise. 

Juozėnas Alfonsas^ Marija, Gra
žina, Birutė — Osceola, Ind. 

Kacėnas Vytautas — Brockton, 
Mass. 

Kairys, Irena, Branguolė, Liu
cija — Detroit, Mich. 

Kavaliauskas Antanas, Anasta
zija, Vytautas, Kęstutis — 
Rėnsselear, Ind. 

Kavaliukas Valentina -7- Det
roit, Mich. 

Kesmonas Norbertas, Uršulė, 
Norbertas, Ona — Rėnsselear, 
Ind. 

Kevera Antanas, Maria, Ma
ria, Gvidas — Muskegan, 
Mich. 

Klapatauskas Viktoras, Marce 
lė, Milda — Philadelphia, Pa. 

Valdovas, Adolfas, Danute, 
eresė — Rensselaer, Ind. 

Milasis Jonas, Olga, Vytautas 
— Chicago, 111. 

Mingėla Petras — Philadelphia, 
Pa. 

Montrimas Rapolas, Maria, Ra
polas, Stefania — Waukegan, 
111. 

Nasvytis Motiejus, Salomėja — 
Chicago, 111. 

Navickas Stasys, Karolina, Ta
das, Janina — Cleveland, O. 

Norkus Vytautas — Great Neck, 
L. I., N. Y. 

Olšauskas Antanas, Elena — 
South Bend, Ind. 

Padleckas Henrikas — Brent
wood, Pa. 

Palubinskas Juozas, Izabelė, Jū
rate — Baltimore, Md. , 

Paukštaitis Juozas, Konstanci
ja — Detroit, Mich. 

Peckys Vladislavas, Faustina, 
Irena, Laimutė, Algirdas, Ge
novaitė — Union, N. J. 

Petrulionis Pranas — Ntttley, 
N. J. 

Plečkaitis Jonas, Ona, Vladas, 
Maria, Jonas — Brooklyn, N. 
Y. 

Preikštas Liudas, Ona, Rasai — 
Peterson, N. J. 

Ramanauskas Juozas — Boston, 
Mass. 

Rumbutienė Stasė, 0na — Pitts-
ton, Pa. ' • 

Sarbinskas Juozas, Albina, Juo
zas,* Joana — Indianapolis, 
Ind. 

Salminas Povilas, Marija, Ma
rija, Povilas — Detroit, Mich. 

Sarkenis Balys — Newark, N.J. 
Saukaitis Jonas, Adelė, Albina 

— Chicago, 111. 
Šaulys Jonas, Jonas, Emilija, 

Vytautas, Eleonora — Brad
ford, Conn. ^ 

Sepetauskas Antanas, Ona, G*-
navaitė — Peterson, N. J. 

Simoliūnas Paulina — Hartford, 
Conn. 

Skeivys Juozas, Adelė, Joana —-
Chicago, 111. 

Slavinskas Jonas, Helena S. 
Boston, Mass. 

Slakaitis Edvinas — Chicago, 
m. 

Smaizys Petras, Salomėja, Sau

Apie š/m. birželio 13 d. laivu 
"General Eltinge" į New Yorką 
atvyksta šie lietuviai tremti
niai : 
Augaitytė Juzė — Philadelphia, 

Pa. 
Baranauskas Stasys, Elena, Ei

ta — Cary, Ind. 
Bardauskas Juozas «— Chicago, 

111. 
Bublys Vladas — Kennebunk, 

Pa. 
Bublys Stasė, Romualdas, Al

gis — Kenebunk, Pa. 
Bursevięįenė Juzė — Hartford, 

Conn. 
Brinką Raimondas, Alfonsas, 

Leokadija — Chicago, 111. 
Dovtartas Kazys, Stasė — St. 

James, Miss. 
Degesys Danielius, Romas, Dai

nius — Cleveland, Ohio. 
Dovydaitis Vincas, Stasė, Vin

cas, Juozas — Brooklyn, N.Y. 
Eidukaitė Klementina, Alina — 

Chicago, 111. 
Eringis Elzbieta, Petras, Sta

sys, Petras, Ona, Antanas — 
Baltimore, Md. 

Estka Richardas, Stasė, Dalia, 
Edmundas — Knox, Ind. 

Girnius Antanas, Marija, Algis 
— Maspeth, N. Y. 

Griauzdė Aleksas, Leonora, Ge
rimantas — Nashua, N. H. 

Guntorius Jonas, Ona, Anelė, 
Vytas — Furnace, Mass. 

Guobys Juozas, Danutė, Alvy
da — Hartford, Conn. 

Gustas Pranas, Ona, Danutė, 
Giedra — Easthampton,Mass 

Jakubauskas Stasė — Bismarck 
No. Dakota. 

Jankauskaitė Kazimiera — Chi
cago, 111. 

Jankauskienė Kazimiera — Chi
cago, 111. 

Jarulaitis Julijonas — So. Bos
ton, Mass. 

Jarusas Eduardas, Elena, Edu
ardas, Algirdas — Chicago, 
111. 

Jurgilas Juozas, Irena — Chica
go, 111. 

Kezenaitis Stasė — Philadel
phia, Pa. 

Kirsinas Petras, StasS —Ullr 
cago Hts., 111. 

( Perkelta*,! 7-tą pari. ) 

TREMTINIŲ BŪLKĖ ŠVEICARIJOJE 
Pastaruoju laiku šveicarų įs

taigos daro sunkumų tremti
niams darbo leidimui pratęsti 
ir skatina juos Šveicariją apleis
ti. Kiekviena proga ir visur 
tremtiniams primenama, kad šis 
kraštas gali būti tik tranzito 
kraštu. 

Toks šveicarų spaudimas tuo 
labiau nesuprantamas, kad trem
tinių skaičius, turint galvoje at
bėgusius 19.44-45 metais, yra 
palyginamai mažas, nesiekia 
net 4,000 ant 4,5 mil. gyven
tojų. 

Tiesa, žiemą buvo kiek sun
kumų tekstilės ir statybos pra
monėje, bet tai buvo tik sezoni
nis apsireiškimas. Turint gal
voje, kad iš Italijos ' darbams 
yra atgabenta virš 140,000 dar
bininkų - kių, tai dirbantieji 
tremtiniai, apie 1,800, sudaro 
nežymų skaičių. 

Atleidžiami nuo darbų net to
kie tremtiniai, kurie yra vedę 
šveicarietes, turi vaikus. Ska
tina apleisti ne tik vyrą-tremti-
nį, bet ir šveicarietę žmoną kar
tu su vyru, siūlydami ir jai ap-
mkėti kelionės išlaidas. 

Dėl tokios šveicarų įstaigų 
politikos yra gandų, jog jos 
nori pataikauti bolševikams, kad 
senasai tremtinių elementas ap
leistų šį kraštą. 

Šveicarai tikisi, neva, dides
nių užsakymų iš bolševikų. 

Kiek tai liečia mūsų lietuvių 
padėtį, tai aiškiai jaučiama, kad 
jiems sąmoningai nepratęsiami 
darbui leidimai arba statoma 
sąlyga, kad leidimas galios tik 
kelis mėnesius ir pratęsiamas 
paskutinį kartą. Tuo norima pa
greitinti jų išvykimą. 

Tokiomis aplinkybėmis lietu
viai kas tik gali apleidžia Švei
cariją ir stengiasi emigruoti pir-
mon eilėn į Kanadą, Argentiną, 
Kolumbiją, Australiją. 

Tenka pastebėti, kad tas pats 
taikoma ir kitiems pabaltie-
čiams, kurių čia visai mažai ir 
buvo, o taip pat lenkams, ju
goslavams. 

Iš kitos pusės, šveicarai pri
ima naujus tremtinius iš Ven
grijos, Jugoslavijos, bet pir-
mon oflėn tokius, kurie turi pi
nigų ar brangenybių ir pajėgūs 
toliau išvykti. 

Kad sudarytų daugiau sun
kumų ir pagreitintų išvykimą, 
šveicarų šalpos organizacijos su
mažino pašalpas tiems, kurie 
buvo atleisti nuo darbo arba 
kuriems nebuvo darbo leidimas 
pratęstas. 

Nuo 1945 m. lietuvių tremti
nių skaičius jau sumažėjo net 
40-50%. Artimiausiu laiku, švei
carų įstaigų pastangomis, ža

danti į Šveicariją atvykti Au
stralijos komisija. Kiekvienam 
tremtiniui šveicarų įstaigos iš
siuntinėjo aplinkraščius, ska
tinančius atvykti į tą komisiją, 
kad galėtų emigruoti, kitaip pa
sakius — kuo greičiau apleisti 
Šveicariją. 

Tremtiniams gydyto
jams rengia kursifet 

Vokietijoje 
Medikų profesorių misija, va

dovaujama Dr. Benjamin Kra
mer iš New Yorko, vyksta į 
Vokietiją 'dėstyti gydytojams, 
dentistams ir farmacininkams 
atnaujinimo (refresher) kursus, 
kuriuos rengia Unitarų Pagal
bos komitetas. 

Dr. Kramer yra Long Island 
Medicinos kolegijos pediatrikos 
skyriaus profesorius. Jo fakul
tete bus devyni gydytojai pro
fesoriai, kurie dėstys atnaujini
mo kursus pediatrikos, obstet-
rikos, anasthesia, vid. medici
nos, farmakologijos ir dentiste-
rijos tremtyje esantiems 150 
gydytojų, 100 dentistų ir 60 
farmacininkų. Kursų pradžia 
birželio mėnesi. 

Kanados Lietuvių Tarybos Wel-
lando Skyrius š/m. birželio 26 d. 
13 vai. ruošia Tautos Fondui 

remti tradicinę 

Joninių Gegužinę - Pikniką, 

su skautiška programa - laužu, 
kurią atliks 

TORONTO SKAUTAI. 

Gegužinė - piknikas vyks 

Ungarian Place, 

viena ir pusė mylios nuo Wel-
lando, važiuoti East on East 

Main St. (R. R. 1) 

Maloniai kviečiame visus lietu
vius dalyvauti, pasigerėti gra
žia lietuviška skautų programa, 
pasiklausyti puikios muzikos, 
pasišokti, pailsėti tyrame miško 
ore ir savo atsilankymu parem
ti pavergtos tėvynės Lietuvos 

vadavimą. 

Kanados Lietuvių Tarybos 
Wellando Skyyrius 

BALFo VAJAUS 
vykdymas 

BALFo Valdybos nutarimu 
buvo išsiuntinėti laiškai su au
kų lapais, prašant lietuvių būti 
rinkėjais ir parinkti aukų trem
tinių šalpos reikalams. 

Daugelis lietuvių atsiliepė į 
valdybos prašymą ir atsiuntė 
aukų, už kurias BALFas visų 
šelpiamųjų vardu nuoširdžiai 
dėkoja. Tačiau daug kas dar ne
suskubo atsakyti į BALFo pra
šymus dėl trumpo laiko. BAL
Fo administracija gavo laiškų 
iš rinkėjų, kurie prašo pratęsti 
aukų rinkimo laiką. 

Atsižvelgama į rinkėjų pra
šymus, kad pastaruoju metu 
buvo net kelios rinkliavos ki
tiems svarbiems lietuvių tik
slams, BALFo Valdyba savo po
sėdyje, 1949 m. gegužės 31 d., 
nutarė: pratęsti aukų rinkimo 
laika kviečiant visus lietuvius, 
be išimties, prisidėti prie BAL
Fo vykdomo vajaus ir paremti 
visur BALFo vardu daromas 
rinkliavas ir tuo prisidėti prie 
mūsų tremtinių gelbėjimo darbo. 

Tenebūna nė vieno,/ kas ne
būtų paaukavęs tremtinių rei
kalams. 

BALFo Valdyba 

MIRĖ LIETUVOS 
BIČIULIS 

Birželio 5 d., North Grafton, 
Mass., mirė Clark universiteto 
geografijos profesorius, Walter 
Elmer Ekblaw, 67 m. amžiaus. 

Šis švedų kilmės Lietuvos bi
čiulis gimė Rantoul, 111., baigė 
Illinois universitetą (A. B. 1910 
m , M. A. 1912 m.) ir tarp 1913 
ir 1917 m. dalyvavo Crocker 
ekspedicijoje į šiaurės ašigalio 
sritį. Dr. Ekblaw buvo vienas 
steigėjų Eksploratorių Klubo 
New Yorke ir Cosmos Klubo, 
Washingtone. Nuo 1946 m. jis 
pirmininkavo Massachusetts Ar
cheologų Sąjungai ir kurį laiką j  
buvo Amerikos Profesionalų; 
Geografų Sąjungos vice-pirmi-j 
ninku. Vedęs du sykiu. Velionis! 
paliko tris sūnus ir našlę. 

Per eilę metų, Vasario 1® d. j 
laidoje prof. Ekblaw rašė Wor-
cesterio spaudoje straipsnius, 
apie Lietuvą — ir kasmet Mas
sachusetts senatoriai ir kon-
gresmanai tuos straipsnius pa
kartotinai perspausdi n d a v o 
CONGRESSIONAL RECO R D 
lapuose. Nuolat palaikęs gyvą 
kontaktą su Massachusetts lie
tuvių veikėjais ir su LAIC, ve
lionis gyvai domėjosi Lietuvos 
laisvinimo byla ir ją gynė kiek
viena. p.rpgą kur tiktai gaudavo 
progos viešai prabilti. (LAIC) 

P R O T E S T A S  
prieš J. Lazdausko-Toliušio 

straipsni NAUJIENOSE 

Jungtinėse Amerikot Valsty
bėse leidžiamo laikraščio NAU
JIENOS Nr. 9 š.m. sausio 12 d. 
tilpo Lazdausko-Toliušio straip
snis "Urugvajaus Lietuvių Dar
bai ir Dienos", ryšyje su kuriuo 
prašome neatsisakyti patalpinti 
Tamstos redaguojamame laik
raštyje Urugvajaus Lietuvaičių 
Tremtinių Vakams Glob o t i 
Draugijos visuotino narių su
sirinkimo š.m. gegužės m. I I d. 
vienbalsiai primtą sekant] pro
testą: 

P. Lazdauskas - Toliušis savo 
straipsnyje, be kitų šmeištų, vi
sai nepagristai puola mūsų drau
giją, tvirtindamas, kad už 
mūsų surinktas "aukas vaiku
čiams tūli karo tremtiniai, daž
niausiai buvę aukšti pareigūnai 
smetoniškos diktatūros laikais, 
perkasi sau laivokartes išvyki
mui iš Vokietijos..." arba "Lie
tuvos Atstovas Pietų Amerikai 
turi gerą ranką, kuria jis savo 
gimines ir politinius vienmin
čius karo tremtyje pavertė vai
kučiais ir juos gelbsti Urugva
jaus lietuviu aukomis ..." ir t.p. 
šitokius dalykus reikia įrodyti 
faktais, nepakanka piktų insi
nuacijų ir išgalvotų tvirtinimų. 

Mūsu draugija jau antri me
tai veikia patriotinės lietuvių 
kolonijos tarpe ir visos jos su
rinktos aukos bei kitokiais bū
dais gautos pajamos tuoj yra 
paskelbiamos viešai spaudoje, 
kur taip pat telpa išlaidų apy
skaitos. 

Draugijos Valdyba, kuria! 
pirmininkauja L. Graužinienė, 
nieko nedaro neatsiklausus vi
suotino nariu susirinkimo, kuris 
tvirtina kiekvieną daromą iš
laidą. 

Draugija savo aukas Europon 
siunčia per Tarptautinę Vaikams 
Globoti Sąjungą (Union Inter
nationale de Protection de 1* 
Enfance Ženevoje), kadangi vei
kia čia, kaipo tos Sąjungos Uru
gvajaus Skyriaus Lietuviu Sub-
Komitetas. 

Tos aukos jau nebe pinigais, 
o maisto produktų pavidale pa
siekia Lietuvių Raudonąjį Kry
žių, kurio yra dalinamos labiau
siai pašalpos reikalingiems lie
tuvių tremtinių vaikams. 

Tuo būdu mūsų siunčiama pa
šalpa pereina per trijų organi
zacijų kontrolę ir visiems geros 
valios Urugvajaus lietuviams 
apie tai yra puikiai žinoma. 

Pietų Amerikai Lietuvos Mi
nistras Dr. K. Graužinis tiek 
teturi bendra su mūsų draugijos 
veikla, kad kiekviena proga gau
siai aukoja. 

Todėl tad Urugvajaus Lietu* 
vaiČių Tremtinių Vaikams Glo
boti Draugija šiuomi reiškia sa
vo protestą prieš Lazdausko-To
liušio korespondencijoje tilpu
sius neatitinkančius teisybei 
tvirtinimus bei insinuacijas. 

Šitokiais melagingais gandais 
tik padedama komunistams, de
moralizuojant mūsų kolonijos 
veiklą ir sudaromos nepaken
čiamos sąlygos ne tik tauti
niam, bet ir grynai labdaros 
darbui. 

Ona Grakauskienė 
ULTVG Dr-jos Vic-e-Pirmininke" 

M. Zinevičait§-Cieslinskien§ 
ULTVG Dr-jos Sekretorė 

Red. pastaba: Minimas NAU
JIENŲ bendradarbis jau ne 
vieną kartą yra pasižymėjęs to 
paties stiliaus rašiniais, kaip 
ir tas, dėl kurio čia protestuo
jama. 

Ne tik naują, bet ir 
SENĄ ADRESĄ 

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

stengkitės pranešti bent 

DVI SAVAITES U ANKSTO! 

-a 

įV (V,, 
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Clevelando Naujienos 

PI 

FRANKLIN A. POLK 
kandidatas į Clevelando mayor© 
^ vietą 

Franklin A. 
j Polk, advokatas, 
du kartu buvęs 
Clevelando švie-

I timo valdybos 
narys, pareiškė, 
kad jis ateinan
čiuose rinkimuo-

i se bus kandida
tas į Clevelando 
may oro vietą. 

1943 metais 
Polk, remiamas 

visų trijų dienraščių ir beveik 
visų vietinių laikraščių, surinko 
apie 70,000 balsų švietimo (mo
kyklų) valdybos rinkimuose. 
1947 metais jis buvo dar kartą 
HHnktas jau 122,000 balsų. 

Polk yra gimęs ir mokęsis 
bei visą laiką veikęs Clevelande. 
Jis ir jo žmona yra čekų imi
grantų vaikai, abu katalikų ti
kybos, dalyvauja katalikų lab
darybės draugijose. Būdamas 
čekų kilmės, Polk sakosi gerai 
atjaučiąs atskirų tautybių in
teresus, todėl mano, kad įvai
rių tautybių cvelelandiečiai j j 
įblaikys. 

Nors savo pareiškime jis da
bar aiškiai nepasisako apie sa
vo partinę priklausomybę, ta
čiau kreipiasi į nepriklauso
mus, įvairių tautybių ir repu-
Mikonus balsuotojus. 

VALDŽIOS TARNYBOJE 
REIKS PRISIEKTI, KAD 

NESI KOMUNISTAS? 

Ohio Atstovų Rūmai beveik 
vienbalsiai priėmė įstatymo pro
jektą, kad visi, kurie turi val
diškas tarnybas, turės paduoti 
priesaika patvirtintus pareiški
mus, kad jie nepriklauso ko
munistų partijai. Jeigu kas to
kio pareiškimo nenorėtų paduo
ti, tam tektų pasitraukti iš tar
nybos. 

Tas įstatymo projektas dar 
turi būti priimtas ir Senate. 

NAUJAS CHRYSLER — PLY
MOUTH AGENTAS 

Šią savaitę atidaryta nauja 
Chryslerio ir Plymouth automo
bilių parduotuvė, kurią veda N. 
J. Popovic, Inc. Ta vieta yra 
8116 Lorain Ave. Ten galima 
pamatyti visus Chryslerio ir 
Plymoutho 1949 metų modelius, 
taip pat urmu ir paskirai gali
ma gauti originalių . dalių iš 
Mopar dirbtuvės. 

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. 

LIETUVIŲ SALĖ 

išnuomojama 
koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6S35 Superior Ave. 

\ . ^ 
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IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

POP KONCERTAI 

Ateinantį šeštadieni Public 
Auditorium vėl bus Clevelando 
vasaros orkestro koncertas. Va
dovauja dirigentas dr. Rudolph 
Ringwall. Solistas Boris Gol-
dovski, pianistas, kuris atliks 
melodingąjį Schumano koncer
tą pianui A moli. Orkestro pro
gramoje finalas iš Čaikovskio 
4-tos simfonijos, "Valandų šo
kis" iš^ Ponchielli oueros "Gio-
conda", Bolzoni menuetas ir kt. 

Antrasis jų koncertas perei
tą šeštadienį irgi buv puikus, 
ypač puikiai buvo atlikta Wag-
nerio "Tannhaeuser" uvertiura 
ir suomių kompozitoriaus Sibe
lius "Finlandia". Solistas L. 
Tibbet susilaukė iš publikos 
daug plojimų ir pakartotinų iš
šaukimų, bet reikia pripažinti, 
kad šis dainininkas kiek apvylė 
ir savo dainavimu buvo žemes
niame laipsnyje už orkestrą. Ta
čiau kiekvienu atveju iš šių 
koncertų netenka, išeiti apsivy
lus. 

Bilietą! šiems koncertams 
gaunami pas Burrows, 419 Eu
clid Ave. Vietos prie stalų $ 
1.80, rezervuotos balkone 
$1.20, nerezervuotos balkone — 
90 ir 60 centų. 

NAUJAS TAUPYMO BUDAS 
Cleveland Trust Company vi

cepirmininkas I. I. Sperling pra
neša, kad šis bankas atnaujina 
metinių taupymo sąskaitų įvai
rias rūšis, kurios jau prieš karą 
turėjo pasisekimą. 

Taupymo būdas šiek tiek yra 
pakeistas. Vietoj savaitinių įna
šu, galima įnešti kas antra sa
vaitė po 2, 4 ar 10 dolerių, ir 
kitus 25 įnašus vėliau. 

1,000 dolerių santaupų sąs
kaitą galima sudaryti įnešant 
kas savaitė nuo $4.72 ligi $19.16 
pareinamai nuo to, kaip greit 
norima sutaupyti 1,000 dolerių 

per 1, 2, 3 ar 4 metus. 
Visi banko skyriai norintiems 

išduoda tam tikras knygeles — 
formas metiniam asmeniniam 
biudžetui apskaičiuoti. Su ta 
knygele per kelias minutes ne
sunku sudaryti savo metinį biu
džetą, numatant taip pat ir tau
pymo programą. 

Bankas tuo biidu nori padėti 
žmonėms susitvarkyti savo pi
niginius reikalus. 

REPUBLIKONAI JAU NUMA
TĖ KANDIDATĄ IR OHIO GU

BERNATORIAUS VIETAI 

Geau'ga apskrities republiko-
nų partijos komiteto pirminin
kas praneša, kad komitetas nu
matė ateinančiuose rinkimuose 
remti kandidatu į Ohio guber
natoriaus vietą dabartinį Ohio 
valstybės iždininką Don. H. Eb-
right iš Akrono. Jis yra vienin
telis republikonas paskutiniuo
se rinkimuose išrinktas į Ohio 
valstybės valdžios vietą. 

Išviso republikonai labai iš 
anksto pradeda rengtis būsi
miems rinkimams. Demokratai 
savo kandidatų tuo tarpu dar 
neskelbia. 

3.3.S 194-9 

firr mringja? 
CLEVELANDO MIESTE 

MUU 100 *d. jululieĵ c 

Visus mūsų draugus nuoširdžiai kviečiame užeiti 

apžiūrėti mūsų "Atviro namo" ir pamatyti 

mūsų padidintas ir naujai dekoruotas patalpas 

Birželio 22 - 23 - 24, 1949 

Daugpatystės klausimas 
naujoje Izraelio valstybėje 

Izraelyje, naujoj žydų valsty
bėj, tuo tarpu dar nėra įstaty
mo, draudžiančio turėti kelias 
žmonas. 

Musulmonų arabų tikėjimas 
leidžia turėti kelias žmonas, žy
dų tikėjimas leidžia turėti tik 
vieną žmoną, bet tokia taisyklė 
netaikoma žydams, kilusiems iš 
Ispanijos, Portugalijos, šiauri
nės Afrikos, o taip pat ir kilu
siems iš Yemeno (Arabijoje) 

Vien Yemenitų-žydų Izraely
je yra 45,000. Jie ištisus šimt
mečius yra gyvenę atskirai nuo 
kitų žydų, tad jų ne tik kalba, 
o ir Talmudas turi tam tikrų 
skirtumų. 

Europos žydų tarpe daugpa
tystė buvo panaikinta prieš be
veik 1,000 metų. O Yemenitai 
dar ir dabar laikosi senojo įs
tatymo pavyzdžių, pagal ku
riuos karalius Dovydas turėjęs 
mažiausiai aštuonias žmonas, o 
Salomonas, esą, net apie tūks
tantį ... Ir Erodas turėjęs de
vynias. 

Bet gyvenimas savaime pri
vertė nebesilaikyti karališkų pa
vyzdžių ... Yemenitai žydai yra 
to krašto neturtingiausi gyven
tojai ir nedaugiau, kaip 1% iš 
jų teišgali išlaikyti daugiau 
kaip po vieną žmoną .« 

Nesenai Izraelio parlamentas 

svarstė klausimą, kiek mokėti 
parlamento nariams algos. Bu
vo nustatyta, kad vedusiems at
stovams bus mokama 45 dole
riai per mėnesį priedo. 

Bet čia pat kilo klausimas — 
o kaip su tais, kurie turi "extra 
žmoną", tai yra daugiau, negu 
vieną ? 

Kilo griežtas pasipriešinimas. 
"Ne", sako, "jeigu mūsų tarpe 
yra tokių, kurie leidžia sau 
tokius nemoralius dalykus..." 

žinoma, tas pasipriešinimas 
buvo nukreiptas prieš musul
monus arabus. 

Bet parlamento narių tarpe 
yra ir Yemeno žydų. Tačiau tik 
vienas iš jų, jau senas žmogus, 
buvo turėjęs daugiau žmonų, 
bet paskutiniu laiku kaip tik 
priešpaskutinio ji mirė ir liko tik 
viena. Jis diskusijose nedalyva
vo, bet užtat kitas yemenitas 
atsistojo ir sako: 

"Torah nedraudžia daugpa
tystės. Mes nepripažįstame ne
moraliu dalyku turėti kad ir 
kelias žmonas namuose. Nemo
ralu yra turėti namuose vieną 
žmoną ir dar kelias už namų.. 

Ir jis laimėjo. Parlamentas 
paskyrė po 15 dolerių kas mė
nuo kiekvienai "ekstra" žmo
nai ... 

PROFSAJUNGU IR SOCIALISTU c C 

MEMORANDUMAS 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio trečiadienio 

čia pradedama rodyti filmą "The 
Lady Gambles", kurioje sten
giamasi atspėti, kas traukia mo
terį praleisti beveik visą savo 
gyvenimą prie ruletės ar kortų 
stalo. 

Lošėjos rolę atlieka garsioji 
Barbara Stanvyck. Jos partneris 
— Stephen McNally, ją įsimy
lėjusio stambaus lošiko rolėje. 
Edith Berneth vaidina lošėjos 
seserį, kuri pasirodo ir esanti 
psichologinė sesers lošimo ai
stros bazė. 

Be abejonės tai yra įdomi 
psichologinė filmą. Pradedama 

• | rodyti Hippodrome, birželio 22. 

CENTRAL ARMORY 
Jack Ganson ateinančiam an

tradieniui, birželio 21, užkvietė 
dalyvauti imtynėse dvi dailias 
merginas imtynininkes; Helen 
Hild ir Mae Weston. 

Šalia jų bus dar trejos kitos 
imtynės. 

Birželio 30 Jack Ganson ren
gia dideles imtynes Public Au
ditorium. šio vakaro pelnas yra 
paremti PLAIN DEALER Pie
no Fondą, iš kurio vasaros mė
nesiais aprūpinami pienu cleve-
landiečiai vaikai, lankantieji 
Clevelando vaikų žaidimo aikš-
fes. Jack Ganson, pats būdamas 
tėvas, užjaučia šį reikalą ir jau 
trečią kartą rengia specialius 
vakarus paremti tam fondui. 
Visi kviečiami prisidėti, apsi
lankant tame vakare. Bilietai 
jau dabar 'tam vakarui prade
dami parduoti Central Armory. 
Galima užsisakyti vietas ir te
lefonu. 

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

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

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

M I R I M A I  
ELLEN MIKALINA AYMON, 
1473 E. 174 St., mirė birželio 
13, laidotuvės birželio 17, High
land Park. Gimusi Užventyje, 
Šiaulių apskr. Amerikoj išgy
venusi 45 metus. Mirė 64 metų 
amžiaus. Antaninos Virbickie-
nės sesuo, Onos Karpienės teta. 
Liko vyras Carl Aymon, duktė 
Mildred Wikoff. 

Laidotuvėm patarnavo Wilke-
lis Funeral Home. 

PETER DULSKIS, 
8913 Columbia Ave., 66 metų, 
mirė birželio 12, palaidotas bir
želio 15, Highland Park. Gimęs 
Pušalote, Panevėžio apskr. Li
ko žmona Ona ir dukterys Ann 
Perko ir Jean Lombardo. 

Laidotuvėm patarnavo Wilke-
lis Funeral Home. 

OHIO NUMATO LIG ŠIOL DAR 
NEBŪTO DIDUMO BIUDŽETĄ 

Ohi Atstovų Rūmai priėmė 
647 milijonų dolerių biudžetą 
dvejiems metams. Tokio dide
lio biudžeto Ohio dar nėra tu
rėjusi savo istorijoje. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS KA
RO VETERANŲ 613 POSTAS 

šį sekmadienį, birželio 26 d., po 
pietų rengia didelį pikniką, ku
riame paskirtas laimėjimas 500 
dolerių. 

Piknikas įvyks Richmond 
County Club piknikų vietoj ant 
Highland Rd. tarp Euclid Ave. 
ir Richmond Rd. . . 

Pirmą kartą šioj vietoj. Pui
kus orkestras šokiams, geras 
bufetas. Atvykite pasilinksmin
ti ir laimėti 500 dolerių. 

Įžanga 25 centai. 

PADĖKITE SURASTI 
Jonas Pečiulis, 1927 metai at 

vykęs iš Amerikos į Lietuvą ir 
gyvenęs Šiauliuose, paskui vėl 
išvažiavęs į Ameriką, prašomas 
atsiliepti pats, arba jei kas ži
no, kur jis yra, prašomi pra
nešti šiuo adresu: Mr. M. Pe-
tryla, (14b), Pfullin^ii, Goe-
thestr. 22, Germany. 

MARIJONA MALONIENĖ, 
gyv Star Ave., mirė pereitą 
šeštadienį. 

NUSKENDO VAIKO KA
MUOLĮ GELBĖDAMA 

Marė Pasternokienė (buv. 
Ylienė) pereitą sekmadienį bu
vo maudytis. Vaikas įmetė ka
muolį į vandenį. Ji įbrido pa
imti, bet buvo sušilusi, mato
mai, ją pagavo mėšlungis, pa
tekusi į bangas nebegalėjo išsi
kasti ir nuskendo. 

Hove You Read This? 

111! 
itlP^ 

Here, an Army nurse points out on interesting magazine article to fl 
convalescent patient in one of the modern hospitals serving soldiers and air* 
men. More nurses are needed in the U. S. Army and the U. S. Air Force today. 
Registered nurses, under the age of 45, with or without prior military ex« 
perience, are invited to apply for commissions in the Army Nurse Corps 
Reserve. Upon being commissioned, they may volunteer far Extended Active 
Duty with the Regular Army. Those meeting specified requirements may 
apply for commissions in the Regular Nurse Corps. 

Vidurinės ir Rytų Europos 
Tarptautinis Socialistų Biuras ir 
Profsąjungų centras įteikė me
morandumą JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienių reikalų mi-
nisteriams, dabar posėdžiaujan
tiems Paryžiuje. 

Memorandumas primena di
džiosioms valstybėms jų užsidė
tas pareigas tautoms, kurios bu
vo išlaisvintos iš Hitlerio vergi
jos, būtent: kad toms tautoms 
bus užtikrinta nepriklausomy
bė ir demokratinė valdžios for
ma. 

Memorandume rašoma: 
"Sovietų globai pavestose te

ritorijose pagrindinės pilietinės 
ir politinės teisės yra paneig
tos; visos nepriklausomos poli
tinės partijos, jų tarpe darbi
ninkų ir valstiečių, yra uždrau
stos ; profesinės sąjungos, darbi
ninkų ir valstiečių kooperaty
vai visiškai nustojo nepriklau
somumo ir yra perdirbti į dik
tatūros įrankius, tarnaujančius 
tam, kad padidinus darbininko 
išnaudojimą ir atėmus iš val
stiečio jo darbo vaisius. Rinki
mai yra sufalsifikuoti." 

Rašte pažymima, kad sovie
tų okupacinės armijos daliniai 
įvairiai plėšia kraštą ir neboja 
tarptautinių nuostatų. Toksai 
elgesys sukėlė "didžiausio įtem
pimo ir nepasitenkinimo nuotai
ką liaudies masėse", ir tas savo 
ruožtu neleidžia "atsteigti pa
stovią taiką tiek viduje, tiek 
išorėje". 

Memorandumas reikalau j a, 
kad sovietų kariuomenė apleistų 
svetimus kraštus; kad bolševikų 
primestos "valdžios" būtų pa
keistos laikinomis koalicijomis, 
atstovaujančimis "visas demo
kratines pajėgas"; kad būtų at-
steigtos politinės laisvės ir prof
sąjungų laisvė; kad būtų panai
kintos priverstino darbo ir po
litiniams kaliniams stovyklos; 
kad politinė policija, komunistų 
diktatūros įrankis, būtų panai
kinta; kad būtų vykdomi laisvi 
rinkimai; kad visi šie pakeiti
mai būtų vykdomi tarptauti
nės komisijos priežiūroje. 

Tarptautinio Socialistų Biuro 
vardu memorandumą pasirašė 
Dr. Zivk Topalovič ir Zygmunt 
Zaremba (kuris nesenai lankė
si Amerikoje if kalbėjo Liet. 

Socialdemokratų Sąjungos Bro-
oklyne, N. Y., kuopos pasitari
me). Laisvų sindikalistų Tarp
tautinio centro vardu pasirašė 
Aleksy Skrodzki ir Saša Vol-
man. 

Abidvi organizacijos pažy
mėjo atstovaujančios socialisti
nes partijas ir profsąjungas 
Bulgarijoj, Estijoje, Jugoslavi
joje, LIETUVOJE, Latvijoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje ir Ven
grijoje. fLAIC) 

LIETUVIS PIRMAS 
ATRADO DAR NEŽI

NOMĄ KALNĄ 
Pereitais metais Jonas Savu

kynas su šeima, iš Newbury-
port, 35 Warren St., tėvo die
nos proga išvažiavo į Baltuo
sius kalnus (White Montains) 
pasivažinėti. Jie sustojo pasi
žiūrėti į savotišką kalną, vadi
namą "Old Man", kurio išvaizda 
primena seną vyrą. Savukynas 
pajuokavęs, kad čia turėtų būti 
kur nors ir "Old Lady". Ir iš-
tikro, diena buvo saulėta, be
veik be jokių ūkanų, ir jie ne
trukus pamatė netoliese kitą 
kalną, kuris buvo tikrai panašus 
į seną moterį, su "dvigubu 
smakru", su kalnieriumi 

Savukynas pranešė apie tai į 
New Hampshire Statew Park 
Office klausdamas, kodėl jie to 
kalno negarsina. Pasirodė, kad 
iki tol niekas to kalno nebuvo 
matęs. Jie atsiuntė kalnų že
mėlapį ir paprašė Savukyną pa
žymėti, kurioj vietoj jis tą "se
ną ponią" matė. Po kurio laiko 
jie pranešė, kad tikrai toks kal
nas yra, tik niekas ligi šiol jo 
nebuvo užtikęs. Dabar jis įtrau
kiamas į knygas ir būsiąs gar
sinamas. 

Taigi, pasirodo, kad Savuky
nas pirmasis atrado tą keistą 
kalną. 

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. 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

Mirė jau 20,200 lietuvių ateivių 
Su Siame numeryje paduo-

mais mirusiųjų lietuvių var
dais, čia žymimų mirusių lietu
vių skaičius pasiekė jau 20.200, 
nuo vasario mėn.' 1937 metų,, 
kuomet DIRVOJE mirusiųjų 
išeivių lietuvių vardai pradėta 
skelbti. 

SANDARAS Antanas, 36 m., 
mirė kovo 23 d., Cambridge , 
Mass. 

PETRUITIS Antanas, mirė ko
vo 25 d., Cambridge Mass 

ŠIMANSKAS Motiejus, 70 m., 
mirė kovo 24 d., Baltimore, 
Md. 

VERAUSKAS Petras, mir# ko
vo 25 d., Wilkes Barre, Pa. 

KLUCITAS Jonas, mirė kovo 
22 d., Larksville, Pa. 

PANGONYTĖ Julė, 32 metų, 
mirė kovo 23 d., Hundlock 
Creek, Pa. 

MIčIUTA Juozas, mirė kovo 20 
d., Greenfield, Mass. 

BONCEVIčIUS Vincas, mirė ko
vo 30 d., Warior Run, Pa. 

URBONAS Petras, mirė kovo 
29 d., Luzerne, Pa. 

Garliauskas Adomas, seno am
žiaus, mirė kovo 13 d., Phi
ladelphia. Pa. 

SKAMINAS Stanislovas, pus
amžis, mirė balandžio 14 d., 
Chicago, 111. (Ukmergės ap., 
Liduokių parap., Skaminėlio 
km.) 

KRAUJELIENĖ Barbora (Ka
valiauskaitė), pusamžė, mirė 
balandžio 17 d., Chicago, 111. 
Panevėžio an. ir parap.. Dauk-
miškiu km.) Amerikoj išgy
veno 42 metus. 

SHADUIKIENĖ Ona (Jasūnai-
tė), pusamžė, mirS balandžio 
18 d., Chicago. 111. (Zarasų 
ap., Salako parap.. Rudakiš-
kių km.) Amerikoj išgyveno 
38 metus. 

WAIČIULIS Klemensas, pusam
žis, mirė balandžio 19 d., Chi
cago, 111. (Telšių ap., Lieplau-
kio par., Brozdeikių km.). ^ 

URZA Petras, 62 metų, mirė 
balandžio 20 d.. Chicago, 111. 
(Panevėžio ap., Rozalimo par., 
Gikonių km.) Amerikoj iš-
gyveno 40 metu. 

NAUJOKAITIS Kastantas, se-
no amžiaus, mirė kovo W d., 
Clinton. Ind. 

BAGOTAITIS Jonas, 70 metu, 
mirė kovo mėn., Spring Vai-
ley* lll< .. r* BALONIENE Marijona, W m., 
mirė balandžio 9 d*, Homes
tead, Pa. 

ŽILIS Antanas, pusamžis, mire 
balandžio 12 d., Chicago, 111. 
(Telšių ap.) Amerikoj įsgy-
veno 37 metus. 

GEŠTAUTIENĖ Barbora (Ba\-
čiauskaite), mirė balandžio 12 
d Chicago, 111. (Girdiškes 
par.) Amerikoj išgyveno 45 
metus. 

ATTUTIS Kazimieras, pusam
žis, mirė balandžio 14 d., Chi
cago, 111. (Kauno ap.) Ameri
koj išgyveno 44 metus. 

BLO V AS Vincentas, seno am
žiaus, mirė balandžio 14 d., 
Chicago, 111. (Panevėžio ap., 
Nnčiškių par., Sniepiskių k.) 
Amerikoj išgyveno 46 metps. 

KRIČIOKAS Juozapas, 60 metų, 
mirė balandžio 15 d., Rhein-
lander, Wis. (Slavikų par., 
Zubriu km.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

KUPČIŪNAS Adomas, seno am
žiaus, mirė balandžio 1 •• 
Chicago, UI. (Vilniaus ap., Čio
biškio par., Jamonių _ 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

"RARONIENė Marijona, 
balandžio 8 d., ^atel?.' ^5 

KLAUZEVIČ1US TamošiusJ5 
metų, mirė kovo #7 Grąntt; 
Rapids, Mich. _ 

ŠVILPA Aleksandras, seno am
žiaus, mirė balandžio 9 d., 
Newark, N. 3* 

KAULAKIENĖ Veronika, 68 m." 
mirė balandžio 4 d., Lewiston-
Aubury, Me. (Šiaulių ąp., Rau
dėnų par.) 

YKASELIENĖ Julė, 56 metų, 
mirė kovo mėn., Montello, 

Mass. 
RULIKIENĖ Paulina, mirė ko-; 

vo mėn., Montello, Mass. 
MERKEVIČIUS Petras, seno 

amžiaus, mirė balandžio 1 d., 
Minersville, Pa., (Vilkaviškio 
ap., Gražiškių par.) Amerikoj 
išgyveno 62 metus. 

MATUNAS Teodoras, 58 metų, 
mirė balandžio 14 d., Broo
klyn, N. Y. 

MICKEVIčIEfte Dominika, 01 
metų, mirė balandžio 15 d., 
Brooklyn, N. Y. 

KUTRA Jonas, 63 metų, mirė 
kovo 29 d., Philadelphia, Pa. 
(Panevėžio ap., Mikiškių km.) 
Amerikoj išgyveno 36 metus. 

LINKEVIČIUS Juozapas, mirė 
kovo mėn., Chester, Pa. 

BELINIS Grigalius, mirė ba
landžio 16 d., New York, N, 
Y. 

PALUBINSKAS Pranas, 54 m., 
mirė balandžio 3 d., Montre
al, Kanadoj. 

PALEIKIENĖ (vardas liepai.), 
mirė kovo mėn., Scottville, 
Mich. 

TAMAŠIUNIENĖ Ona (Viso-
kiutė), 70 metų, mirė balan
džio 3 d., Scottville, Mich. 
(Kalvarijos ap., Niankupių 
km.) 

GIRšTAUTAS Antanas, 69 m., 
mirė kovo 30 d., Elma, Wach. 

ILGAVIČIENĖ Marijona, mirė 
balandžio 9 d., Wilkes Barre, 
Pa. 

ILGAVYŽIS Jonas, mirė ba
landžio '9 d.; Wilkes Barren 
Pa. 

GILIS \fincas, mirė balandžio 7 
d., Nanlicoke, Pa. 

NASONIS Juozas, 87 m, mirė 
balandžio 7 d., Luzerne, Pa. 

GUDLIAUSKIENĖ Jieva, mi
rė balandžio 7 d., Factory-
ville, Pa. 

KIDGARUS Mykolos, mirė ba
landžio 5 d., Plymouth, Pa. 

PELUTUKAUSKAS Vincas, se
no amž., mirė Lost Creek, Pa. 

NORIS Jurgis, mirė balandžio 
mėn., Shenandoah, Pa. 

MASIULIS Juozas, 72 m., mirė 
kovo 16 d., Westville, 111. (Ra
seinių ap.) 

POCIUS Petras, 54 m., mirė 
kovo 23 d., Albany, N. Y. 
Telšių ap.) 

JASULAVIČIENĖ Agota, mire 
balandžio 6 d., Pittsburgh, 
Pa. 

SARKUS Juozas, mirė balan
džio 10 d., Pittsburgh, Pa. 

AMBROZAS Kazimieras, 72 m., 
mirė balandžio 7 d., So. Bos
ton, Mass. Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

BARTUSEVIČIUS Feliksas, 53 
metų, mirė balandžio 10^ d.. 
So Boston, Mass. Amerikoj 
išgyveno 30 metų. 

JUREVIČIENĖ Jieva, mirė ko
vo 26 d., Lowell, Mass. 

BENDZEVIČIUS Ignas, mirė 
balandžio 2 d., Lowell, Mass. 

ACH1ENĖ Marcelė, 51 metų, 
mirė koyo SO d., Waterbury, 
Conn. 

BENDERAVIČIENĖ Elzbieta, 
mirė balandžio 9 d., Cambrid
ge, Mass. 

ŽENTELIS Pranas, mirė kovo 
25 d., Brooklyn, N. Y. 

KRUŽINSKIENĖ Domicėlė, mi
rė balandži 1 d., Philadelphia, 
Pa. 

KRUČIENĖ Ona, pusamžė, mi
rė balandžio 13 d., So Boston, 
Mass. (Kupiškio par., Vilkiš-
kių kaimo.) Amerikoj išgyve
no 40 meaų. 

KVEDARAS Juozapas, mirė ge
gužės mėn., Shenandoah, Pa. 

PEČIULIS Vincas, sena amž., 
mirė gegužės mėn., Port Car
bon, Pa. 

KEISTA ISTORIJA 
Gegužės mėnesio gale Varšu

vos policija pranešė Amerikos 
ambasadai, kad jie sugavo Kro
kuvoje kaž kokį jauną vyruką, 
kuris sakosi esąs amerikietis, 
bet neturi jokių dokumentų. 

Du ambasados tarnautojai nu
ėjo į policijos įstaigą ir ten ga
vo pasimatyti su tuo vyruku. 
Be jokių kliūčių lenkų policija 
leido pasimatyti ir jį išklausi
nėti. 

Jis sakėsi esąs John Taylor, 
gimęs Pittsburghe, 1931- metais, 
taigi dabar jau 18 metų. Tėvai 
esą mire. Iki 1946 metų jis gy
venęs Pittsburghe, 19 Grant ar 
Grand St., pas giminę, kurio pa
vardė esanti Koszninski. 

Į Vokietiją jis atvykęs ten ka
riuomenėje tarnaujančio brolio 
aplankyti, o paskui važiavęs į 
Krokuvą aplankyti dėdės ... Ten 
ji lenkų policija ir sulaikiusi. 

Lenkų policininkai su amba
sados tarnautojais buvo manda
gūs ir sakė, kad čia yra papras
tas atsitikimas: reikia tik pa
tikrinti, ar sulaikytasis nėra 
kuo nusikaltęs, ir jeigu ne, — 
jis galės būti paleistas keliauti 
atgal. 

Ambasados valdininkai įsiti
kino, kad tas vaikinas tikrai 
amerikietis, nors jo papasakota 
gyvenimo istorija ir ne visai 
aiški. Bet dokumentų jis tikrai 
neturėjo jokių. 

Tris dienas nieko nebuvo to
liau girdėti, kas atsitiko su tuo 
vyruku. Tada ambasados atsto
vai vėl nuėjo i policijos įstaigą. 
Bet... nuotaika buvo jau visai 
pasikeitusi. 

Visu pirma — ginkluotas sar
gybinis visai neleido jų įeiti į 
tuos pačius rūmus, kuriuose jie 
prieš tris dienas lankėsi be jo
kių kliūčių. Ir buvo pasakyta, 
kad reikalas yra baigtas, to vai
kino čia nėra ir jokių informa
cijų daugiau nebus duota ... 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti j: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N, Y. 

Skabeikaitė - P*trikien€, ir duk
terys Petrikaitės. 

Šumbrotienė - Domaševičiutė ir Čer-
kovska-Domaševičiutė bei Domaše
vičius, Vladas. 

Uksas, Antanas iš Tauragė# ap., 
Kaltinėnų vai., VarsSdžių k. 

Vaičiūnas, Petras, iš Kervelių k., 
Vaškų vai., Biržų ap. 

Žaldokas, Matas, iš Rymiškių k., 
Smilgių vl., Panevežio ap. 

Žebrauskas (Žebrowski) Juozas gyv. 
Philadelphia. 

Aleksynaitė, Petronė, iš Igliaukos p. 
Bandzinskienė - Urbonaitė, Konstan

cija, iš Birželių dv., Pumpėnų vl. 
Panevežio ap. 

Baracaitė - Keblienė, Juzė, iš Kurtu
vėnų par., Šiaulių ap. 'v 

Bartasavičius - Mykolas ir Bartasa-
vičiutė, Mikalina, iš Glytų k., Tra
kų ap. 

Brazinskienė - Rasiukevičiutė, Anelė 
ir jos sesuo Kotryna ir brolis Ra-
siukevičius, Kazimieras. 

Bukinienė - Samoškaitė, Ona, iš Ma-
tiškių k., Pagramančio vl. Tau
ragės ap. ir vyras Bukinas, Kazi
mieras. 

Čiapas, Mataušas ir Vincas, iš Kai-
rinėlių k., Grinkiškio vai., Kėdai
nių ap. 

Dams Adelė ir Amanda, kilusios iš 
Lietuvos. 

Dautartas, Stanislovas, iš Skerdikų 
k., Kėdainių vl. ir ap. 

Gudauskas iš Gargždų. 
Gurauskaitė, Ona iš Grūstės k., B§-
dos vl. Mažeikių ap. ištek, už Luko

šiaus ar Lukoševičiaus. 
Kaminskas, iš Jonavos vl., turi bro

lius Antaną, Ježį, Jurgį ir Mykolą. 
Kasparienė - Paliulytė, Barbora, iš 

Oškabalių k., Bartininkų vl., Vil
kaviškio ap. 

Keblienė - Baracaitė, Juržė, iš Kur
tuvėnų parap. Šiaulių ap. 

Kukecki, Izidorius ir Petras. 
Lukošius, Pranas, iš Sviliukų k., 

Josvainių vl., Kėdainių ap. 
Mačiulytė - Matušienė, Marytė, ii 

Aukškelių k., Viduklės vl. Rasei
nių ap. ir \yras Matušis, Motiejus. 

Margetaitė, iš Gargždų. 
Matulionis du broliai, išvykę per 

Liepoją, gyveno gal Amsterdam, 
N.Y. ar kitur New Yorko valst. 

Matušienė - Mačiulytė, Marytė, iš 
Aukškelių k., Viduklės vl. Rasei
nių ap. ir vyras Matušis Motiejus. 

Onusaitis, Juozas, iš Gelgaudiškio vl. 
Šakių ap. 

Orinas. Juozas ir Oriniutė, Veronika, 
iš Skardupių k., Keturvalakių vl. 
Vilkaviškio ap. 

Paliulytė - Kasparienė, Barbora, iš 
Ofkabalių k. Bartninkų vl. Vilka
viškio ap. 

Piepcevičius, gyvftttfs Tverų vl. Tel
šių ap. 

Rasiukevičius, Kazimieras ir seserys 
Anelė Brazinskienė ir Kotryna. 
Rudzianski, Stanislaw, kilęs iš Lie

tuvos. 
Samoškaitė - Bukinienė, Ona, iš Ma-

tiškių k., Pagramančio vl. Tau
ragės ap. ir vyras Bukinas, Kazi
mieras. 

Schmidt (Smith) Thomas, iš šakių 
k. Pajevonio vl. 

Šmierelskas, Adolfas ir Antanas, iš 
Liubavo, Marijampolės ap. 

Stankevičius (Stanke) Mike, iš Kau-
no-šančių, ten dirbęs Tilmanso 
dirbt. 

Svito;ius, Juozas ir Vincentas. 
Urbonaitė - Bandzinskienė, Konstan

cija, iš Birželių dv. Pumpėnų vai. 
Panevežio ap. 

Vaičiulytė iš šilgalių k.. Tenenių par. 
liHaith. Jurgis, iš Vilkaviškio ap. 

Kurpiku k. 
Žigas, Mykolas, iš Trainiškio k., Link-

menu vl. Švenčionių ap. 
Živelytė, Elzbieta, iš Igliaukos k., 

Mariiampolės ap. 
Žukauskas.. Jonas, iš Siberijos k., 

Keturvalakių vl. Vilkaviškio ap. 

Padvelskaitė - Eidukienė, Uršule, iš1 

Karalglieslio k., Pajevonio vl., 
Vilkaviškio ap., vyras Eidukas, 
Motiejus, ir sūnus Jonas. 

Pikčelingis, Juozas, iš Joniškio k., 
Sintautų vl., šakių ap. 

Preikšaitis, Simas, iš Joniškio k., 
Tauragės vl. 

Rumšą (Rumševičius), Jonas. 
Rumševičius Rumšą), Jonas. 
Tamošauskaitė - Bakstis, Ona, iš 

Erslos k., Mosėdžio vl. 
Teikertienė - Tenikaitytė, Ane, iš 

Meižių k., Tauragės ap. 
Tenikaitytė - Teike-'tienė, Ane., ii 

Meižių k., Tauragės ap. 
Urbas. Petras, žmona Jasnauskaitė, 

ir duktė Emilija. 
Zdanavičius, Pranas, agronomas. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

( Atkelta iš 5-to pusi. ) 

Kleinas Eugenijus — Worces
ter, Mass. 

Krisčiūnas Bronius, Aniceta, Ri
mas — Amsterdam, N. Y. 

Mieželis Vladas, Juzefą, Rai
mondas, Armanatas Chi 
cago, 111. 

Mitusas Birutė, Bronė — El-
burn, 111. 

Montvilas Fromas — E. Hart
ford, Conn. 

Orentas Augustas, Anė — So. 
Boston, Mass. 

Paškevičius Juozas, Erna — 
Pittsburgh, Pa. 

Paulauskas Kostas — Cleve
land, Ohio. 

Pavilčius Vytas, Ona, Vitu, Ina 
— Chicago, 111. 

Petraitis Jonas — Chfcag®,- 111. 
Pogirskis Teklė, Junona — So. 

Boston, Mass. 
Povilaitis Juozas, Marijona, Vik

toras, Jonas, Leonas — 
Proninskas Juozas, Zofija — 

Chicago, 111. 
Ragauskas Pranas, Valerija — 

Chicago, 111. 
Račkauskaitė Amelija — Chi

cago, 111. 
Rudaitienė Malvina — Cleve

land, Ohio. 
Steponavičius Kazys — Chica

go, 111. 
Tautvydas Jonas, Ona, Kęstu

tis, Vida — Chicago, 111. 
Tupčiauskas Magdalena — Chi

cago, 111. 
Urbanavičius Stasys, Janina 

Veršelytė Gražina —• Brooklyn, 
N. Y. . ' 

Vieraitis Janina — Baltimore, 
Md. 

Vizgirda Valerijonas, Ona, Ele
na, Viktorija, Regina — Dear-
borne, Mich. 

Vytauskas Vladas, Broni. Ire
na — Chicago, 111. 

Zagzeckas Stasys, Ona, Vladas 
—: Pleasant, Pa. 

Zandavaitė Berta, Marijona ' 
Chicago, HI. 

žemaitis Juozas, Jadvyga — 
Chicago, 111. 

Žemaitis Jonas, Ona, Algis, Jo
nas, Antanas — Waukegan, 
111. 

Žukas Vaclovas, Teklė, Kęstu
tis, Kristina — Richmond 
Hill, N. Y. 

Apie i/m. birželio 16 d., lai
vu "General Heintzelman" j 
New Yorką atvyksta šie lie
tuviai tremtiniai: 

Ambrozaitis Stasys — Cam
bridge, Mass. 

Andriulis Arturas, Elena, Jū
ratė — Brooklyn, N. Y. 

Andrusytė Elena — New York, 
N. Y. 

Angeleika Bromus, Juzefą, Le
onardas, galerija — Chica
go, 111. 

Augustaitis Edvardas — Chi
cago, 111. 

Bagdėnas Kazys, Teresė, Zita, 
Vytautas — Detroit, Mich. 

Baltrušaitis Aleksandras, Bar
bora, Marija, Vytautas, Kęs
tutis, Algirdas, Liucija —- El-
mira, Mich. 

Banys Leonas, Julija, Algiman
tas — Hudson, Mass. 

Bartniauskas Teofilė, Augusti
nas — Camden, N. J. 

Baublys Stasys, Brigita, Biru
tė — Philadelphia, Pa. 

Bereiša Jonas, Marija, Jonas — 
St. Louis, Mo. 

Bereišis Algirdas, Felicija, Li
lija, Gediminas — Worcester, 
Mass. 

Bičiūnas Juozas, Bronė, Artisti-
das, Vida — Philadelphia,Pa. 

Bileris Jadvyga, Leonas, Ona, 
Kęstutis, Vladas — Brooklyn, 
N.Y. 

Bivainis Jonas, Eugenija* JBe-
gina — Chicago, 111. \ 

Brazaitis Konstantinas •— Cle
veland, Ohio. 

••(Tęsiny* kitame 1 

Bakšianskytė. duktė Vinco ir Mal-
vinos Lipnickutės, 

Baranaitis, gyv. Kaune, Aleksote.^ 
Bitinaitės, Marė ir Ona. iš Dziviliš-

kių k.. Lazdijų vl., Seinų ap. ^ 
Brazarskas. Antanas, iš Daugiliškių 

k., Švenčionėlių ap. 
Chmieliauskas. Jonas, Juozns ir Mo

tiejus, iš Grinkiškiu k., Simno vl., 
Alytaus (buv. Kalvarijos1* ap. 

Cicėnas, iš Degutiškių k., Daugėliš
kiu vl., Švenčionių ap. 

Deltuva. Juozas ir Ona, gyv. Hano
ver, Md. 

bieninis. Liudvikas, iš Palūšės baž
nytkaimio, Linkmenų vl., Šven
čionių ap. 

Dumbrauskas, Mykolas ir Vyt a s, 
gimę Amerikoje, gyv. Lietuvoje. 

Giedraitytės, iš Viėštartų k., Laz
dijų vl., Seinų ap. 

Glydas, Gustavas ir Glydaitė, Ona, 
iš Sparviniu k., Vilkaviškio ap. 

Jankeliūnas, Pijus, iš Gražiškių vl., 
Vilkaviškio ap., Karpiejų k. 

Krakauskaitės, Snakauskienė ir Ule
vičienė, Marijona ii* Petronele iš 
Pagraužiu k., Liubavo vl., Mari
jampolės ap. 

Krasnauskas, vaikai Kazio, vienas 
dirbo Konsulate, ir jų motina Rau-
donytė - Krasnauskienė, kilusi iš 
Daugų m., Alytaus ap. 

Krutzke. Gustav, gyv. Phila'delphia. 
Lanauskienė, ir jos sesuo Bačkaus-

kienė, abi Linickutės, Antose ir 
Jadvyga. 

Liaukevičius, Mateušas, iš Dziviliš-
kių k., Lazdijų vl., Seinų ap. 

Liekis (Liekaitė), Bronė, gim. Ameri
koje. gyv. Lietuvoje. 

Lipnickutės, Lanauskienė ir Rač
kauskienė. Antosė ir Jadvyga. 

Liutvinas. du broliai, iš Vin<ršnupių 
k., Balninkų vl., Vilkaviškio ap. 

Marcinkenas, Antanas, i? Rėkučių 
k.. Kaltinėnų vl., Švenčionių ap. 

Pek«kaitis, ir sesuo Leokadija, iš 
Mitraukos k., Antaliepte vl., Za
rasų ap. 

Petrilevičius. ' Viktoras. 
Poliokas, Antanas, tremtinys, iš 

Skriaudžių k., Veiverių vl., Mari
jampolės ap. prašo atsiliepti gim. 
ir pažįstamus. 

Račkauskienė, ir jos sesuo Lanaus
kienė, abi Lipnickutės, Antosė ir 
Jadvyga. 

Rumševičius, Jonas. 
Smakauskienė, ir jos sesuo Ulevičie

nė, abi K-akauskaitės. Marijona, 
ir Petronele iš Pagraužiu k., Liu
bavo vl., Marijampolės ap. 

Ulevičienė, ir jos sesuo Snakauskie
nė, abi Krakauskaitės. Marijona 
ir Petronele iš Pagraužiu k., Liu
bavo vl., Marijampolės ap. 

Vasaitis, gyv. Kaune, Aleksote. 
Vinikas, Jonas, iš Pelegrindos k.. 

Linkmenų vl., Švenčionių ap. 
Zelionka, Juozas ir Petras, iš Rau

dondvario vl., Kauno ap. 
Žilinskas, S., gyv. Newark, N. J. 

Armonas, Mikas, Juodpetrių k., 
Tauragės vl. 

Bakstis - Tamošauskaitė, Ona, iš 
Erslos k., Mosėdžio vl. 

Diktelienė - Janukaitytė, Ona ir 
Janukaitis, Nikodemas, iš Jasiškių 

k.. Bagaslaviškiu vl. 
Eidukienė - Padvelskaitė, Uršulė, iš 

Karalglieslio k., Pajevonio vl., 
Vilkaviškio ap., vyras EidukasĮ 
Motiejus, ir sūnus Jonas. 

Gudaitis, Pranas, Viktoras ir Vin
cas. 

Iravičiutė, Amelė. 
Jankauskas, Stasys. 
Janukaitis, Nikodemas, ir Janukai

tytė - Diktelienė. Ona, iš Jasiš-
kių k., Bagaslaviškiu vl. 

Jasnauskaitė - Urbienė, vy~as Ur
bas, Petras ir duktė Emilija. 

Jurdonas, Antanas, iš Skuodo m., 
Kretingos ap. 

Karanauskaitė, Bronė. 
Karasiejutės (Karašiejus), Elena ir 

Stefanė, iš Senųjų Trakų, išvyko 
iš Vilkaviškio. 

Kunejus, Vincas, iš Pastarinių k., 
Vyšniavos vl., Švenčionių ap. 

Martinaitis, sūnūs ir dukterys Juo
zapo Martinaičio ir Martinaitienės-
Mikalauskaitės. 

Matijof'aitis, Jonas, iš Butrimų k., 
Eržvilko vl., Tauragės ap. 

Matijošaitis, Jonas, iš Butrimų k., 
Eržvilko vl., Tauragės ap. 

Meškauskaitė, Jadzė, iš Kėdainių a. 
Mickevičienė, Domicėlė, iš Zubiškių 

k.. Upytės par., ir vaikai Bronius, 
Kazimieras, Vladas, Marytė ir 
Stanislava. 

Mikulevičius. Viliamas, iš Jurgeže-
riu k., Kalvarijos vl., Marijam
polės ap. 

Milkevičius, Juozas ir Kazys, ir se
suo Katerina, iš Sabalenų k., Pa
kuonio vl.f Marijampolės ap. 

KAS platina 
platina apšvietą 

tas 

»Pf 

Abraitienė - Gvazdikaitė, Marija, iš 
Paežerių k.. Vilkaviškio ap. 

Anderson - Bitinaitė, Emma Kata-
ryna, iš Žiogaičių k., Naumiesčio 
vai., Tauragės ap. 

Balkys, Feliksas, ir jo brolis bei 
dvi seserys, vaikai Juozo Balkio, 
kilusio iš Tytuvėnų vai., Rasei
nių ap. 

Balselis, Jonas. 
Baltrušytė - Stankūnienė, Ona. 
Bendikas, Juozas, iš Varnių, Telšių. 
Bitinaitė - Anderson, Emma, Kata-

ryna, iš Žiogaičių k., Naumiesčio 
vai. Tauragės ap. 

Dombrawski - Palaitienė (Palaitis) 
Minna, iš Veršupių k., Šakių ap. 

Drignat - Lingertaitytė, Marija, iš 
Abšrutų k., Vilkaviškio ap. ir vy
ras Drignat liuteronų pastorius. 

Dudonis, Stanislovas, iš Karčemų k., 
Radviliškio vai., Šiaulių ap. 

Dulevičius, Adalis, iš Diržių k., Rad
viliškio vai. Šiaulių ap. 

Dzicek - Vinslovaitė, Marija, iš Lie
tuvos, ir jos sūnus. 

Gailevičiaus, Kazimiero pažįstamie
ji prašomi atsiliepti. 

Gauronskaitė, Marijona, iš Dvariš
kių k., Papilės vai., Šiaulių ap. 

Grudinskas, Jonas, iš Juozapavo dv. 
Garliavos vl. Kauno ap. 

Gvazdikaitė - Abraitienė, Marija, iš 
Paežerių vl., Vilkaviškio ap. 

Jaeminaitė, Vincenta, iš Eržvilko, 
Tauragės ap. 

Jančys, Antanas, Jurgis ' ir Petras, 
iš Vadonių k., Šimonių vl. Paneve
žio ap. 

Januitis, Antanas, iš Vienrankių k., 
Papilės vl., Šiaulių ap. 

Jurevičių, Simo ir Antaninos gimi
nės prašomi atsiliepti. Juodu gy
veno Philadelphia ir buvo kilę iš 
Vanagaičių k. Jonavos vl. 

Kapteinis, Augustas ir Karolis, sš-
nūs Ferdinando. 

K Mkštanas. Juozas, iš Karčemų k., 
Radviliškio vl. Šiaulių ap. 

Kubil i us. Jonas, s. Levušio, gimęs 
Amerikoje. 

Lingertaitytė - Drignat, Marija, iš 
Abšrutų k., Vilkaviškio ap. ir vy
ras Drignat liuteroų pastorius. 

Liuolia, Petras, iš Marcinkonių, Vil
niaus kr. 

Lukas ar Lucas rodos, Cha'-les, ku
ris dirbo banke, bene Westville. 

Malinauskienė - Januitytė, Agnė, ii 
Vienrankių k., Papilės vl. Šiaulių. 

Mann, Teresė, iš 'lenenių ir vym|» 
Waiter May bei duktė. 

Matukas, Vincas, iš Karčemų k., 
Radviliškio vl. Šiaulių ap. 

Mazajus du sūnūs Jurgio Mazajaus, 
iš Šilėnų k., Mauručių vl. Mari
jampolės ap. 

Meironas, Juozapas, iš Viekšnių, Ma
žeikių ap. 

Mickevičius, Pranas, iš Bartininkų 
k., Vilkaviškio ap. ir jo sūnūs Vin
cas, gimęs Amerikoje. 

Nevaaomskis, Augustas ir Martymuį 
iš Kauuonskio k., Semeliškių vii. 

Palaitienė (Palaitis) - Dombrowski, 
Minna, iš Veršupių k., šakių ap. 

(Patašius, Jonas ir itazys, iš Juoza-
į pavo dv., Garliavos vi., Kauno ap. 
Rinkevičius Česlovas, iš Bogoslovis-

kių k., Gelvonių vl. Ukmergės ap. 
Pinkeviėius, Edvardas, iš Bogoslovis-

kių k., Gelvonių vl. Ukmengės ap. 
Prysgintaite, Kazimiera, iš Selenų 

K., Salantų vai., Kretingos ap. 
Ramanauskas, .Pranas, gimęs Ameri

koje, buvęs Lietuvoje. 
Rasavaite - Vikertienė, Cecilija, iš 

bkirazemio k., Sartininkų vai. iau-
ragės ap. ir vyras Vikertas Alek
sandras. 

Rauiinaitis, turi brolį Konstantiną ir 
sesris levą. botyrienę ir Jonieš-
ką kruzikienę. 

liupeikis, jonas, iš Smalininkų m. 
Klaipėdos kr. 

Sausdargis, Vincas, iš Kuršėnų, Šiau
lių ap. 

ScJaenk, Adelia, Edward, Franz, Gi
gą, ir William, vaikai Karlo ir Clt-
unjos, kilę iš Lietuvos. 

Senkus, Juozas, iš Juozapavo dv. 
Garliavos vai. Kauno ap. 

Šimkus (Sinkauskas) Juozas, iš Kl»to« 
pučių k., Alvito vl. Vilkaviškio a. 

Šinkauskas (Šimkus) Juozas, iš Klam-
pučių k., Alvito vl. Vilkaviškio a. 

Skersnas, Boleslovas ir Stasys, iš 
Civonių k., Veisiejų par. 

Stačkunienė - Baltrušytė, Ona. 
Starkevičius (Stark) iš Rokų k., 

Aukšt. Panemunes vl. Kauno ap. 
su žmona ii* vaikais 2 sūnumis ir 
dukt. Genovaitė. 

Stonys, Antanas, iš Noškunų k., 
Varėnos vl. 

Suchocki, Anton, Jan ir Stanislaw, 
kilę iš Lietuvos. 

Šumacheris, Albinas, iš Alvito m. 
Vilkaviškio ap. 

Tamulis, Izabelė, iš Radviliškio, iiau-
lių ap. 

Walter'ienė-Mann'aitė, Teresė, iš Te
nenių ir vyras MaĄ bei duktė. 

VenslausKas, Jonas ir sesuo Magda
lena, vaikai Jono, iš Vigrelių k. 
Gražiškių vl. Vilkaviškio ap. 

Vikertienė '- Rasavaitė, Cecilija, iš 
Skiražemio k., Sartininkų vl., Tau
ragės ap. ir vy -as Vikertas Alek
sandras. 

Vilčiauskas, Jonas, iš iVekšnių, Ma
žeikių ap, 

Vinslovaitė - Dzicek, Marija ir sū
nus, kilp iš Lietuvos. 

Žasinas, Juozas, iš Akmenės, Ma
žeikių ap. ' 

Karštą vasarą... 
kepk šaltai 
Ji turi modernų 
ELETRINl KEPTUVĄ! 

m 

Būk vėsi virėja karštomis vasaros dienomis! Įsigyk 
modernų elektrinį keptuvą! 

Elektrinis keptuvas nešildo jūsų virtuvės... 
ji lieka vėsi per visą vasarą. Ir tai yra tik VIENAS 
iš daugelio privalumų, kuriais, jūs džiaugsitės. 

Tarp kitų privalumų yra automatiškas kepi
mas — maistas visiškai iškepa, kai jūs esate išėjus, 
švara. Taupumas. Nepalyginamas kepsnio kvapnu
mas. 

Taip, jei norite tikro elektriško kepimo už 
pigią kainą, įsigykit modernų elektrini keptuvą. 
Tai bus vesu! 

A l w a y s  

KLAUSYKIT 'TEN O CLOCK TUNES' 
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDIS 

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
Rytais nuo 10—WGAR ir WICA • Vakarais nuo 10—WHK 

i. * i* ', J, „> IL L ^ ... .  > . . 



f CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS f 
DIRVA-—6820 Superior Avenilf, ENdicott 4486—Atdara vakarais 

*#• I' 'J1 Ji t"]"!"!1'1>4>•!••!••{• • 4̂'4'4"8"ž'4"S"{'į"i'4"I'j"H"{'̂ į̂"ĮMHMHMS'̂ '̂ j"H'W*WMH,4MH ,̂H^̂ '̂ 4̂"!'4"ž"iMHM}HM 

PIRMIEJI ČIURLIONIEČIAI JAU AMERIKOJE TURĖSIME OHIO LIETUVIŲ 
_ šiandien, penkta

dienį, birželio 17 die
ną į New Yorko uos
tą įplaukia laivas su 
pirmąja čiurlioniečių 
grupe. Atvyksta pats 
jų vadovas dirigen
tas Alfonsas Mikuls
kis, Ona Mikulskie
ne ir dar 7 jų grupės 
nariai. Trys, sako
ma, atvyksią po sa
vaites, o likusieji po 
3-4 savaičių. 

Išleidžiant DIRVĄ 
dar nežinoma tik
sliai, kurią dieną ir 
kurią valandą jie pa
sieks Clevelandą. Ti
kimasi, kad tai bus 
arba šeštadienį po 
piet, arba sekmadie
nį iš ryto. 

Visi, kurie norėtų 
dalyvauti mūsų čia 
taip laukiamų tau
tiečių sutikime, at
vykimo laiką galės sužinoti te- į žinimo pobūvis. Dėl dalyvavimo 
lefonu pas priėmimo komiteto; tame pobūvyje taip pat prašo-
pirmininką S. Nasvytį — CL ma susižinoti su komiteto pir-

ALFONSAS MIKULSKIS, 
čiurlioniečių dirigentas 

0531, arba DIRVOS redakcijoj 
— EN 4486. 

Kaip komiteto jau nutarta, 
šį sekmadienį dr. S. Tamošaičio 
rezidencijoj rengiamas susipa-

mininku. Visi norintieji tame 
susipažinimo pobūvyje dalyvau
ti prašomi praneštu vėliausiai 
šeštadieni, nes svarbu iš anksto 
žinoti dalvviu skaičių. 

VAIŠĖS LIETUVIŲ MOTERŲ LANKĖSI J. BAUŽVARDIENĖ 
RATELIUI i 

•c , J. Daužvardienė dalvvavo so-Fehksas Baranauskas savo . .. _ . . / ... % t» t, i -t i cialines veiklos konferencijoje sode, Brazil Rd., pereita sekma-' . . Tr Tr ; :. 
j. . r,, t , t • 4. ' • tv* 1 Clevelande. K. S. Karpiu lydi-d i e n i  C l e v e l a n d o  L i e t u v i u  M o - ,  .  . . .  ,  . .  
. t , . - * - ma lankėsi DIRVOS redakcijo-teru Ratelio narėms surenge . . .... v. .v , ne, kur pasidalino įspūdžiais is gražias vaisęs, kuriose dalyva-';' ' 1.. . _. * \ . 

, . , . „ , ,. ; konferencijos ir Clevelando. C levo taip pat ir ' ratelieciai , tai , . . . , 
. . Tr-,- „ velande esanti ne pirmą kartą, yra, ratelio narių vyrai. Vėliau , , , , , .. . 

„ . . , • j , • - i„. i bet tik dabar turėjusi progos susirinko ir daugiau svečiu, ku- ...... , * T « v 
, , . • i •. ii plačiau pamatyti. J. Dauz-nu tarpe buvo ir naujakurių. Ji * . / , 

Diena trražiai praėfo prie ska-' var,henS 

nhi u-Skandžiu ir smagiuose pa-j 1,etlmus konferencijoje, 
sikalbėjimuose. Ten buvęs' Plačiau apie tai 3-me pusi. 

Dr. Vinco Kudirkos Pašalpinės Draugijos 

METINIS PI K \ IKAS 

Sekmadieni,, birželio (June) 26 dieną, nuo 12 valandos prieš piet, 

T. NEUROS DARŽE. BRUNSWICK, OHIO. 

Važiuokite taip: 
Iš miesto nuo Superior Ave. pasukate i West 25-tą gatvę; 
West 25-ta važiuojate iki Pearl Road 42; 
Pearl Road 12 važiuojate iki pat Brunswick, Ohio; 
Ten privažiuojate iki Rt. 303 ir Įvažiuojate i jį, pasukdami 

j dešinę nuo Pearl Road 42; 
Rt. 303 važiuojate iki pirmos kryžkeles ir ten pasukate vėl 

į dešinę; ten jau pamatysite rodykles, kurios jus nuves tiesiai į 
pikniko vietą. 

Narius ir draugus kviečiame atsilankyti! 

Bus gera muzika šokiams ir kitokių pamarginimų, o taip pat 

lietuviško krupniko ir rudo alučio! 

Prasėtu neužmiršti — sekmadienį, birželio 26, 
nuo 12 valandos ligi vėlaus vakaro! 

Nuoširdžiai kviečia 
Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos Komisija. 

LIETUVIŠKAS ORCHESTRAS 

okiams, vestuvėms parengimams ir piknikams 

AL NEIMANIS ORCHESTRA 
17905 Grovewood Avenue 

Susitarti telefonu — IVanhoe 3264 

DIENĄ? 

Pereitą šeštadienį DIRVOJE 
apsilankė žinomas imtynių ren
gėjas Jack Ganson su tokiu su
manymu : 

Aš jums padėsiu surengti di
džiulį lietuvišką pikniką su spor
to, dainų, tautinių šokių pro
grama — pikniką, kur visi Ohio 
ir net kaimyninių valstijų lie
tuviai turėtų gražią progą ti
krai gražiam bury susitikti. 
Tai būtų susiėjimas be politi
kos, be agitacijos — tik lietu
vių pasimatymas, pasilinksmi
nimas ir savo tarpe pasijuti-
mas! 

Aptarus sumanymą, prieita 
išvados, kad reikia bandyti tai 
padaryti. Greičiausiai toks pik
nikas įvyktų Brunswick, Ohio, 
T. Neuros ūkyje, ten pat, kur 
kitą sekmadienį, birželio 26 d. 
įvyksta Kudirkiečių piknikas. 

Pikniko programoje būtų įdo
mi sporto programa, kurfai ge
resnio organizatoriaus, kaip 
Jack Gansonas, žinoma, ir rasti 
nebūtų galima. 

Kadangi turima tikslo susi
laukti svečių ne vien iš Cleve
lando, bet ir iš toliau, tai ma
noma, kad tiksliau būtų tokį 
pikniką rengti šeštadienį, kad 
susirinkusiųjų linksmos nuotai
kos negadintų reikalas skubėti 
namo ir į darbą. 

Toks šeštadienis galėtų būti, 
pavyzdžiui, rugpiūčio 20 ar 27, 
priklausomai nuo to, kada bus 
pikniko vieta laisva. 

DIRVOS skaitytojus prašom 
atsiliepti dėl to sumanymo: ar 
pritariate tai minčiai, gal tu
rite kokių gerų sumanymų — 
jais pagal galimybę bus pasi
naudota. . 

BALFo VAKARAS DAVĖ 
$229.21 PELNO 

BALFo vakaro, įvykusio ge
gužės 29 d. Lietuvių salėje, ren
gėjai, suvedę sąskaitas prane
ša, kad vakaras davė $229.24 
pelno. Komisija, susidedanti iš 
Aleko Banio, Jurgio Kuzo-, Jono 
Montvilo, Viktoro Amsiejaus, 
dėkoja visiems talkininkams, 
programos dalyviams ir laik
raščiams bei Pr. Urbšaičio ra
dijo, garsinusiems vakarą, ir 
visiems apsilankiusiems, bei ki
taip prisidėjusiems prie šio va
karo pasisekimo. 

Gautas pelnas perduodamas 
BALFo Centrui. 

IEŠKO KILUSIŲ NUO TVE
REČIAUS 

Nesenai į Clevelandą iš Euro
pos atvykęs Telyčėnas teirau
jasi, ar nebūtų DIRVOS skai
tytojų tarpe kilusių nu Tvere
čiaus, Švenčionių apskrities. Jis 
norėtų susipažinti su savo kraš
to žmonėmis, todėl prašo atsi
liepti jam per DIRVĄ. 

P I R V A 

"SOCIETY FOR SAVING" 
švenčia 100 metų jubiliejų 

Mervin B. Krance, 
dabartinis Society for Saving 

pirmininkas. 

Society for Saving, kurios 
įstaigą Cleveland iečiai gerai ži
no, nes ji yra pačiame miesto 
centre, 127 Public Square, bir
želio 22 dieną švenčia savo šim-
tąji gimtadienį. 

Tai yra seniausia ir didžiau
sia savitarpinio taupymo drau
gija Amerikoje į vakarus nuo 
Allegheny kalnų. 

ši draugija neturi kapitalo 
dalininkų: jos dalininkai yra 
visi, kurie turi joje indėlius. Per 
visą šimtmetį draugija regulia
riai išmoka pusmetinius divi
dendus. Dabar bus išmokėtas 
200-tasis dividendas ir drauge 
extra dividendas visiems in
dėlininkams, išviso pusė mili
jono dolerių, kaip jubiliejinė 

EAST fOth (Zoeter Section) 
2 šeimų namas 

geraRi stovv. 6 garažai 
$ 8.900 

G. A. Philips 
1988 E 79th St. EX 1882 
I i 

, Rakandai 4 kambariams 
labai geri, 

prieinama kaina 
20151 Liedberg Ave. 
Tel. KEnmore 3161 

. I 

RKO KEITH'S 105TH 
Nuo birželio 15 ligi 21 rodo 
"Flamingo Road" su Joan Craw
ford ir Zachary Scott. j 

i 

PADĖKOS j 
A.Šimkūnui, 11146 Superior 

Ave., dėkoja A. Rusteikienė ir 
duktė už išdavimą atvykti rei
kalingų dokumentų ir ypatin
gai už didelę pagalbą čia atvy
kus. 

Marg. ir česl. žiūriams, 12618 
Shaw Ave., ir Juozui žiūriui už 
pagalbą atvykti ir čia kurtis 
dėkoja Telyčėnų šeima. 

Juozui Petkūnui, 7015 Whit
ney Ave., už išdavimą atvykti 
reikalingų dokumentų dėkoja 
Viktoras ir Mečys Palubinskai. 

'—r ~—7"\ Dalis Clevelando žinių 
6-tame puslapyje 

dovana indėlininkams. Išviso Šį 
kartą indėlininkams išmokama 
apie milijoną ir aštuonis šimtus 
tūkstančių dolerių. 

šimto metų jubiliejaus proga 
draugija laikys savo namus at
virus visiems aplankyti kasdien 
nuo 9:30 iš ryto iki 6:00 po 
piet, pradedant jubiliejine diena 
—- birželio 22. 

Visus clevelandiečius draugi
ja kviečia apsilankyti draugijos 
patalpose ir pamatyti jų mo
dernius įrengimus. 

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  

r.OONO  ̂

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namij Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriaviraa§ 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

N. J. Popovic, Ine 
s k e l b i a  a t i d a r y m ę  

Chrysler - Plymouth parduotuvės 
su abiejų rūšių 1949 metų 

naujų modelių paroda 

Mes parduodam urmu ir detaliai originalias dalis iš Mopar 
fabriko ir duodam patyrusiu mechanikų patarnavimą 

8116 Lorain Ave. 
(Laikinis adresas) 

ME 7200 

Paveiksle pagrindinė draugi
jos bankinės įstaigos didžioji 
salė, paskutiniu laiku jubilie
jaus proga iš pagrindų page
rinta ir sumoderninta. 

BAST 58th St. ir PROSSER Ave 

\ šiaurę nuo Superior Ave* par
duodamas 

dviejų butų namas 

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

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

(25) 
i 

STILIUM DAUG METŲ PRYŠAKY . . . PUIKUS 

MONCRIEF'S NAUJI s,LDYMO 

PEČIAI '49 METAMS GAS-OIL-COAL 

'  T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

Come in and meet your old friend 
Bill Green, now tending bar 

*S CAS IS 
Wade Park at 71st Street 

VI' 
BEST FOOD IN TOWN 

Air Conditioned Good Service 

^l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIHIIIIIIIIII i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l i l f l l l l l l i r^  

Į P J KEJRSIS 
S 609-12 Society for Savings Blclg.—Cleveland, Ohio 
= OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
si kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
E Sutaisau paskolas pirmo rfnorgečio. Patarnavimas ir išpildyflMS 
•2 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
r«iiiiiniiitiiuii!EiMimiiiiiiiiiimiiiimiiiiii!iiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiliK 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

Jtiiiiiimmmmimsimmnmiiimimmmimiiiiiiimiiimmimmimiiimmimiiiiig 

Wilkelis Funeral Home I 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
j PATARNAVIMAS | 
I —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

<iiiiiiiiiiiiiifmiiiiiimiiiiiifiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorg) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 ! 

ĮMIlIilIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlllllliliiiiiiilillĮĮ 

| I. J. SAMAS - JEWELER | 
| Persikčlg | naują didesnę ir gražesnę krautuvu s 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

= Dabar jau turime didesni rinkini Deimantų, žiedų, Laik- s 
| rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. § 

~«iiiiiinimnmnmniiiiiininiiiiumninnniniHunmiuiuiiunnunninmiiiinimž 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 
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