
D I K y X 

- NAUJAKURIAI -
SKUBIAUSIAS REIKALAS 

Rugsėjo nebėr ko skaičiuoti... 
Iki kitų metų liepos 1 dienos li
ko tik devyni mėnesiai... 

Kodėl tuos mėnesius skai
čiuojame? 

Todėl, kad tremtinių imigra
cijos fstatymo galia yra tik ik! 
liepos mėnesio 1 dienos. 

Niekas tikra nežino, kaip bus 
tada, bet gali taip atsitikti, kad 
tremtinių imigracija sustos, pa
sitenkinant tuo, kas per dvejus 
metus suspėta įleisti... Niekas 
šiandien negali užtikrinti, kad 
neliks tenai ir tie, kurie jau tu
rės dokumentus, bet nebus spė
ję iki tos dienos įkelti koją į 
Amerikos žemę... 

štai kodėl reikia skub§ti. 
Ar dar kartą turime kreiptis 

į senuosius Amerikos gyvento
jus lietuvius pagalbos šitame 
reikale ? 

žinoma, kiek galima, — taip, 
bet didelę tos naštos dalį dabar 
jau gali ir patys naujakuriai 
&ttt savo pečių pasiimti. 

Kiekvienas, jau nors šiek tiek 
įsikūręs naujakuris, irgi gali ly
giai taip pat geras darbo-buto 
garantijas rašyti, kaip ir senieji. 

žinoma, jautrių amerikiečių 
lietuvių pagalba ir dabar reika
linga. Daugelis iš jų, sutvarkę 
pirmuosius atvykusius, patys 
sako — dabar vėl galiu kam 
nors parašyti. Kvieskime, kalbė
kime, kad kuo daugiau šitaip 
reikalą suprantančių būtų! Bet, 
kviesdami kitus, nesibaidykime 
ir patys savo čia turimos teisės 
panaudoti! 

# * 

Truputį nuostabu buvo pama
čius vieno iš naujakurių (be
rods, L. Šmulkščio), straipsnį, 
kuriame jis įrodinėja, kad BAL-
Fas turi liautis rūpinęsis imi
gracijos reikalais, o apsiriboti 
tik ligonių ir nedarbingųjų trem
tinių šelpimu. 

Tas reikalas, be abejo, yra 
labai svarbus, bet apleisti rū
pinimąsi imigracijos reikalais 
kaip tik šiuo metu, kada taip 
skubiai reikia naudotis proga, 
būtų tikras nesusipratimas. 

Gerai, kieno atvykimas "kaip 
sviestu pateptas". Ir tai, jei tik 
uoste nebūtų nei vieno lietuvių 
atstovo, jei atvykimas nebūtų 
uoliai sekamas, galime būti tik
ri, kad atsirastų šimtai nesusi
pratimų, kurių dabar išven
giama. 

Atimk tą pagalbą, — matytu-
įSiim, kiek būtų į dangų keršto 
šaukiančių balsų, kad žmones 
taip apleido! 

O kas būtų tais atvejais, kur 
susidaro kokios nors komplika
cijos? Į ką gi žmonės kreiptųsi 
pagalbos, patarimo, jei ne į 
BALFą? Į organizacijas, su ku
riomis kitas gal nei susikalbėti 
dar negali, ir kurioms lietuvio 
imigranto reikalas yra,. šiaip 
ar taip, gana svetimas? 

Ne, gerbiamieji, imigracijos 
reikalų rūpinimas nuo BALFo, 
ypač dabartiniame tos imigraci
jos įsibėgėjime, jokiu būdu ne
atskirtinas. 

Gal kas Ir turėtų nusiskun
dimų, kad BALFas to ar kito 
dalyko neatlieka... Bet, ma
tant dabar dirbamą darbą, vis 
dėlto reikia tik stebėtis, kaip jis 
ir tiek atlieka, versdamasis to
kiomis, labiau negu kukliomis, 
lėšomis, kurias visuomenė su
aukoja ... 

# * 

Dabar BALFas paskelbė dar
bo-buto garantijų vajų. Ne vi
sur visuomenė organizuotai at
siliepia į BALFo centro ragini
mus. Ką padarysi. Tad nauja
kurių pareiga yra ir organizuo
tai ir paskirai stoti į talką ir 
atlikt tai, kas turi būti sku
biai atlikta. 

Jei naujai atvykusiųjų jau 
yra šiuo metu apie 12-13 tūks
tančių, tąi iki šio rudens galo 

vien iš jų turėtų išeiti darbo-
buto garantijų ne mažesnis skai
čius! O kadangi ir senieji ame
rikiečiai lietuviai prie to dar 
prisideda (mokėkime juos dar 

kartą gražiai paprašyti, kad jie 
tai darytų!), tai dar yra gali
mybė atitraukti lietuvių apie du 
kart tiek, kiek jau yra atvykę. 

Tik tą reikia skubiai daryti, 
kol vartų užsidarymą diena ne 
visai čia pati A. D. M-as 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

Būdvytis Kazys — Easton, Pa. 
čiplys Jurgis — Waterbury, Conn. 
Czarkowska Stanislawa — Chicago, 

m. 
Dabkevičius Kazys, Zita, Kastytis — 

Evansville, Ind. 
Dapkus Jonas — S. Boston, Mass. 
Gasiūnas Jurgis, Viktorija, Dainora 

— Chicago, 111. 
Gradinskas Jonas, Ona — Knox, Ind. 
Gumauskas Janina — Webster, N. Y. 
Indrašius Jurgis, Ona — Baltimo

re, Md. 
Kalvaitis Aaddlfas, Emma, Liucija, 

Leonas — Coloma, Mich. > 
Kalmantas Mykolas — Chicago, 111. 
Kiškis Stasys — Dorchester, Mass. 
Klausutis Gediminas — E. Syracuse, 

New York. 
Klimas Anupras Stefanija, Rimgau-

Rugsėjo m. 6 d. laivu "General 
Sturgis" j New Yorką atvyko šie 
lietuviai tremtiniai: 

Bruzgienė Konstancija — Water-
town, N. Y. 

Bukauskas Jonas, Magdalena, Ka
zys, Cicero, 111. 

Ezerskis Ona — Bismark, N. D. 
Gasiūnas Juozas, Julija, Leonora — 

Chicago, 111. 
Jablonskis Leonas, Elena, Elena, Ni

jolė — Chicago, 111. 
Jakubonis Jurgis, Stasė — Rock-

ford, 111. 
Jonušaitis Gryta, Oakvill®, - Conn. 
Milkintas Vytautas — Cincinati, Ohio 
Pažemšnas Kazys, Vyautas — 

Clark, Pa. 
Petrauskienė Pranciška — Clark, Pa. 
Roznickas Edgaras, Ona, Lilija — 

Philadelphia, Pa. 
Rutkauskas Jonas, Veronika, Gras-

vydas, Margarita — Stamford, Ct. 
Šlekys Petras — Newark, Ohio. 
Stasiulis Marijona, Jonas, Antanas, 

Vladas, Stasys — Perkasie, Pa. 
Stasiulis Aldona — Brockton, Mass. 
Štaras Magdalena, Petras Water- Šerepka Matas 

bury, Conn. 
Vieraitis Kęstutis — Baltimore, Md. 
Plioplys Valentinas, Aldona, Sau

liai Palos Park, 111. «. 

Kemeklytė Olga — New York, N. Y.l?af» ?alia ~~ Hudson' N- H-

Rugsėjo 8 d. laivu "General Hein-
tzelman" į New Yorką atvyko šie 
lietuviai tremtiniai: 

Andrulis Kazimieras — Bendl, 111. 
čerkauskas Janina — Chicago, 111. 
Gotceitas Antanas, Marija, Scitrius — 

E. Chicago, Indiana. 
Kviecinskas Alfonsas, Jadvyga — 

Bronx, N. Y. 
Markauskas Juozas, Konstancija, 

Irena, Nijolė — dtrero, 111. 
Matulevičius Anelė — Coloma, Mich. 
Mičiulis Valentinas — E. Chicago, 

Indiana. 
Mikolajūnaitė Marija — New York. 
Muraškauskas Vytautas, Birute, Da

nutė — Philadelphia, Pa. 
Patlaba Stasys, Prane, LaimutS — 

Chicago, 111. 
Petruškevičius Juozas, Brone, Salo

mėja — Huntenberg, Ohio. 
Račkauskas Eugenija — Chicago, 111. 
Radžius, Teklė, Regina — Chicago, 111 
Ramančionis Leonas, Eleonora, Kęs

tutis — Brooklyn, N. Y. 
Rasutis 'Petras — Chicago, 111. 
Šablinskas Benedikta, Marta — Ci

cero, 111. 
Slovikauskas Stasys — Portloncf, Ore. 
Šulaitis Marija, Vladas, Antanina, 

Vytautas, Angelika — Chicago, III, 
Vitkauskas Česlovas, Elena, Andriui 

— Coloma, Mich. 
Ugintas Rapolas — Phila., Pa. 
Urbaitis Antanas — Dowagiac, Mich. 
Urbutytė Bronė — Cicero, 111. 
Zemanitis Petras — Rochester, N. Y. 
Žukas Antanas, Sofija — Chicago, 111. 

Kijauskaitė Ona — Hoboken, N.J. 
Kurschus Iwan, Stanislava — Chi

cago, 111. 
Laužikas Petras, Adelė, Adel§ — 

Woodbury, Conn. 
Kučinskas Boleslovas — Chicago, UI. 
Markevičius Algirdas — Chicago, 111. 
Masilionis Adolfas — Midletown, Ct. 
Mikelėnas Jokūbas, Jonas, Katrė — 

Avon Lake, Ohio. 
Miliūnas Kostas — Mankato, Minn. 
Muschinskis Valentin — New York. 
Paulikaitis Albertas — Collinsville, 

Illinois. 
Peteris Jurgis, Janina, Viktoras — 

Cleveland, Ohio. 
Petrušaitis Petras, Stasė Leices

ter, Mass. v 
Polikaitis Broniu* Almont, Mich. 
Poškaitienė, Anielė, Aušrtli — Pa-

terson, N. J. 
Poškus Balys, Nijolė — Lemont, 111. 
Prasauskienė Petronėlė, Ona — Wor

cester, Mas. 
Ramančiukas Antanas — Brooklyn, 

New York. 
Marlette, Mich. 

Sruogienė Vanda — Cedar River, 
Michigan. 

Slivinskas Zefiras — Cicero, 111. 
Tusis Genovaitė — North Evans-

vile, Ind. 
Ubutis Algimantas —- Cicero, 111. 
Ūselis Pranas, Juzetfc — Midliothian, 
. Illinois. 
Vaicekonis Jonas, Ona — Phila., Pa. 
Valaitis Antanas, Veronika, Anta

nas, Veronika, Petras, Juozas, 
Jurgis, Jonas — Amsterdam, N. Y. 

Venckus Vladas — Linden, N. J. 
Židonis Aleksas — Chicago, 111. 
Žilinskas Vladas, Eleonora — Water-

bury, Conn. 

Rugsėjo 11 d. laivu "General Bal-
lou" j New Yorką atvyko šie lietu
viai tremtiniai: 

Adomonis Jonas, Veronika — Bridge-
water, Mass. 

Bielskis Juozas, Aldona, Ona — 
Keenes, 111. • 

Brazdžionis Jonas, Ona, Elena, Vik
torija — Orland Park, 111. 

Brazlauskaitė Ona — Canton, Masf. 
Breimeris Feliksas, Eugenija, Ire

na, Antanas — Chicago, III. 
Bylaitis Jonas, Dalia, Aušrinė — 

Chicago, 111. 
Dapšys Aleksandras, Pranciška, 

Rimtautas — Kenosha, Wise. 
Dimavičius Adolfas — Brooklyn, NY 
Džiuvė Voldis — Chicago, 111. 
Edelis Romualdas, Marija, Tadas — 

Worcester, Mass. 
Eimaitytė Elena — Worcester, Mast. 
Girdžiūnienė Emilija, Arūnas — Chi

cago, 111. 
Girulienė Ona, Alifiaur ̂  Stockton, 

Mass. 
Gobis Jonas — Applegate, Mich. 
Grikinaitė Julija — Kenosha, Wise. 
Guobaitis Vincas, Nadežda, Vincen

tas, Jūratė, — Howard Lake, Minu. 
Jakštas Ju<vzas, Vilhelmina, Liucija, 

Gediminas, Jurgis, Romas — 
Clarksville, Tenn, 

Jankevičius Paulina, Pika —• Chica
go, 111. 

Januškevičius Regina, Kęstutis, Vy
tautas, Birutė — New York , N.Y. 

Juozaitis Jonas — Elizabeth, N. J. 
Jurevičius Povilas, Julija — .Cicero, 

Illinois. . , 
KasiulaitiV Petras — Chicago, 81 
Kavaliūnas Jonas •— Cincinati, Ohio. 

Rugsėjo 10 d. Jaivu"General Tay
lor" į New York* atvyko Ha lietuviai 
tremtiniai: 

Adomaitis Jonas — K*w Gardens, 
New York. 

Anuškevičius Marija, Mečislovas, Čes
lovas — Brooklyn, N. Y. 

Araminas Bronius — Dayton, Ohio. 
Bereika Pranas, Ona — Philips,Wise. 
Blinstrubas Vladas — Gilbertsville, 

Massachusetts. 
Bubnys Jurgis, Veronika, Algimantas 

— Kennan, Wise. 
Budrevičius Juozas, Zofija, VitĮklis — 

New Haven, Conn. 

Lobuckas Jonas, Zofija, Aldona — 
Brockton, Mass. 

Leščinskas Jeronimas, Stasė — Bas
king Ridge, N. J. 

Liormanas Raimundas, Stefanija — 
Philadelphia, Pa. 

Martionis Vi'gilius — Pittsburgh, Pa. 
Matekūnienė Emilija — Knox, Ind. 
Markelis Justas — Philadelphia, Pa 
Matulaitis Alfonsas — So. Bostn,. 
Miliauskas Aleksandras — Tama-

qua, Pa. 
Motiekaitis Vladas, Teresė, Zita, Jur

gis — Detroit, Mich. 
Palilionis Antanas — Chicago, 111. 
Penkevičius Julius, Albina, Vytautas 

— Webster, N. Y. 
Praniskas Eduardas, Elena, Judita, 

Edmundas — Leonsville, N. Y. 
Pačkauskas Vytautas, Birutė, Mar

garita — Toledo, Ohio. 
Radzikauskas Stasys, Juzefą, Petras, 

Paulina — Leesburg, Va. 
Raudonis Stasys, Zuzana- — Pitts

burgh, Pa. 
Redikis Bernardas, Felicija, Lelita 

— MaspetA, N. Y. 
Rozinskas Adolfas — Detroit, Mich. 
Skibarka Benjaminas, Emma — 

Chicago, 111. 
Šniolis Vladas — Cleveland, Ohio 
Šlepetys Vladas — Rochester, N. Y. 
Steinys Antanas, Teofilė, Danutė, An

gela — Philips, Misc. 
Šumskis Vladas — Brooklyn, N. Y. 
Švelnys Jonas — Chicago, 111. 
Tamulionis Petras, Jonas — Cha-

zy, N. Y. 
Tonkūnas Mykolas, Ona, Ritonė, Al

gis — Waterbury, Conn. 
Titas Petras, Marija, Veronika, Ma

rija, Mykolas, PetaM1* Gediminas — 
Rome, Ohio. 

Triukas Jeronimas — Waukeegan, 
Ilinois. 

Tomaitis Augustas — Chicago, 111. 
Vaišnoraitė Emilija — Waterbury, Ct 
Vaitkus Pranas, Bronė, Algirdas, Joa

na, Romuoldas — Chicago, 111. 
Vaišvilė Borisas, Terezija, Povilas, 

Rasa — S. Boston, Mass. 
Vikarauskas Juozas — Chicago, 111 
Vilimas Liudas, Kotrina, Viktoras — 

Rochester, N. Y. 
Walachowich Erna, Erika — Brook

lyn, N. Y. 
Zalepūga Leonas — Stefan's Point, 

Wisconsin. 
Žilinskas Jonas,. Antanina — Tabor 

Farm, Sodus, Mich. 

Tėvynės mylėtojams 
Prašau Tėvynės Mylėtojų Draugijos narių ir visų kultūrininkų dėmesio. 

Vasara ir atostogos baigiasi, 
netrukus kris medžių lapai, su
lauksime rudens ir žiemos niū-
rjių vakarų. Pasibaigus geguži
nėms, vasarinio laikotarpio ma
lonumams pajūryje, prie ežerų 
ar žaliuojančiuose laukuose bei 
pievose, reikia rengtis rudens 
sezono kultūrinei veiklai. Reikia 
rasti kitą sritį laisvu laiku susi
žavėti, maloniai lietuviškame po
būvyje valandėlę praleisti. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
narių veikla praeityje kulturin-
guose pobuviuose buvo sėkmin
ga ir naudinga. Todėl prašau 
visų TMD kultūrininkų ir ben
dradarbių vėl pasirūpinti šio ru
dens ir žiemos laikąi šnaudoti 
mūsų tautinės kultūros Veiki
mui kolonijose. 

Kur galima, prašau rengti 
koncertus,' vaidinimus, arbatė
les su paskaitomis ir meninėmis 
programėlėmis. 

Susiartinkim su jaunalietu
viais 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
nariai — kultūrininkai, prašau 
atkreipti jūsų dėmesį į atvyku
sius jaunalietuvius iš tremties, 
susipažinti su jais, supažindinti 
juos su mūsų kultūrinės draugi
jos kilniais kultūriniais tikslais 
ir idealais. Visų mūsų pareiga 
kviesti naujuosius ateivius lie
tuvius į TMD rengiamus po
būvius ir TMD narių susirinki
mus. 

Jie daugumoje tinkami mūsų 
draugijai žmonės, jie turi atsi
vežę iš tėvynės meninius talen
tus, akedeminius mokslus, turi 
lietuvišką taurumą, tobulą lie
tuvišką kalbą, mes daug nuo jų 
išmoksime, galėsime jųjų talen
tus, žinias panaudoti mūsų vi
suomenės ir mūsų draugijos 
naudai ir garbei. Tuomi mes 
sudarysime sąlygas ir jiems pa
žinti mus ir įsijungti į mūsų 
kultūrinį gyvenimą. Bet mūsų 
pareiga parodyti jiems mūsų 
širdis, pakviesti juos susipa
žinti su mumis. 

Kitas svarbus reikalas stovi 
prieš mus, tai 

dr. V. Kudirkos 50 metf 
mirties sukaktis 

šiais metais lapkričio 16 d. 
sukaks lygiai 50 metų, kaip am

žinai užmerkė savo akis dr. 
Vineas Kudirka, autorius mūsų 
tautos Himno, VARPO kūrėjas, 
redaktorius, vienas iš žymiausių 
mūsų rašytojų, muzikas ir gy
dytojas, didysis Lietuvos patrio
tas. 

Visų mūsų, amerikiečių lie
tuvių, pareiga minėti šią su
kaktį, tinkamai pagerbti a. a. 
dr. V. Kudirką, šia proga įver
tinti jo nuopelnus mūsų tautai. 

Tad nepraleiskime progos, su

renkime atitinkamus paminėji
mus, pakvieskime kolonijų lie
tuvius, jų draugijas, klubus ir 
parapijas prisidėti, dalyvauti mi
nėjime dr. V. Kudirkos SO m. 
mirties sukakties. 

Kviečiu visus TMD skyrių 
vadus ir narius į kultūrinės ir 
organizacinės veiklos plėtojimo 
talką rudens ir žiemos laiko
tarpiu. 

Walter M. Chase, 
TMD Pirmininkas 

ŠIS TAS APIE DAUGUVIETĮ 
Komunistų laikraščiai daugi taip keikė administratorius, 

rašo apie neseniai mirusį Bo- kaip keikė Dauguvieti, nes jis 

PARAMA, NAUDA IR GARBĖ ! 

Tai yra trys dalykai; dėl kurių patariama būti 
Lietuvių kalbos vadovo garbės prenumeratoriais 

1. Pftrama. 
Garbės prenumeratorius bus parėmęs viefcą Sš svar
biausių darbų, kurie dabar yra daromi mūsų tautos kul
tūrai apsaugoti. 

2. Nauda. 
Garbės prenumeratorius gaus Lietuvių kalbos vadovig, 
išspausdintą ant geresnio popieriaus, gražesnį ir patva
resnį. 

3. Garbe. 
Garbės prenumeratorių vardai, gražiai išspausdinti pa
čiame vadove, nuolat bus prieš visų mūsų kalbos bran-
gintojų akis. 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVO GARBĖS PRENUMERATO
RIUM BUS KIEKVIENAS, KAS TUOJAU NUSIŲS LEIDĖJŲ 
GENERALINIAM ĮGALIOTINIUI DEŠIMTĮ AR DAUGIAU 
DOLERIŲ, PAREIKŠDAMA^ KAD TAI VADOVUI PAREMTI. 

Dešimts dolerių išt ikrų jų yra tik nebrangi 
tokios knygos kaina! 

Siųskite šiuo adresu: 

Mr. J. Audėnas, 
14 Townsend St., Boston - Roxbury, Mass. 

risą Dauguvietį, jį be galo ir 
be krašto garbindami ne tik už 
buvusius, bet ir nebuvusius nuo
pelnus bolševizmui. 

Visiems, bent šiek tiek Dau
guvietį pažinusiems, tos pagyros 
gana juokingos, kadangi Dau
guvietis nebuvo idėjinis bolše
vikas, bet tik gabus ir net 
įkyrus pataikūnai kiekvienai 
valdžiai. 

Kadangi bolševikai lietuvių 
tarpe beveik neranda idėjinių 
talkininkų, tai ir griebiasi gar
binti tokius pataikūnus. Tik 
neinformotiems žymus Lietuvos 
teatro žmogus pasidarė tikru 
bolševizmo kovotoju ... 

F. Antanauskas, bandydamas 
painformuoti nežinančius. AME
RIKOJE rašo straipsnelį "Tai 
netiesa", kuriame pabrėžia, kad 
Dauguvietis, priešingai komu
nistinių laikraščių tvirtinimui, 
kaip tik ir vokiečių okupacinei 
valdžiai labai pataikavo. 

Tos informacijos papildymui 
reiktų dar pridėti, kad Daugu
vietis ne tik bolševikų paliktus 
"sovehozus" vokiečiams admi
nistravo (pirma ties žagare, 
paskutiniais metais ties Plun
ge), bet tą darydamas pataika
vo jiems taip, kaip niekas kitas. 

Visa eilė lietuvių, ypač agro
nomų, buvo priversti adminis
truoti dvarus, bet daugumas iš 
jų net vokiečių kalbos tyčia ne
simokė, stengėsi nuo vokiečių j 
administracijos ūkio produktus' 
nuslėpti, stengėsi, kiek galima NEPAPRASTAI SUN-
daugiau tais produktai lietu- BELGIJOS LIETU-
viams padėti. Tuo tarpu Daugu- VIU DET*S 

buvo ne "liaudies žmogus", o 
tikriausias "išdykęs ponas", ku
ris savo keistiems prasimany
mams patenkinti visiškai nesi
skaitė su darbininkų vargu. 

6. Kas žinojo Dauguviečio el
gesį vokiečių laikais ir patyrė, 
kad jam nepavyko pabėgti, visi 
buvo įsitikinę, kad jis dabar 
tai jau tikrai yra vienas iš pir
mųjų kandidatų j viešas kar
tuves. Ir, žinoma, visi labai nu
stebo išgirdę, kad Dauguvietis 
sugebėjo dar vieną kartą pa
keisti kailį (O juk viso būrio 
teatro aktorių tarpe, atsiklaupęs 
ir mušdamasis savo dideliu 
kumščiu į didelę krūtinę, nie
kam to nereikalaujant, šaukė: 
"Dabar tai jau tikrai paskutinį 
kartą kailį keičiu! Aš nevertas 
daugiau peržengti šitos meno 
šventovės slenkstį, tik tegul 
man leidžia dar gyventi!"). 
Kai Dauguvietis vėl pas bolše
vikus iškilo, kiekvienas galėjo 
pasakyti: "štai kur kailio mai
nymo talentas!" 

F. Antanausko informacijos 
apie Dauguviečio šeimos dali ir
gi ne visai tikslios (ypač į Lie
tuvą grįžusios dukters istorija, 
kuri buvo ištekėjusi ne už pran
cūzo, o už bolševikų dezertyro 
gruzino Berešvili, kurį laiką 
tarnavusio prancūzų kariuome
nėj). Bet šiuo atveju tai  ne
reikšminga. 

vietis: 
1. Prieš kiekvieną vokietį iš 

tolo išsitempęs ir ranką iškėlęs,! 
savo, visada užkimusiu (kaip 
jis pats sakydavo — pragertu), 
bet vis dar dideliu balsu šauk
davo "Heil Hitler", nors vokie
čiai iš lietuvių to nereikalau
davo ir kai kurie net nemėgda
vo, kam ne vokietis "šventva
giškai" vartoja "vokišką" pa
sisveikinimą. ' 

2. Su savo viršininkais vokie
čiais stengdavosi būtinai kalbėti 
vokiškai, nors. mokėjo labai blo
gai. Vienas iš jo viršininkų — 
Lietuvos Vokietis, mokėjęs lie
tuviškai lygiai, kaip ir vokiškai 
— neiškęsdamas ir net nesu
prasdamas Dauguviečio vokiško 
žargono, kartą pasakė: "Ponas 
Dauguvieti, kalbėkim geriau lie
tuviškai" ... 

3. Prieš lietuviškai nemokan
čius karininkus, negalėdamas 
jiems daug ką pasakyti, papū-
giškai kartodavo: "Ik lybe dei-
tše, ik lybe štasgiuter!" (Tai 
turėjo reikšti: "Aš myliu vo
kiečius, aš mvliu valstybinius 
dvarus"). Kur nemylės, kad gy
veno juose, kaip inkstas tau
kuose ! 

4. Iš savo valdomų dvarų ne 
tik lietuviams nepadėdavo (nors 
galėjo taip, kaip ir kiti), bet 
stengėsi visus produktus ati
duoti vokiečių valdžiai kuo pil
niausiai. Kiek nusukdavo, tai 
tik savo reikalams ir ... asme
niškoms dovanoms apygardos 
valdžios ir dvarų administraci
jos viršininkams — vokiečiams, 
kad įsigytų daugiau jų malonės. 

5. Retai kur dvarų darbinin
kai vokiečių okupacijos laikais 

Prieš porą metų į Belgiją an
glių kasyklų darbams išvyko 
apie 1,000 lietuvių. Vykstant 
pasirašė nustatytos formos su
tartis, iš kurių atrodė, kad bus 
galima pakenčiamai įsikurti ir 
gyventi. Bet kai nuvyko, sutar
čių visiškai nebuvo paisoma ir 
susidarė tokios sąlygos, l^>kių 
niekas nesitikėjo. 

Todėl, atidirbę i, u statytą lai
ką, daugumas pasiprašė atgal į 
Vokietiją, kad iš čia galėtų ke
liauti į kitus kraštus. Deja, nors 
anksčiau tai ir buvo pažadėta, 
dabar aiškinama, kad iškeliavu
sieji į Belgiją prarado DP tei
ses ir dabar jiems niekas nieko 
padėti negali... 

Kadangi panašiai, kaip lietu-* 
viai, yra paliesti ir kitų tau
tybių asmenys, tai pagristi 
skundai pasiekė ir IRO centrą. 
Paskutinioje konferencijoje ties 
Belgijon išvykusių DP klausimu 
buvo sustota, bet nieko konkre
taus nepadaryta. Tikimasi, kad 
sekančioje IRO konferencijoje, 
kuri įvyks spalių mėn. Ženevoje 
(Šveicarijoj) šis klausimas bus 
iš naujo iškeltas. Visos tauty
bės šiuo metu renka medžiagą, 
kuri pavaizduos, kaip Belgija Su 
DP žmonėmis pasielge. 

čia dar tenka pažymėti, kad 
į Belgiją daugumoje vyko labai 
darbštūs žmonės, kurie mane 
greičiau galėsią susitvarkyti pa
čioje Europoje ir sulaukti -atei
nančio išlaisvinimo. Deja, išėjo 
kitaip. 

LIETUVIO atstovas Ameriko
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