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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

Diskusijos apie Ameri
kos Lietuvių Tarybą 
Waterburio Amerikos Lietu

vių Tautinės Sąjungos skyrius, 
besirengdamas rudens ir žiemos 
veikimui, jau dabar nutarė prieš 
visuotinį Amerikos Lietuv i ų 
Kongresą surengti viešas disku
sijas apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos veikimą ir uždavinius. 
Numatoma pakviesti įvairių sro
vių atstovus ir atvirai padisku
tuoti tuo klausimu. 

Tokios diskusijos prieš su
sirenkant visuotiniam Amerikos 
Lietuvių Kongresui būtų naudin
gos ir kitur. Tada kongreso da
lyviai geriau galėtų prisirengti 
bei apsvarstyti savo nuomones 
bei sumanymus dėl Amerikos 
Lietuvių Tarybos tolimesnio vei
kimo ir taip pasirengusių atsto
vų dalyvavimas seime galėtų 
būti naudingesnis. 

Pažymėtina, kad Waterburio 
skyrius rudenį numatė kas sa
vaitę rengti pasikalbėjimus vi
sokiais visuomeniniais klausi
mais. 

O rugsėjo 18 dieną skyrius 
numato rengti dar vieną gegu
žinę, į kurią tikisi sulaukti ap
silankant ir Sąjungos pirminin
ką A. Olį. Pereitą gegužinė da
vusi 256 dolerius pelno, Iš ku
rio šimtinę skyrius perduoda 
centrui. 

Waterburio ALTS skyrius, 
pirmasis susiorganizavęs, tuo 
tarpu Ir veikimo pavyzdį rodo. 

Lietuvoje buvo 

6 masiniai trėmimai 
Kiekvien kartą Lietuva neteko vidutiniškai po 100,000 žmonių. Pridėjus 
dar paskirus suėmimus, vykstančius kas naktį, skaitoma, kad išviso yra 

ištremta apie 800,000 lietuvių. > 

ŽINIOS IŠ PATIKIMU ŠALTINIU 

Dokumentas apie vergija 

Lietuvių Kalbos Vadovo 
Generalinio įgaliotinio 

laiškas DIRVAI 

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau: 

Tamsta labai rūpestingai in
formuoji lietuvių visuomenę apie 
Lietuvių Kalbos Vadovą. Tuo 
labai daug padedate šios taip 
retos ir vertingos knygos pla
tinimo darbe. 

Juo daugiau mūsų spauda 
apie šitą lietuvių kalbos lobyną 
rašys, juo plačiau jis bus pas
kleistas lietuvių išeivių tarpe. 

Paskelbimu pasikalbėjimo su 
Stasiu Barzduku, vienu iš trijų 
Lietuvių Kalbos Vadovo auto
rių, labai palengvinote mano 
darbą. 

Už visa ta! nuoširdžiai dė
koju Tamstai ir tikiu, kad ir 
ateityje Tamsta būsite aktyvus 
šiame kultūros darbe. 

Su tikra pagarba 
J. Audėnas 

Lietuvių Kalbos Vadovo 
Generalinis Įgaliotinis 

UŽSISAKYKIT 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
pas generalinį jo leidėjų įgalio
tinį Amerikoje. 

Dėkite į laišką $2.50 Čekj, ar 
"Money Order", parašykit la
bai aiškiai savo adresą ir siųs
kite laišką adresuodami taip: 

Mr. J. Audėnas, 
35 P St., 
So. Boston, Mass. 

Dar ne vėlu, bet jau ir ne 
anksti 

Clevėlandiečiai gali užsisaky
ti ir DIRVOJE. 

Iš tėvynės praneša, kad so
vietai Lietuvoje jau yra įvyk
dę 6 masinius mūsų tautiečių 
trėmimus. 

Pįrmasis masinis trėmimas 
buvo įvykdytas 1945 m. rug
sėjo mėn. Antrasis — 1946 m. 
vasario 16 d., trečiasis — 1947 
m. gruodžio 19 d. Ketvirtasis, 
pats žiauriausias, 1948. m. ge
gužės 22 d- Paskutinieji du trė
mimai įvykdyti jau šiais me
tais : kovo 24-27 dienomis ir 
šių metų birželio mėn. 

Visi šie trėmimai palietė apie 
800,000 lietuvių. Trėmimai įvyk
dyti pačiomis žiauriausiomis 
priemonėmis. Gyventojai kelis 
mėnesius iš eilės gasdinami na
ktiniais parengimais išvežti, bet 
vis nevežami. Kai žmonės pra
deda apsiprasti su gasdinimais 
r pavargsta besislapstydami, ta
da vieną naktį užpuola rusų po
licijos būriai ir žiauriausiomis, 
priemonėmis tremiami. Gimdan
čios moterys, sergantieji ir 
mirštantieji trėmimo neišven
gia. Išvežamieji negali nieko pa
siimti. Juos verčia dar pasira
šyti raštus, kad į Sovietų Są
jungos sritis važiuoja savano
riškai ... 

Tremiamieji pirmiausia su
varomi į valsčių ribose įrengtus 
trėmimo punktus, saugomus po
licijos būrių. Vėliau juos pa
krauna į užkaltus gyvulinius va
gonus. Kai tremiamų tautiečių 
vagonai pasiekia tolimesnes Ru
sijos sritis, ant vagonų užkabi
namos lentos, jog tai vyksta 
savanoriškiems darbams tary
biniai žmonės, atsidėkodami 
draugui Stalinui už gerą globą. 
Trėmimo kelionėje šimtai žmo
nių išmiršta ir pakeliui iš va
gonų išmetami. Ypač didelis 
vaikų mirtingumas. 

Lietuviai daugiausia tremia
mi į Donbaso ir Vorkutos sri
tis. Ten turi vergų darbą dirbti 
kasyklose ir miškuose. Tuose 
priverčiamuose darbuose mirtin
gumas toks didelis, kad, išsi
gelbėjusių jų pasakojimu, prašo
ka šio karo mūšiuose žuvusiųjų 
skaičius, šimtai kasdien miršta 
nuo bado ir ligų, šimtai sušąla 
didžiausiuose šalčiuose, neturė
dami jokių pakenčiamesnių rū
bų. Gyvenimas tose stovyklose 
pasibaisėtinas. Jis prašoka bet 
kokius sveiko žmogaus galvoji
mus, kad tai šiame amžiuje ga
lėtų būti. 

Lietuvių trėmimui nau
dojamos amerikinės ma

šinos 
Ne paslaptis, kad visi lietu

viai tikisi išsigelbėti iš šios 
baisios nelaimės tik vakarams 
sovietus sutvarkius. Sovietai, 
norėdami palaužti bėt kokias 
tikėjimo viltis, naudoja trėmi
mo metu amerikietiškus sunk
vežimius, traukinių vagonus ir 
ginklus, kuriuos jie yra gavę iš 
Amerikos šio karo metu. 

Tuo jie nori visiems gy

ventojams parodyti, kad į Lie
tuvą jie atėjo Amerikos pade
dami. 

Gyventojai, kęsdami tokias 
kančias, keikia ir tuos, kurie 
padėjo sovietams Lietuvą pa
siekti ir dabar šimtais tūkstan
čių žudyti. 

Ką daro vakarai išgelbėti taip 
elaimingoms, kenčiančioms tau

toms? — šiandien kasvalan-
dinis klausimas anapus gele
žinės 1 uždangos. Tūkstančiai 
mirs nesulaukę pagalbos ir tuo 
apkaltins laisvėje gyvenančius, 
kad permažai rūpinasi paverg
taisiais ir žudomais. 

Padegamos suimtųjų sto
vyklos 

Tremtiniai skirstomi į kelias 
kategorijas. Pavojingieji tary
binei tvarkai siunčiami į pačias 
sunkiausias ir tolimiausias So
vietų Sąjungos sritis. Jie ten 
naikinami Sovietų Sąjungoje 
praktikuojamais žmonių žudy
mo metodais — badu ir šalčiu. 
Bet paskutiniuoju metu pradėjo 
vartoti dar vieną naują būdą. 
Kada iš darbų į stovyklas grą
žinami nakčiai išvargę suimtie
ji ir jie suminga, tada stovyklą 
padega. Iš tokių padegtų sto
vyklų išsigelbsti tik labai ne
žymus suimtųjų skaičius. Visi 
kiti žūsta liepsnose ir taip bai
gia savo gyvenimą nesulaukę 
ateinančios laisvės. 

Baigia naikinti Lietuvos 
ūkininkus 

Paskutiniuose "Tiesos" nume
riuose, išėjusiuose birželio mė
nesį, matyti, kad Lietuvoje ko
lektyvizacija varoma smarkiu 

tempu ir visi ūkininkai, kurie 
vadinami buožėmis, iš ūkių vi
siškai pašalinami ir tremiami 
į Sovietų Sąjungą. O sovietuose 
buože laikomas kiekvienas ūki
ninkas, kuris turi daugiauč negu 
12 ha žemės arba ir mažiau, 
jei tik samdosi pašalinių darbo 
jėgų. Mūsų apskaičiavimais, ko
lektyvizacijos procese, kuris va
dinamas taip pat savanoriškas, 
iš Lietuvos bus ištremta ma
žiausiai 50% visų Lietuvos ūki
ninkų. Ką tai reiškia, kiekvie
nas skaitantysis gali pilnai įver
tinti. 

Ką darome mes, kad pa
saulis matytų tautiečių 

kančias? 
žinios skaudžios ir baisios. 

Beveik milijonas kankinių jau 
iškeliavo į Sovietų Sąjungos to
limiausias sritis. • Es&nt tokiai 
padėčiai, neišvengiamai po šių 
eis ir kiti panašiais keliais. 
Mums reikia šaukte šauktis ga
lingųjų pagalbos. 

Mes šiandien girdime, kai so
vietų diplomatai kalba apie žmo
gaus laisves ir tyčiojasi iš pa
vergtųjų skausmų. 

Mums reikia dėti visas pas
tangas nuo sovietinio veido plėš
ti kaukę po kaukės. Gal gi pa
galiau bus pabudinta galingųjų 
sąžinė. Milijonai mirštančiųjų 
gal gi prisišauks pagalbos. 
Tiems mirštantiems mes visi 
privalome padėti viskuo, kas 
tik įmanoma laisvajame pasau
lyje. O laisvajame pasaulyje yra 
dar priemonių kalbėti ir įti
kinti. šių baisių žinių akyvaiz-
doje mums visiems reikia iš 
naujo ryžtis. B. G. 

Anglijos vyriausybė viešai 
paskelbė rinkinį sovietų įstaty
mų ir taisyklių apie priverčia
mojo darbo stovyklas. Leidiny
je fotostatiniu būdu perspaus
dintas ištisas rusiškas tų tai
syklių turinys, o šalia to yra ir 
vertimas. 

Patys anglai tvirtina, kad to

se vargų stovyklose dirba ma 
žiausiai 10 milijonų žmonių, tai 
yra apie 10% visų sovietuose 
dirbančiųjų. Bet gi prekybos su 
tartis su rusais sudarinėti ir 
tuo būdu vergų darbu naudotis 
tie patys anglai nesigėdi... De 
ja, tai ne vergų stovyklos, ( 
žmonių žydyklos 

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

LIEPOS 22. 

USA Senatas patvirtino At
lanto Paktą 82 balsais prieš 13, 
kitaip sakant, maž daug, 6 prieš 
1. Patvirtinimui reikalinga dau
guma tik 2 prieš 1. Taigi pak
tas patvirtintas labai stipria 
balsų dauguma. 

• 

Tą pačią dieną, kai USA Se
natas patvirtino Atlanto Paktą, 
jį patvirtino ir Italijos Atstovų 
Rūmai 323 balsais prieš 160 ko
munistų balsų. Netrukus patvir
tinimas bus sprendžiamas ir 
Italijos Senate. Numatoma, kad 
ir ten bus palanki dauguma. 

• 

Atlanto Plakto patvirtinimo 
klausimas pradėtas svarstyti ir 
Prancūzijos parlamente. Ir čia 
numatoma, kad Paktas bus pa
tvirtintas, ypač, kada jau yra 
USA patvirtinimas. 

• 

Anglijos užsienių reikalų mi-

nisteris Bevinas pareiškė, kad 
visi sunkumai Vokietijoje susi
daro iš to, kad Rooseveltas Ca-
sablancoje paskelbė reikalavimą 
"pasiduoti be sąlygų". 

Churchillis aiškinosi, kad pa
skelbiant šitą šūkį jo nebuvę 
atsiklausta, ir tvirtino, kad, jei
gu būtų buvę atsiklausta, tai 
jis greičiausiai būtų nesutikęs 
su tuo... 

• 

Dvylika Kinijos komunistų 
armijų žygiuoja pirmyn per 
Centrinę Kini|§, 

LIEPOS 23. 

Po Atlanto Pakto pavirtini-
mo, Kongresui (taigi taip pat 
ir Atstovų Rūmams, ne tik Se
natui) teks spręsti klausimą, 
ar duoti jau dabar karinės pa
galbos valstybėms, dalyvaujan
čioms Atlanto susitarime. Ki
taip sakant, turės būti spren
džiama, ar Atlanto Paktas bus 
"su dantimis", ar "be dantų"... 

Londono uosto darbininkai 
pagaliau didele balslj dauguma 
nutarė baigti keturias savaites 
užtrukusį streiką ir grįžti prie 
darbo. Tas streikas buvo komu
nistų sukurstytas paremti vie
nos kanadiečių uostų darbinin
kų sąjungos reikalavimams jos 
ginče su kita, nekomunistiška 
tokių pačių darbininkų sąjunga. 

• 

Anglijos konservatoriai jau 
rengiasi rinkimams, kurie tu
ri įvykti ateinantį pavasarį. Jie 
pareiškė, kad socialistų įvyk
dytos nacionalizacijos jau ne-
benaikins, tik sustabdys jos to
limesnį plėtimą. Daug kas tokį 
nusistatymą kritikuoja. Sako, 
jeigu konservatoriai mano, jog 
nacionalizacija (geležinkelių, ka
syklų, bankų ...) blogas daly
kas, tai reikia jį naikinti, nes 
sutikimas palikti tai, kas so
cialistų negerai padaryta yra 
pripažinimas, kad gal tai ir nė
ra taip jau blogai.. .Konserva
toriai teisinasi, kad to, kas pa
gadinta, jie jau neapsiima pa
taisyti, jie nori tik sustabdyti 
tolesnį gadinimą... O socialis
tai sako — mes negadinome, 
o tik taisėme tai, ką konserva
toriai buvo pagadinę, ir nega
lėjome per 5 metus pataisyti, 
ką jie per keliolika metų suga
dino ... 

Ateinantieji rinkimai turės 
parodyti, ką anglų dauguma 
galvoja apie tuos taisytojus ir 
gadintojus. 

• 

Vokietijos pramonė atsitaisė 
nuostabiai greit. Per metus lai
ko po pinigų reformos Vokie
tijos pramonė dabar jau pasie
kė 90% to pajėgumo, kurį ji 
turėjo 1936 metais. 

• 

Rytų Vokietijoje komunistų 
sudarytos "Liaudies Tarybos" 
kalbėtojas ragina Vakarų Vo
kietijos vadus mesti šalin vi
sus sumanymus kurti- Vakarų 
Vokietijos respubliką ir dėtis 
į bendrą "Visos Vokietijos Ta
rybą", siekiant sujungti visą 
Vokietiją į vieną valstybę. 

• 

Prancūzų karinis teismas nu
teisė 20 metų kalėti buvusį Vo
kietijos ambasadorių Paryžiu
je Otto Abetz. Tas ambasado
rius pasiliko Paryžiuje ir tada, 
kai Prancūzija buvo nugalėta 
ir pasirašė karo paliaubas, o 
paskui ir visai buvo vokiečių 
užimta. Jis buvo ir toliau Hit
lerio įgaliotiniu Prancūzijoje ir 
buvo vienu iš vyriausių vokie
čių politikos Prancūzijoje tvar
kytojų. Jis buvo kaltinamas, 
kaip atsakingas už daugelio 
Prancūzijos piliečių, jų tarpe ir 
ministerio Mandel, nužudymą. 

LIEPOS 24. 
Senatorius Vandenbergas, res

publikonas, siūlo, kad su ka

rinės pagalbos davimu Atlanto 
Paktą pasirašiusioms valsty
bėms reikia palaukti tol, kol 
jos pačios parodys ir savo pas 
tangas apsigynimui organizuoti. 

• 

Iš Kinijos praneša, kad Man-
džiūrijoj esąs kilęs kaimiečių 
maištas prieš komunistinę val
džią. Patys komunistai pripa
žįsta, kad ten "nacionalistų 
agentai" sukėlė rimtų neramu
mų. Kaimiečiai tampa parti
zanais ir puola komunistų ka
riuomenės bei policijos būrius, 
naikina tiltus ir fabrikus. 

• 

Indonezijos respublikonai ir 
federalistai susitarė dėl sukū
rimo ladojaaajeft jungtinių vals
tybių. 

• 
Vokietijos socialdemokr a t ų 

vadas Kurt Schumacher įspėjo 
katalikų bažnyčią, kad ji netu
rėtų kištis į politikos reikalus. 

Jis taip pat pareiškė, kad 
per anksti kalbėti apie Vokie
tijos suvienijimą, kol Vokietijos 
rytinė dalis nėra lygiai taip 
laisva, kaip vakarinės zonos. 

LIEPOS 25. 

Prezidentas Trumanas per
duoda Kongresui svarstyti ka
rinės pagalbos planą, kuriuo tu
rėtų būti suteikta Atlanto Pak
tą pasirašiusiems kraštams įvai
rių ginklų už beveik pusantro 
bilijono dolerių. 

Tuo pačiu metu Senatas pra
deda galutinį svarstymą apie 
Marshallo plano fondui lėšų pa
skyrimą ateinantiems metams. 

• 
Vokietijoj kilo nemaža susi

rūpinimo dėl to, kad dalis ame
rikiečių administracijos iš Ber
lyno išsikėlė į Frankfurtą. Bi
joma, kad komunistai tą gali 
išnaudoti savo propagandai, sa
kydami, jog amerikiečiai jau 
traukiasi iš Berlyno. 

Ruminijoj esą sudaryti spe
cialūs kariniai daliniai kovoti 
su partizanais. 

• 

UN yra gautas kaltinimas 
prieš sovietus, kad jie pasku
tiniu laiku "staigiai ir bruta
liai" ištrėmė labai daug žydų 
iš pasienio zonų, Ukrainos ir 
Gudijos. 
. Prezidentas Trumanas, per

duodamas Kongresui karinės 
pagalbos planą Atlanto Paktą 
pasirašiusiems * kraštams, pa
brėžė, kad "jų gynimas yra mū
sų pačių gynimas" ir kad "Ru
sijos propaganda, komunistų 
slaptas veikimas ir sovietų di
delė armija sukelia baimės ir 
pavojaus atmosferą". 

• 

Gaunamos naujos žinios iš 
sovietų, kad iš Baltijos kraštų 
ir juodosios jūros pakraščių 
ištremta daug gyventojų j "ma-

( Perkelta i 4-tą pusi. ) 

ŠIOJE SALYJE 
KARDINOLAS SPELMAN su
sikirto su Rooseveltiene dėl mo
kyklų klausimo. Jis kritikavo at
stovo G. A. Barden siūlomą įs
tatymo sumanymą, kuriuo fe
deralinė parama mokykloms tu
rėtų būti duodama tik vadina
mosioms viešosioms mokyklom®, 
bet ne parapijinėms. 

Dėl to atsiliepė Rooseveltiene, 
kuri parašė, kad pripažįsta vi
siems laisvę priklausyti prie ko
kios tik nori tikybos, bet yra 
priešinga, kad viešosios mokyk
los priklausytų kokios nors re
ligijos kontrolei. Iš to išvada — 
mokyklos, kurios turi specialią 
religinę kontrolę, turi pačios sa
ve išlaikyti. 

Kardinolo nuomonS kitokia. 
Jis mano, kad visos mokyklos 
turi turėti lygias teises į fede-
ralinę paramą, ir kad tai būtų 
katalikams skriauda, jeigu jų 
parapijinės mokyklos negalėtų 
naudotis fedaraline parama, ka
dangi katalikai, kurie naudojasi 
parapijinėmis mokyklomis, ly
giai moka mokesčius, kaip ir vi
si kiti. 

Kardinolas parašė laišką Ro-
oseveltienei, kurį tuojau ir vie
šai paskelbė. Jis prikišo Rooae-
veltienei, kad ji stoja prieš ka
talikybę, kad yra šališka, dis
kriminuoja katalikus ... Tame 
laiške kalbama ne tik apie mo
kyklas, bet ir apie daugelį kitų 
dalykų, neišskiriant net ir kar
dinolo Mindszenty bylos. O laiš
kas baigiamas tuo, kad kardino
las daugiau su Rooseveltiene 
nesiginčysiąs: vis vien, ką da
bar Rooseveltiene besakytų, jau 
ji nebegalinti išsiginti, kad ji 
diskriminuoja katalikus. 

Rooseveltenė, žinoma, nepri
sipažįsta, kad ji katalikus Iš
skyrė iš kitų. 

Daugelis kitų žymių asmenų 
taip pat viešai pareiškė, kad 
prikišti Rooseveltienei diskrimi
naciją yra tiesiog fantastiškas 
dalykas, žinoma, jeigu čia būtų 
ne katalikų, o, pavyzdžiui, negrų 
ar žydų klausimas, tai Roose
veltienei sunkiau būtų rasti už
tarėjų. Ir ji pati, greičiausiai, 
būtų atsargesnė su žodžiais. 

ŪKININKŲ PARAMOS naujo 
įstatymo greičiausiai nebus. De
mokratai buvo nusistatę pakeis
ti veikiantį įstatymą taip, kad 
ūkininkams valstybės parama 
lūtų dar padidinta. 

Bet pasirodė, kad patys ūki
ninkai tam naujam planui ne-
abai pritaria. Pereitas kongre
sas buvo priėmęs įstatymą, ku
ris turėjo pradėti veikti nuo 
1950 metų pradžios. Tuo įsta
tymu parama ūkininkams būtų 
kiek sumažinta. 

Paramos padidinimas kėlia 
maisto kainas miestuose, bran
gina pragyvenimą. Miestiečiai 
turi mokėti mokesčius, kad val
džia turėtų kuo palaikyti ūkio 
gaminių kainas. Bet paramą su
mažinus, ūkininkams neapsimo
ka ūkininkauti, ir galima pri
stigti maisto. Be to, kuri parti
ja sumažins paramą, už tą ūki
ninkai nebalsuos... 

Rūmai nutarė pratęsti dar 
metams dabartinį įstatymą ir 
atšaukti respublikonų kongreso 
priimtą įstatymą, kuriuo para
ma ūkininkams sumažinama. 
Nežinia, ką padarys Senatas, 
kuriame yra daug paramas |Hi-
mažinimo šalininkų. 
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J. Y. VAUCKAS 

(Tęsinys ii pereito numerio) 

Pas aludarius 

Šio bravaro istorija gana įdo
mi. Jis įsteigtas 1890 metais, 
lapkričio 8 d. Tada jame dirbo 
tik apie 150 žmonių ir per dieną 
(12 darbo valandų) padarydavo 
1,500 bonkų alaus. O šįmet — 
t©49 metais — čia samdo apie 
3,000 žmonių ir per vieną parą 
padaro 6,000 statinių ir 2,250, 
000 bonkų alaus. 

Jie parduoda savo alų ne tik 
Meksikoj, bet ir USA, Kanadoj, 
Filipinų salose, Havajuose, Hai
ti ir kitur. 

C-erveceria Cuothemoc — tai 
Monterey pasididžiavimas. Tokio 
alaus, kaip jų —• reta rasti. Jo 
yra dviejų rūšių: "Carta Blan-
ca" ir "Bohemia". Tiems, kurie 
lankysisi Meksikoj, nuoširdžiai 
patariu pabandyti to alaus ir 
pajusti skirtumą, palyginus su 
kitu alum* 

Tik čia supratau skirtumą 
tarp rankinio ir fabrikinio 

darbo 

Kitą dieną beieškodamas įdo
mybių, patekau fabrikėlin, kur 
daro odines pinigines, moterims 
rankinukus ir kitus panašius da
lykus. Tai nedidelė dirbtuvėlė, 
dirba tik apie 10 žmonių, bet 
čia tiek daug įdomių dalykų, 
kad net 6 valandas užtrukau, li
gi viską pamačiau. 

Be galo įdomus dirbimo bū
das. Viską atlieka rankomis. Jų 
įrankiai — tik siuvama mašina, 
peilis, plaktukai, keliolika ak
menų ir įvairiausiai nusmailin
tos vinys. 

Jei savo akimis nebūčiau ma
tęs, būtų buvę sunku patikėti, 
kad tik su tokiais įrankiais ga
lima tokių puikių dalykų paga
minti. u - r 

Savininkai aiškino, kad tie 
darbininkai nėra paprasti žmo
nės. Nors mokslo jie ir neturi, 
bet yra tikri menininkai. Viso-
ki paveikslai ant piniginių ir 
rankinukų yra jų pačių sugal
voti. Tokius darbininkus išlavin
ti galima tik pradedant nuo ma
žens. 

Savininkai taip pat man rodė 
skirtumą tarp fabrikinio ir ran
kų darbo. Iš pradžių to skirtu
mo beveik nemačiau, bet kai pa
aiškino, kai supratau į ką reikia 
žiūrėti, tada supratau, jog maši
nos darbas negali susilyginti su 
menininko rankos darbu. 

Esama didelio skirtumo ir 
odos išdirbime. Fabriko odos 
išdirbimas irgi negali lygintis 
su naminiu odos išdirbimu. ži
noma, ne su kiekvienu. Bet 
Oaxaca mieste yra ypatingo na
minio odos išdirbimo būdo žino
vai. Niekas daugiau visame pa
saulyje nežinąs to odos išdirbi

mo būdo paslapties, bet jų iš
dirbta oda tikrai puikiau atro
do. Už tai gauna atitinkamą pi
nigą, tad suprantama, kodėl jie 
tos paslapties niekam neišduoda. 

čia pat išmokau atskirti ir 
jauno krokodilo odą nuo seno, o 
taip pat ir atskirti tikrą nuo pa
mėgdžiojimo. O pirma man vi
sos tos odos atrodė vienodai... 
Pasirodo, kad krokodilo oda yra 
geriasia, jei krokodilas yra 3 -
4 metų amžiaus. 

Parodė man ir nepaprastai 
gražių dalykų iš gyvačių odos. 
Klausiau, kur jie tokių didelių 
gyvačių pagauna. Pasirodo, da
lis jų pagaunama pačioje Mek
sikoje, o kitos atgabentos ii 
Guatemalos ir kitu šalių. 

Draugiškas pasikalbėjimas 

Tos dienos vakarą turėjau su
sitikti su vienu meksikiečiu, su 
kuriuo buvau susipažinęs dieną 
anksčiau, ir kuris kviete drau
giškai pasikalbėti. 

Jis gyveno kalne, Hidalgo gat
vėje. Jo gyvenami namai atro
dė, kaip tikra pilis. Namas 16-
kos kambarių, aplink medžiai 
ir gėlės, o žemai pakalnėj visas 
miestas, kaip ant delno. Ypač 
vakare, mėnesienoj atrodė, lyg 
būčiau į pasakų šalį patekęs. 

Gerokai įvakarojus, susirin
ko ir daugiau svečių, ant stalų 
pasirodė įvairiausi valgiai, o 
šalia jų — puikiausi vynai ir 
likeriai. 

Valgiai man buvo kiek ne|-

taikinga muzika, šokiai — iki 
kokios 3 valandos ryto. Jau pa
sijutau gerokai ir pavargęs, o to 
"draugiško pasikalbėjimo" taip 
ir nesulaukiau. ! 

Pagaliau, atsisveikindamas ir 
pareiškiau šeimininkui apgailes
tavimą, kad tarp visų linksmy
bių neliko laiko "draugiškai pa
sikalbėti". šeimininkas nustebo. 
Sako, žiūrėk "amigo" (drauge), 

Detroit, Mich., Naujienos 
IR KARŠČIU NENUSIGANDOME! 

priimti jo patarnavimus, ir vė
liau įsitikinau, kad ne vien man, 
bet ir jam iš to yra ar gali bū
ti ne visai menka nauda... 

Taigi vėl susitikom. Dabar 

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

Kaina 50 c. Paštu siunčiant — 55 c. 

kiek čia mes šįvakar prikalbę-
jom, kiek mes papasakojom ir 
kiek mums papasakojai, kiek 

. , prisilinksminom — argi tai ne
prasti. Pagamin i jie is pazįs a- jjUV0 (jraUgiškas pasikalbėjimas? 
mų produktų, bet su tokiais aš
triais prieskoniais, kad iš karto 
kilo abejonė, ar galėsiu valgyti. 
Bet nieko, įsismaginau ir nau
dojausi gėrybėmis beveik lygiai 
mikliai, kaip ir kiti svečiai. O 
pastebėjau, kad Meksikoje žmo
nės valgo gana greit, tiesiog 
mikliai... 

Su gėrimais irgi buvo pana
šiai: Amerikoje mes nepratę 
prie tokių gėrimų. Pavyzdžiui, 
"Naranja", "Camel Anis", "Ber-
reateaga" ik kt., o ypatingai 
tai meksikiečių kaip ir tautinis 
gėrimas — "Tequillo". Tai gė
rimas, pagamintas iš kaktusų ir 
toks stiprus, kad tikrai gali bū
ti pavadintas "deganti macė"... 
Prieš gerdami tą "macę", į stik
lelį įspaudžia citrinos, o ant del
no pasibarsto druskos. Išgėrę, 
sulaižo druską ir užgeria van
dens. Tokia jau mada . .. 

Nors mane ir labai ragino 
prie to "Tequillo", bet aš sten
giausi verčiau laikytis prie 
"Berreatagos", o labiausiai pati
ko tai "Coctail Bianca'. 

Užkandus ir nugėrus, atsira
do net kelios gitaros. Kone visi 
svečiai ir šeimininkai mokėjo 
jomis skambinti. Prasidėjo nuo-

Atsisveikindami vis dėlto dar 
sutarėm susitikti, nes jis norįs 
man miestą parodyti. 

"Susipažinimas su miestu" 

Kitą dieną sutartu laiku jis 
atvyko su žmona ir dviem 
švogerkom. Netrukus atsidūrė
me "Copacabana" — viename 
iš puikiausių Monterrey miesto 
kabaretų, čia jau buvo iš kalno 
užsakytas stalas. Netrukus su-

Vasara, karšta, žmonės iš
važinėj a, palikite organizavimo 
darbus rudeniui! — kalbėjo mū
sų bičiuliai ir net kai kurie LVS 
6-to skyriaus nariai-

Tiesa, anksčiau liepos ir rug-
piūčio mėnesiais susilaikydavom 
nuo susirinkimų. Bet šį kartą, 
kada vyksta toks svarbus persi
tvarkymas, nedrįsome laukti pa
togumų. Reorganizacijos komi
sija, — ačiū jai! — buvo veik
li ir ryžtinga. Ji pajėgė sušauk
ti, nors ir ne per gausų, bet 
energingą susirinkimą, kuriame 
ir buvo atlikti visi skyriaus per
organizavimo - steigimo darbai. 

Susirinkimas įvyko liepos 23 
dieną,šv. Antano parapijos mo
kykloje. šalia senųjų LVS sky
riaus narių, atsilankė 22 nauja
kuriai, kurie visi įstojo į naują
jį ALT Sąjungos skyrių. 

Organizacinė komisija, kuri 
rūpinosi šio susirinkimo sušau
kimu, buvo sudaryta iš šių as
menų : Juozas Kripas, Leonas 
Bulgarauskas, Ona Navasaitie-
nė, Juozas Ambrose ir Marija 
Sims, ši komisija savo darbą at
liko ir likviduojasi. 

Dalyvavo žymūs svečiai. 

Susirinkime dalyvavo nese
nai atvykę žymūs svečiai — b. 
Lietuvos žemės Ūkio Akademi
jos , vėliau Baltijos Universi
teto tremtyje profesorius agr. 
dr. J. Vengris ir Liet. Tremti
nių žemės Ūkio Draugijos pirm. 
agr. J. Baublys. 

Apsilankė į susirinkimą kaip 
svečiai, išėjo — jau nariai. Juos 
į čia parsikvietė Įkurdinimo Ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
ir veikliai jame dirba agr. T. 
Dambrauskas. 

Susirinkimo eiga 

Susirinkimą atidarė LVS 6-to 
skyriaus pirmininkas A. Rinkū-
nas. Prezidiuman išrinkti: T. 

aplankėm didelę ir gražią mie
sto geležinkelio stotį, guberna
toriaus rūmus ... Čia jau radom 
eiles ir kitų lankytojų. Tai bent 
rūmai — verti "palocių" var
do ! Aplankėm miesto tarybos 
milžiniškus rūmus, kurie iš lau
ko žiūrint yra panašūs į kokį 
meno muziejų, aplankėm paštą, 
paskui katedrą ir vyskupo rū
mus. čia viskas buvo nepapras- iDambrauskas, dr. Eugenija Gur-
tai įdomu ir nematyta, viskas 
meksikinio siliaus, meksikiečių 
skonio. 

Pagaliau, man pageidaujant, 
apsilankėme ir miesto polici
joje. Mat, čia svetimšalius ke-

sirinko ir daugiau jo pakviestų įleivius viešbučiai registruoja po-
svecių. 

Ceremonijos buvo trumpos: 
kiekvienas pagal savo apetitą 
užsisakėm vakarienę, o po jos 
visas laikas liko pasilinksmini
mui. 

čia tikrai turėjau progos pa
matyti meksikiečių gyvenimo 
skon|. 

Programą atliko kaipt tik 
pirmą kartą čia pasirodanti 
iš Ispanijos atvykusi trijulė. 
Įsitikinau, kad meksikiečiai mu
zikantai — nepaprasti specia
listai "rumbą" groti, o patys 
meksikiečiai nepaprastai links
mi žmonės prie muzikos. Kaba
reto vedėjas atvedė prie mūsų 
stalo supažindinti dar daugiau 

-įžymesnių svečių ir nuotaika su-
^jiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiHniiiiiiHiiHiiiiiiiiHnniiiHiMniiiiiimiiranmiiiiiiiHiiiimiiiiitiiiiniiniimiiiiiiiiiiiiaiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiii^ nepaprastai gyva kuri 

Daugiausia apie Kanadą ir Lietuvą žinių duoda | j dar labiau pagyvėjo, kada estra-
patriotinė — nepartinė ir nesrovinė — ii^0^ Pas^r°dė Monolitą Savai, ne-

I ipaprasto gyvumo, lanksčiu ju-
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' ! | desių ir puikaus kontralto balso 

! J artistė Meksikos žvaigždė. To-

į6-mų puslapių didelio formato savaitraštis, redaguojamas |,ki« artis«W retai kur 

! modernišku būdu, Lietuvos laikraščių pavyzdžiu. S Kai buvo laikas skirstytis, 
i | teko nejučiomis ir sąskaitą pa-
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pradžiai būtų beveik per mažai. 

Dfcbar jau tikrai miestą 
apžiūrinėjame 

Kitą dieną tas pats Ruiz vėl 
siūlosi ptarnauti ir padėti man 
su miestu susipažinti. Nepato
gu man buvo jį perdaug išnau
doti ir, pagaliau, man kilo klau
simas — kodėl jis taip stengia
si man būti toks geras, negailė
damas nei laiko, nei pinigo ... 
Vis del to dar kartą sutikau 

licijoje, tai man buvo įdomu pa
bandyti sužinoti, ar nebuvo ka
da šiame mieste apsilankę dau
giau lietuvių. 

Bet policijoje niekas neatsi
mena, kad kada nors kas tokios 
tautybės būtų buvęs užregis
truotas ... 

Važiuodami vakarieniauti, už
sukome dar į vieną savotišką 
vietą. Tai buvo "Grūtas de Vil
la de Garcia" — labai jaukus 
restoranėlis, įrengtas kalno olo
je natūraliai susidariusiame ur
ve. Labai originalus ir įdomus 
įrengimas. Tačiau geriau apžiū
rėti negalėjome, kadangi buvo 
per daug prisikimšę žmonių. 
Nuvykome vakarieniauti į Los 
Arcos. 

šis restoranas daugiau tinkk 
vyresnio amžiaus žmonėms ir 
biznieriams, nes jame erdvu, 
nėra žmonių kamšaties ir ner
vus dirginančio triukšmo, čia 
du vyrukai švelniai skambina gi
taromis arba senyva moteriškė 
pianu, taigi čia galima ramiai 
pasikalbėti ir tai yra idealiausia 
vieta bizniškiems pasitarimams. 

Čia po vakarienės mano vadi
namasis globėjas ir pradėjo jau 
ne romantišką, o visai realistiš
ką, kalbą. 

Nepajutome, kaip besikalbant 
prabėgo kelios valandos. Kai iš
siskyrėme, tai ilgai prieš užmig
damas galvojau, kad meksikie
tis nėra toks žmogus, kurs tik 
linksmybėmis gyvena. Jis moka 
praktiškai ir bizniškai galvoti, 
ir prie progos vykusį biznį pa
daryti. 

(Bus daugiau) 

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

skaitė ir Antanas Saladžius. 
Reorganizacijos k-jos vardu 

kalbėdamas J. Kripas nušvietė 
persitvarkymo ir ALT Sąjungos 
įsikūrimo prasmę. 

Sekr. A. Saladžius perskaitė 
laišką nuo Sąjungos pirmininko 
A. Olio, kuriame sveikinamas 
naujas skyrius ir jam siunčiami 
geriausi linkėjimai. Laiškas pri
imtas su pasitenkinimu ir gilia 
pagarba. 

Org. k-jos narys L. Bulga
rauskas perskaitė svarbesnes 
vietas iš ALT Sąjungos statuto 
ir davė keletą paaiškinimų. Visi 
su statuto dėsniais sutiko, for
maliai nubalsavo steigti ALT 
Sąjungos skyrių, po to priėmė 
ir pasirašė skyriaus steigia
mąjį aktą. 

Nauja valdyba ir komisijos 

Skyriaus valdybon susirinki
mas išrinko šiuos asmenis: 
Leoną Bulgarauską, Juozą Kri-
P4, Helen Rauby, dr. Eugeniją 
Gurskaitę ir Augustą Rinkūną. 
Pareigas pasiskirstyti pavesta 
jiems patiems. 

Kontrolės komisijoti išrinkti: 
Ambr. Kizis, Ant. Saladžius ir 
dr. J. Sims. 

Parengimų komisija: Stefani
ja Douvan, Josephine Domeiko, 
Adelė Petrauskienė ir Marija 
Sims. Išrinktoji komisija čia 
pat pasikvietė sau į talką dr. J. 
Vengrį, A. Bliūdžiu ir O- Nava-
saitienę. 

Sąjungos žinias rašyti ir to
liau pavesta Marijai Sims. 

Pageidauta surengti dar vieną 
tokį išvažiavimą kaip buvo 
liepos 3 dieną, Kriaučiūnų va
sarnamyje. šį kartą numatyta 
pasiprašyti į Raubių vasarnamį 
ir tikimasi, kad sutikimas bus... 

Nutarta naujakuriams, kurie 
dar nebus finansiškai sutvirtė-
ję, taikyti nario mokesčio leng
vatą — jie mokės tik centrui 
siunčiamąją dalį, o skyrius nuo 

vo dalies gali atsisakyti. 
Visi buvę LVS 6-to skyriaus 

nariai pereina nariaia į ALT Są

jungos skyrių. Pranešimas apie 
skyriaus turto perdavimą bus 
kitame susirinkime. 

RADIJO KLUBO PIKNIKAS 

Sekmadienį, liepos 24 d.,Biru
tės Darže įvyko Amerikos Lie
tuvių Balso* Radijo Klubo pik
nikas. 

žmonių susirinko daugiau 
kaip 1,000 Visas parkas žmo
nėmis mirguliavo. Retai kada 
tiek susirenka į lietuviškus pik
nikus. Svečiams laimėjimo bū
du buvo skirtos keturios dova
nos. 

Pirmą dovaną — gerą tele
vizijos imtuvą laimėjo Nr.2332: 
A. Repshas, 3273 Hazelwood-

Antrą (Community silverwa
re) — Nr. 1769: Aldona Molytė. 

Trečią (Sunbeam mixmaster) 
— Nr. 1660: naujakuris Petras 
Rūkštelė, 8685 Elmira. 

Ketvirtą (extra dovana nuo 
Senate Furniture, graži lempa) 
— Nr. 297,: Druškauskienė, 
13196 Stoepet. 

Radijo Klubo choras atskirai 
ir drauge su visa publika, pa
dainavo įvairių lietuviškų liau
dies dainų, vadovaujant nauja
jam choro vedėjui Broniui Bud-
riūnui. Piknikas buvo tikrai nu
sisekęs ir linksmas. 

RAŠYTOJAS V. ALANTAS 
APSIGYVENO DETROITE 

PRANEŠIMAS 
Detroite ir visame Michi-
gane gyvenantiems lie

tuviams 
Tremtiniams Įkurdinti Komi

tetas Detroite praneša, kad pa
staromis dienomis yra pakeista 
Michigan valstijoje imigracijos 
dokumentų per Washingtoną 
siuntimo tvarka. 

Norint imigracijos dokumen
tus siųsti per Washingtoną, rei
kia gauti Tremtiniams Įkurdinti 
Komitete specialius Michigan 
valstijai atspausdintus "Assu
rance for Named Displaced Per
sons" blankus, juos užpildyti, 
notarizuoti ir grąžinti Tremti
niams Įkurdinti Komitetui. 

Komitetas gautus dokumen
tus perduoda "Michigan Commi
ssion on Displaced Persons" ap
robuoti, o po to persiunčia juos 
į Washingtoną. 

Tokia tvarka daromi doku
mentai per pusantros savaitės 
nuo jų gavimo išsiunčiami į 
Europą. Tai yra trumpiusias do
kumentams sudaryti kelias. 

Norint dokumentus siųsti per 
įvairias savanoriškas organiza
cijas, jų tarpe ir per NCWC, 
reikia naudoti BALFo atspaus
dintus ir Washington© aprobuo
tus blankus. 

Visų rūšių blankus if informa
cijas imigracijos reikalais gali
ma gauti pas šiuos asmenis: 

1. Komiteto pirmininką Tomą 
Dambrauską, 955 Wildwood A-
venue, Detroit 3, Mich., Tel. 

TUlsa 3-1620 
I. K-to vicepirm. B. Keblai-

Pas 
Itienę, 3822 W. Euclide Avenue, 

žinomus Detroito veikė- |Detroit 6 Tei. TYler 7-3878. 
3. K-to sekretorių A. Dainių, 

13516 Mendota Ave., Detroit 4, 
Tel. WE 4-3075. 

Tremtiniams ĮkurdiaU 
Komitetas Detroit* 

jus — Antaną ir Oną Kudžius 
atvyko ir apsigyveno rašytojas 
Vytautas Alantas su žmona ir 
sūneliu. 

Jo sumanymu pas mus jau 
kalbama apie kultūrinio žurna
lo išledimą. Nors dar nieko kon 
kretaus neturime, bet norėčiau 
pati pirmoji pasveikinti mūsų 
miestą pasiekusį naują kultū
rininką V. Alantą ir palinkėti 
jam gero vėjo. 

Marija Sims 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio įkurtą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei* 
na kartą į mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant sm§» 
skit ir pinigus. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

PHILADELPHIA 
AUGA KALBOS KURSAI 

šv. Jurgio parapijos klebono 
kun- dr. Martusevičiaus inicia
tyva ir rūpesčiu pradėjo veikti 
anglų kalbos kursai naujai at
vykusiems lietuviams. Pirmą re
gistracijos dieną, kuri įvyko 
š. m. liepos mėn. 14 d., į kur
sus užsirašė 15 žmonių. Pamo
kos vyksta du kartu per savai
tę : pirmadieniais ir trečiadie
niais 7 vai. vakare, o vėliau jų 
skaičius bus padidintas. 

Už mokslą nereiks mokėti. 

B R O O K L Y N O  N A U J I E N O S  
IJETUVIŲ LEGIONIERIŲ 

" IŠKILMĖS 
Naftfcs Amerikos Legiono 

Lietuvių Memorial Postas įves
dino savo vadovybę įspūdingo
mis iškilmėmis liepos 22 d. Lie
tuvių Piliečių Klube, Brooklyn, 
N. Y. 

Įvesdinimo apeigoms vadova
vo Kings County Amerikos Le
giono vadai, buvę Apskrities 
vadai Tom. Calhan, Dan. Ro-
dgers ir Harry Ahrens, ir da
bartiniai vice vadai H. Boldwin 
ir Brooklyno teisėjas Mathew 
Troy, priešaky su pirmu Kings 
Co. vadu James Schultz. 

Monsignoras Jonas Balkunas 
atliko invokaciją ir apeigų gale, 
pasakė labai patriotišką kalbą. 
Kalbas sakė ir visi Kings Co. 
vadai ir naujas posto vadas adv. 
Clem. Voketaitis. 

Naujoje posto valdyboje yra: 
Vadas adv. Clem Voketaitis, pa
dėjėjas — dainininkas Alekas 
Vasiliauskas, Vitalis Bukšnai-
tis ir Petras Mačiukas, adju
tantas Jonas Marma, iždin. Juo
zas Garšva, jr., maršalas St. 
Steinis, istorikas Petras Vance, 
kapelionas J. Pupčis, teisėjas — 
advokatas Frank Alexis, visuo
meninio santykiavimo pirminin
kas — D. Klinga. \ 

Nors buvo karšta, pramogoj 
dalyvių buvo ..daugiau, nei ti
kėtasi. Susirinko daugiau kaip 
du šimtai legionierių, jq šeimų 
ir svečių. 

Svečių tarpe buvo Jonas Čer

nius su žmona, dauguma vietos 
spaudos atstovų, Amerikos karo 
laivyno Lt. Comander Antanas 
Kairis, dailininkai Vasiliaus
kas, Osmolskis, Žukauskas. 

Lietuvių radijo programos ve
dėjas J. Ginkus įteikė simbolišką 
ir puošnią dovaną. Jis aukojo 
ir radijo laiką pramogai gar
sinti. 

Klubo vedėjas Zakarauskas 
aukojo patalpos apmokėjimą. 

Po apeigų buvo vaišės ir šo
kiai prie Mikalionio orkestro. 
Tai buvo pirmutinė Lietuvių 
posto vieša pramoga. Jai taip 
gerai pasisekus, legionieriai pa
kilusia nuotaika pasiryžę re
krutuoti narius ir rengtis di
desniems parengimams. 

Lapkričio 27 d. Lost Batalion 
salėje, kur telpa keli tūkstan
čiai žmonių, Lietuvių postas su 
moterų Vienybės draugija ren
gia didžiulę meninę programą 
su milžinišku balium. Meninei 
programai pasiryžo turėti to
kių meno jėgų, kokių New Y or-
ko lietuvių publika dar nėra ma
čiusi. 

Lietuvių Memorial posto Ame-
rikanizacijos Komitetas suda
rė trijų punktų veiklos progra
mą: 1. Pilietybės reikalais lie
tuviams suteiks formas instruk
cijai ir priruoš egzaminams, 
2. steigs anglų kalbos pamokas 
ir kursus naujai atvykusiems 
lietuviams ir 3. rengs paskai
tas apie Ameriką atremti ža
lingai komunistinio fronto pro
pagandai, 

*  ̂ * A*- - 11. 
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WucmettiA 

E K S K O M U N I K A  
KADAISE ekskomunika buvo baisi bausme Europos 

katalikiškuose kraštuose. Visiškas ar laikinis pa
šalinimas iš Katalikų Bažnyčios buvo drauge ir asmens 
pašalinimas iš bendruomenės. Ekskomunikuotas pasi
jusdavo panašiai, kaip raupsuotas. 

Taip buvo tada, kai tikybos dalykai buvo sujungti 
su valstybės galia ir kai sąžinės laisvės supratimas, toks, 
kos šiandieną pasaulyje pripažintas, buvo beveik negir
dėtas dalykas. 

Dabar ekskomunika pasiliko reikšminga tik tam, 
kas giliai tiki, brangina savo ryšius su Katalikų Baž
nyčia, bažnytinės vyresnybės pasmerkimo susilaukia tik 
dėl savo paklydimo, o ne dėl sąmoningo nusistatymo 
prieš religiją arba jos organizacinę formą. Tam, kas 
sąmoningai yra ^katalikybei priešingos nuomonės, eksko
munika tiek tereiškia, kiek pasakymas "eik lauk f* tada, 
kai jis jau yra senai išėjęs... k « 
jj^trodo, kad popiežius dabar ekskomunikuoja komunis-? 

tus, siekdamas aiškumo. 
Jokio neaiškumo nėra del komunistu vadu, sąmo

ningų veikėju. Jie patvs ir visi kiti puikiai žino, kad 
jie nėra katalikai, nors kai kurie iš jų gal katalikiškai ir 
krikštyti, taigi formaliai dar kaip ir priklauso prie ka
taliku bendru amenės. 

Bet kai kur yra ištisos minios žmonių, kurie remia 
komunistinį veikimą, remia jų tikslus savo balsais, savo 
pinigais, savo pritarimu, visai negalvodami,* kad tuo būdu 
remia ir kovą prieš Katalikų Bažnyčią, kuriai jie patvs 
priklauso. Daug yra žmonių, kurie mano, kad tuo pačiu 
metu galima būti komunistu ir nesustoti buvus kataliku. 

• Žinoma, tai yra didelis nesusipratimas. Komunistai 
stengiasi šitą žmonių nesusipratimą išnaudoti. Jie sten
giasi nuslėpti nuo mažiau galvojačiu, kad komunizmas 
SU katalikybe yra kaip ugnis su vandeniu. 

Popiežiaus paskelbtoji ekskomunika šitą neaiškumą 
prašalina. Jeigu kas savo protu to nesuprato, tai Ka
taliku Bažnyčios aukščiausias autoritetas jam pasako, 
kad čia yra arba — arba! 

Netenka abejoti, kad šitoks aiškus klausimo pasta
tymas turės daug kur savo pasekmių. Kiekvienas, kas 
bent formaliai priklausė prie Katalikų Bažnyčios, dabar 
turi apsispręsti: ar jis pasilieka su Bažnyčia ir pasi-
traukio nuo komunizmo, ar jis pasilieka m komunizmu 
ir aiškiai pasitraukia iš Bažnyčios. 

Žinoma, bus tokių ir tokių. Komunistai lieja kroko
diliukas ašaras, girdi, žiūrėkite, ką daro popiežius su ka
talikybe: pats išvaro daugybę tikinčių žmonių, mažina 
savo "avelių" skaičių! Sako, ka tos ekskomunikos pa
dėjo seniau! Tik atstūmė nuo Bažnyčios daug žmonių 
ir viskas! 

Šis komunistų aimanavimas, žinoma, yra juokingas. 
Jeigu jau taip, tai kam gi patys komunistai taip kovoja 
su mažiausiais nukrypimais nuo "generalinės linijos"? 
Kam gi kominformas "ekskomunikavo" Tito ir tuo pačiu 
visą Jugoslaviją? 

Popiežius žino ką daro. Ir kiekvienam pašaliniam 
stebėtojui aišku, kad geriau yra Katalikų Bažnyčiai, 
jeigu nuo jos pasitrauks tie, kuriems Stalino "evange
lija" yra brangesnė už Kristaus Evangeliją, o pasiliks 
tie, kurie neina paduoti savo balso už Bažnyčios nai
kintojus, prieš tai mišias pamaldžiai išklausę... Aišku
mas Katalikų Bažnyčiai gali būti tik naudingas, 

* * 

Bet aiškumas ne taip lengvai pasiekiamas. Popiežius, 
matomai, puikiai supranta, kad su griežtais sprendi

mais reikia būti atsargiems. Komunizmo antireliginis 
nusistatymas seniai yra žinomas. Ir katalikų persekio
jimas komunistų valdomuose kraštuose taip pat žinomas. 
O ligi šiol vis dėlto nebuvo skelbiama ekskomunika ko
munistams ... 

Greičiausiai todėl, kad ligi šiol komunistai patys 
atviriau pasisakydavo, jog jie yra patys iš religinių ben
druomenių išsiskyrę. 

Gali susidaryti įspūdis, kad ekskomuniką paskelbti 
paskatino Vengrijos kardinolo nuteisimas ar čekų ar
kivyskupo persekiojimas.. Bet juk ne pirmas vyskupas 
komunistų persekiotas ir nužudytas ... 

Svarbiausioji priežastis, kodėl kaip tik dabar po
piežius griebėsi šios priemonės, greičiausiai yra ta, kad 
komunistai šokosi patys kurti savo "katalikišką veiki
mą" ir bandyti "žvejoti drumstame vandenyje". Kol 
komunistai patys skelbėsi atvirais religijos priešais, tol 
padėtis buvo savaime aiški. Tik kai jie ėmė bandyti 
dangstytis religingumo skraiste, tada popiežius ryžosi 
iš savo pusės aiškiai prabilti. 

# * 

gyvenime, tačiau dažnai taip yra, kad mažesnieji pa-
gelbininkai nebūna tiek išmintingai atsargūs, kaip 

vyresnieji vadai. Panašiai jtra Katalikų Bažnvčioj. Ir 
dabartinis popiežiaus dekretas mažesniųjų uolių paval
dinių lūpose kai kada įgyja kitokios prasmės, negu pats 
popiežius jį supranta... 

Toli pavyzdžiu neieškant, štai Pittsburghe leidžia
mos LIETUVIŲ ŽINIOS jau pasiskubino paskelbti tokį 
samprotavimą : 

"Manoma, kad šis dekretas liečia ir katalikus socia
listus, nes ir jų politika yra grynai materialistinė, tik 
Bažnyčia dar nematė reikalo tai pareikšti". 

Vos porai dienų praslinkus po šitos nuomonės pa
skelbimo, spaudoje pasirodė pranešimai, jog oficialus 
asmuo Vatikane aiškiai pabrėžą k$d ekskomunikos de
kretas socialistų neliečia. 

DABAR GINKLAI 
Atlanto Paktas patvirtintas. 

Amerika pripažino, kad jos sie
nos jau nebe šitoj pusėj At
lanto, o ten, vidury Europos ... 

Tik vidury? Kodėl? Kuo ski
riasi Europa anapus Elbos nuo 
Europos, kuri yra šiapus Elbos? 

Ką reiškia Atlanto Paktas? 
Tuo, tarpu tik tai, kad "toliau 
siekti tironui nebeleisim". 

Bet "toliau neleisim" tironui 
nedaug reiškia, štai kodėl Ame
rikos Kongresas dabar svarsto 
klausimą apie tų žodžių parė
mimą ginklais. 

• * 
Senovės romėnai sakydavo — 

jei nori taikos, ruoškis karui. 
Bet paruošti ginklai irgi ne
mėgsta rūdyti... Neveltui dau
gelis mano, jog ginklų rengimas 
yra ne taikai, o karui... 

* « 

O tuo tarpu viena akim žvel
giame į Berlyną ir klausiame: 
kodėl iš ten traukiasi amerikie
čių ir anglų karo vyresnybės? 
Ar tai pasitraukimas ar atsar
gumas ? 

Jeigu skelbiama, kad nesi-

Nenori mainyti gumos į knygas. 

Dr. J. Balys DIRVOJE rašė, 
kad amerikiečiai geriau mėgsta 
chewing gum kramtyti, negu 
lietuviškas knygas skaityti... 
Aš paklausiau kelis jaunuolius, 
ką jie mano apie tai. Vienas sa
ko, kad guma nėra blogas da
lykas: dantis išvalo, malonus 
kvapas ... Kitas sako — tegul 
lietuviai geriau anglų kalbos 
išmoksta, nes ji čia labai rei
kalinga. Trečias mano, kad lie
tuviškos knygos yra panašios 
j chewing gum, o angliškos ne, 
todėl jis tas labiau mėgsta ... 

Aš manau, kad tik peikimu 
amerikiečių jaunimo papročių 
prie lietuviškos knygos nepa
trauksi. Jie nepratę prie įsa
kymų ... 

J. "K., Cleveland, Ohio 

Dar apie paieškojimus 
Lietuvos Generalinis Konsulatas pasakoja, kaip jis tarpininkavo tautiečių 

nutrūkusiems ryšiams atgaivinti. 

trauksim, tai tada tik atsargu
mas. 

Ir sovietai iš atsargumo tre
mia gyventojus iš Pabaltijo, 
Ukrainos, Gudijos • į "stategiš-
kai nesvarbias vietas". Kam 
tos "strategiškos vietos" reika
lingos ? 

Ginklai, strategija, atsargu
mas... Ką tai reiškia? Argi 
jau taip greit gali kas nors 
atsitikti ? 

Susilaikykim nuo pranašyš-
čių, bet neužsimerkim»», 

Dar daugiau: vienas kitas klebonas jau skelbia iš 
sakyklų, jog ekskomunika liečia visus, kas tik skaito ko
munistiškus, socialistiškus ir... "gal būt, taip vadinamus 
tautiškus-laikraščius"... 

Tuo tarpu tas pats Vatikano oficialus asmuo pa
reiškia, jog net ir komunistiškų laikraščių skaitymas 
informacijos tikslu arba net ir iš žingeidumo savaime dar 
neužtraukia ekskomunikos. Ekskomuniką užtraukia tik 
aktyvus parėmimas komunistinis akcijos, komunistų 
tikslu siekimo. 

Toks kai kurių perdaug uoliu "aiškintojų" persisten
gimas nei kiek nepatarnauja aiškumui. Nes tada reiktų 
kelti ir tokius klausimus, kaip pavyzdžiui: 

Kaip Vatikanas gali santykiauti su Amerikos pre
zidentu, kuris yra masonas, kada masonai taip pat Baž
nyčios yra ekskomunikuoti? 

Kaip Bažnyčia leidžia Italijoje, Prancūzijoje, Bel
gijoje ir kitur katalikams politikams bendradarbiauti 
su socialistais ir liberalais? 

Kaip, pagaliau, Amerikos Lietuvių Taryboje kata
likų organizacijos veikia iš vieno su socialistais, sanda-
riečiais, tautininkais? 

Nei tremties, nei JAV lie
tuvių spaudoje tąja tema nebu
vo pastebėta rašant. DIRVA lie
jos 8 d. pirmoji iškėlė šį klau
simą. Tik dabar, karščiui pra
ėjus, ir mes galime šį tą pasi
sakyti. 

Kaip tai prasidėjo 

Pirmieji prašymai paieškoti 
gimines bei draugus pasiekė mus 
1945 metų sausio mėn. iš Pran
cūzijos. Netrukus atėjo iš Šve
dijos ir Šveicarijos. Po to iš 
Norvegijos; iš ten buvusių 700 
lietuvių gauta apie 200 laiškų-
Paskui iš Belgijos atėjo sąra
šai su paieškojimais (virš 1000), 
o vėliau, atsidarius šiokiam to
kiam pašto susisiekimui 3u Vo
kietija, laiškus mums nešė mai
šais ... 

Teko atstumti visa kita ir 
visiems konsulato tarnautojams 
nuo ryto ligi vėlaus vakaro, ne
paisant jokių švenčių, atidari
nėti vokus, skaityti rašinius, 
sistematizuoti, paruošti sąrašus 
spaudai ir kai kurioms radijo 
valandoms. Dar tik įpusėdavom 
vieną maišą ištuštinėti, o jau at
nešdavo kitą... 

Teko griežtai laikytis eilės, 
kaip laiškai ateidavo, nedarant 
jokios išimties nei giminėms, 
nei draugams, kad nenuskriaus-
tumėm nė vieno, nes visi mūsų 
tautiečiai vienodai likimo nu
skriausti. 

Dėl to susilaukėme ir prie
kaištų, tačiau jautėme ir pa
sitenkinimo, kad dirbame patar
naudami visiems. 

Keleriopas darbas 

Mes supratome padėtį ir jaus
mą tremtinių, kurie griebėsi 
kiekvieno kelio: redakcijų, pa
žįstamų, Raud. Kryžiaus (savo, 
Amerikos ir tarptautinio) ir 
Quaker'iu organizacijos, per 
kurias organizacijas siuntė savo 
paieškojimus. Tie paieškojimai 
vėl visi iš tų įstaigų suplauk
davo pas mus ir vertė mus dar 
kartą skaityti, ieškoti karfote-

Tai yra klausimai, kuriuos būtų galima atskirai ir atsaklI,ėt» ne tik įesko-
nagrinėti. " lojojui, bet ir tarpininkaujan-

Kai mažesnieji ima švaistytis "ekskomunikomis" *loms organizacijoms... 
savo asmeniška nuožiūra, gal būtų prasminga kartais Per mus ėjo paieškojimai gi-
priminti jiems: veltui stengiatės būti katalikiškesni minių ir draugų ne tik J. A. 
už patį popiežių ... Valstybėse, bet ir Pietų Ameri-

Lietuva bus visur, kur bus laisvu lietuviu! 
7 C £ 

Lietuvių Meno Paroda New Yorke irgi bus viena is gražiausių Lietuvos 
dalių! 

Pasitarimai su New Yorko 
muziejaus vadovybe, kuriuos ve
dė ALT Sąjungos pirmininkas 
adv. Antanas Olis, jau baigti. 
Laukiama tik, kada muziejus 
galutinai persikels j naujas pa
talpas, parengs jas parodai, ir 
lietuvių dailininkų kūriniai iš
vys Amerikos dienos šviesą. 

Ilgokai jie jau užsigulėjo Vo
kietijoje, sandėliuose, čia jų ne
kantriai loukia visa lietuviškoji 
visuomenė. 

Ruskių leidžiamas lietuviams 
laikraštis, matyt, nepatenkintas 
šia paroda, kuri pasauliui paro
dys, kad bolševizmas nėra nei 
meno, nei kultūros globėjas, bet 
žingsnis atgal | viduramžių tam
sybes. 

Sako: "susirinks, pašoks, pa
dainuos ir mano, kad jau Lie
tuva ..." Nors ir keista, bet 
tai tiesa. Mes savo lietuvišką 
dainą, meną visada mylėjome, 
net ir seneisiais skaudžios ver
govės laikais- Ir dabar menas 
yra mūsų sielų gaivintojas ir 
viltis. Jeigu dabar bolševikų 

pribiaurotame Lietuvos ore ne
gali klestėti lietuviškas menas, 
tai nors toli nuo tėvynės dygsta 
jo daigeliai. Ir svarbiausia — 
prisideda prie jos kovos dėl 
išsivadavimo. 

Kiek kartų skaitome laikraš
čiuose, kaip apsiputodami rė
kia Sniečkus ir kiti Lietuvos bu
deliai, šaukdami menininkus pa
vaizduoti "laimingą" gyvenimą 
kolchozuose, liaudį "džiaugsmin
gai" žengiančią komunistiniu ke
liu! Ir neprisišaukia! 

Atsimename, 1940 m. bolše
vikai, norėdami patraukti į savo 
pusę dailininkus, davė jiems ge
rai apmokamus užsakymus su
kurti paveikslų, vaizduojančių 
Lietuvą, pasiekusią bolševikinės 
laimės. Bet ar tai pavyko? Kur 
tie- paveikslai? Kas šiandien 
gali apie juos ką pasakyti ar 
bent prisiminti? 

Negalima priversti dailinin
ko kurti tai, ko jiėra jo širdyje! 
Ir veltui šūkauja Sniečkai, ar 
jų agentai Amerikoje. Lietuva 
bus visur, kur bus bent vienas 
laisvas lietuvis, nes Lietuva yra 

kiekvieno padoraus lietuvio Šir
dyje. 

Mes niekados nepakeisime sa
vųjų dainų, savojo meno į rusiš
kas, kaip tai daro anie savo 
koncertuose dainuodami rusiš
kas dainas, o laikraščiuose 
spausdindami rusų propagandi
nius romanus, čia tai tikrai nė
ra Lietuvos ir nebus. 

O kai atsidarys New Yorko 
muziejaus durys, mes vaikščio
sime tarp lietuviškojo meno kū
rinių, sukurtų nors ir vargin
gose sąlygose, bet galinčių atsi
stoti greta pasaulinės kūrybos-
Ir ne bet ką parodysime, o to
kiuos kūrinius, kurie jau spėjo 
patraukti pasaulio dėmesį. 

Skaitome spaudoje praneši
mus apie V. K. Jonyno, A. Gal
diko, V. Kasiulio ir kitų mūsų 
dailininkų pasiekimus pasaulio 
meno aukštumose. Ir tada mums 
bus gera ir išdidų pasakyti, kad 
mes esame lietuviai, kad mes ir 
tragiškose tautos valandose ne
pametame dvasios, ir kad Lie
tuva verta išsivaduoti iš bar
barizmo ir vėl atsistoti greta 
kultūringųjų tautų. 

VL Vijeikis 

koje ir Kanadoje. Juos teko 
įtraukti pas save kartotekon, 
sudaryti atskirus sąrašus po 
kelis šimtus asmenų ir persiųs
ti esančioms ten mūsų įstai
goms. 

Vargas dėl metriką 

Buvo dar viena tremtinių ka
tegorija — tai gimę JAV, su tė
vais grįžę, prieš karą Lietuvon. 
Jie visi prašė metrikų. O daugu
mas jų nežinojo net kur gimę. 
Rašėme į visas puses, prinervi
nome klebonus, išleidome apie 
500 dol. metrikoms ir bent ke
liems šimtams parūpinome me
trikus. 

Rodos iš dviejų-trijų gavome 
ir*padėkos žodžius, bet buvo ir 
tokių atsitikimų: Mūsų valdi
ninkas pasitinka laivą su atvy
kusiais. "Kaip Tamstos pavar
dė?" — klausia vieno tokio pi
liečio. " .. .aitis" — atsako. "O, 
mes Tamstai parūpinome me
triką. Džiaugiamės padėję at
vykti." "Ne. Metrika ne Jūsų iš
duota, o iš tokio tai miesto val
dybos" — sausai atkirto. 

Ką padarysi, jis teisus, mes 
metrikos tikrai nerašėme, o vien 
tik parūpinome... Bet kol ją 
suradome... Tiek to... 

Visokių dalykų patyrėme! 

Atsakyti visiems ieškotojams 
nepajėgiam, rašėme tik, jei kas 
atsiliepė. Daug ką patyrėme per 
paieškojimus, gerų penkerių me
tų intensyvaus darbo laikotar
pyje: ir brolių Amerikos lietu
vių gerą širdį, kurie, pastel)ėda-
mi, kad ieškotojai turi būti iš 
jų kaimo, nors ir ne giminės, 
skubėjo ištiesti ranką ir padėti 
jiems atvykti; ir santykius tarp 
šeimų, kur vyras — giminė — 
nenori atsiliepti, o už jį rašo 
mums žmona — ne giminė — 
prašydama nieko nesakyti jos 
vyrui, o duoti ieškančiojo ad
resą. "Aš jam padėsiu per ki
tus". Ir dažnai padėdavo ... Tai 
gyvenimo margumynai-

Siunčiant adresus ir vėl nau
jos bėdos: adresas duotas, bet 
dėdė ar teta neatsako. Ką gi 
mes galime padaryti? Negi pri
versi rašyti ar padėti. Bandėme 
ir tokius raginti. Kai kada pa
dėjo, o kai kada gavome pa
tirti, kad vaikai dabar turi at
kentėti už tai, kad dabartinis 
amerikonas dėdė dar prieš 40 
metų "kraujuje" dėl kaž kokio 
"labai svarbaus" menkniekio su
sipyko su ieškančiojo tėvais ... 

Betgi, neskaitant mažos išim
ties, matyti, kad Amerikos lie
tuviai labai geri žmonės, nes 
jų dėka, skaitant piliečius ir 
atvykusius per keletą metų su 
affidavitais, jau atvyko į Ame
riką apie 10,000 tautiečių. 

Visko neaprašysi, o būtų ką... 
O vis dėlto paieškojimo darbą 
laikas būtų jau baigti, nes pra
sideda naujos problemos: ieško
jimas naujai atvykusiųjų ... 

To jau būtų lyg ir perdaug. 
Duokite mums ir savo tiesiogi
nes pareigas eiti! 

Kad bent naujai atvykusiųjų 
nereiktų ieškoti 

Visų pirma atvykę ir apsisto
ję praneškite savo adresą mums 
(sužymėdami visus savo šeimos 
narius), o vėliau, kad ir atviru
ku, praneškite permainas, per
sikėlimus. Kas žino, gal patiems 
po metų-kitų išeis j naudą! 

Dabar turime tokių praneši
mų su adresais ne daugiau kaip 
50. Argi taip sunku? 

Mūsų kartoteka pasiekė apie 
80,000 adresų. Tai turtas, kuris 
laimėtas kruopščiu darbu nuo 
1939 metų, ruošiant adresus Pa
saulio Lietuvių Sąjungai Kaune-
Sekame biznierių skelbimus Am. 
lietuvių spaudoje, mirimų skel
bimus (ten pat), kur paminimi 
ir likusieji giminės. 

Tiesa, miršta žmonės daugu
moje "pusamžiai", bet mes su
žinome ir jų kilmę iš Lietuvos, 
o taip pat ir likusios našlės mer
gautinę pavardę. Visa tai su
naudota ir pateko ant korčiukės. 

Centralinė Kartoteka Europo
je nebebus ilgai. Mūsų 80,000 
adresų kartoteka įpareigoja mus 
išlaikyti ją ateičiai ir papildy
ti naujais adresais. Supraskite 
ir padėkite mums ir sau. 

Kodėl tik New Yorko Konsula
tas ieško? 

Kad nereiktų daryti tą patį 
darbą iš kelių vietų, konsulatai 
susitarė, kad paieškojimai bus 
skelbiami iš New Yorko, o Chi
cago išdavinės pasus Amerikos 
zonoje Vokietijoje esantiems. 
Prisilaikant to patvarkymo, kon
sulatas Chicago je prieš porą 
metų sustabdė viešą (per spau
dą) paieškojimą, o Gen. Kon
sulatas New Yorke — pasų iš
davinėjimą ne JAV gyvenan
tiems. 

Dėkojame talkininkams! 

Didelis nuopelnas priklauso 
lietuvių spaudai Amerikoje, ku
ri skyrė ištisus puslapius pa
ieškojimams, ir toms radijo 
programoms, kurios aukojo tam 
brangų laiką. 

Bet jiems ir prašymas atei
čiai: neapleiskite tų, kurie dar 
nesurado savo giminių ar drau
gų; nuo to priklauso kai ku
rių tremtinių likimas: ar likti 
ten nežinioje, ar atvykti čia ir 
pradėti liaują gyvenimą. 

Jonas Budrys 
Generalinis Konsulas 

SUSIJUNGĖ TREMTINIŲ LAIKRAŠČIAI 
MŪSŲ KELIAS ir MINTIS 

Jų vietoje eis LIETUVIS. 
Emigracijai iš Vokietijos di

dėjant, lietuviškos spaudos klau
simas taip pat prašosi per
tvarkomas. Mažėja skaitytojai, 
mažėja bendradarbiai, pagaliau 
ir patys redaktoriai priversti iš
keliauti. 

Norėta tris laikraščius "Mūsų 
Kelią", "Mintį" ir "žiburius" 
sujungti į vieną laikraštį, bet 
nepavyko. Nors "žiburiai" ir tu
ri mažiausiai skaitytojų, paly
ginus su kitais dviem laikraš
čiais, bet jie gauna paramos iš 
katalikiškų organizacijų ir dar 
jaučiasi galį atskirai eiti. 

Liepos mėn. 11 d. Pfullingene 
susitikę "Mūsų Kelio" ir "Min
ties" redaktoriai pasirašė su
tartį, kad nuo liepos mėn. 15 d. 
abu laikraščiai sustabdomi. Jų 

vietoje nuo liepos mėn. 22 d. 
leidžiamas du kartu per savaitę 
išeinantis laikraštis "Lietuvis". 
Jo adresas: (13b) Memmingen, 
Postfach 2, Germany. Visi pre
numeratoriai, kurie buvo užsi
sakę "Mūsų Kelią" ar "Mintį" 
nuo liepos mėn. 22 d-, gaus "Lie
tuvį". Naujojo laikraščio leidė
jais bus dabartiniai "Minties" 
ir "Mūsų Kelio" redaktoriai. 
Manoma, kad taip pertvarkytas 
laikraštis galės išsilaikyti dar 
ilgą laiką ir skaitytojų intere
sus pilnai patenkinti. Tremtiniai 
tokį susitarimą labai palankiai 
įvertino. 

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio. Pre
numerata mėnesiui 50c. 
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NAUJAKURIAI 
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NEPRAPULKIT, KAIP AKMENUKAI 
BALOJ! 

Vieną kartą čia jau rašėme, 
kad visiems naujakuriams labai 
svarbu — jiems patiems ir vi
siems jų draugams bei pažįsta
miems reikalinga — nieko ne
laukiant, kaip tik jau bent 
kiek pastoviau pavyksta apsi
gyventi, tuojau pranešti savo 
adresą Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke (41 West 
82nd St., New York 24, N.Y-) 

Kodėl, kam to reikia? 
Pirmas dalykas — reikia gi 

neužmiršti, kad tuo tarpu esa
me dar tik Lietuvos piliečiai. 
Gal ateis laikas, kad tapsime 
ir šio krašto piliečiais. Gal būt... 
Bet ir tai Lietuva mūsų dėl to 
neišsižadės, jei tik jos neišsi
žadėsime. O jeigu esame Lie
tuvos piliečiai, tai net papras
tas pilietinis mandagumas, ne 
tik pareiga, reikalauja j šį kraš
tą atvykus užmegsti ryšius su 
savo įstaiga, ypač šiais laikais, 
kada ji yra mums taip brangus 
mūsų nepriklausomos valsty
bės teisines gyvybes apsireiški
mas. 

Beveik kiekvienu laivu at
plaukdami rašo iškilmingus pa
reiškimus, kurių kiekvieno pa
baigoje yra karštas pasižadėji
mas kovoti už Lietuvos reikalus 
ir pasižadėjimas grįžti į tėvy
nę, kai tik ji galės vėl laisvai 
gyventi. 

O kaip tik pastato koją ant 
Amerikos žemės, tai užmiršta 
net tokią lengvą pareigą tėvy
nę atstovaujančiai įstaigai... 
Nebeturi laiko ir pasiryžimo pa
rašyti atviruką konsulatui su 
savo adresu ... 

Jei taip, tai ar labai galima 
tikėti tais iškilmingais pareiški
mais? 

Ne, nejtaname, kad tie iškil
mingi pareiškimai būtų •'nenuo
širdūs. Apie didelius dalykus 
galvodami, gal mažuosius ne
sąmoningai užmiršta. Bet nėra 
didelių žygių, be smulkių kas
dieniškų pareigų. 

Ar atliksi didelius pažadus, 
jei priprasi mažąsias pareigas 
tėvynei apleisti? 

* # 

Antra — paprasčiausias dė
kingumas reikalauja neatsukti 
nugaros tam, kas tau patarnau
ja. Daugelis atvykstančių tik 
todėl galėjo pasiekti šį kraštą, 
kad Lietuvos Generalinis Kon
sulatas padėjo surasti gimines, 
pažįstamus, kurie paskui suda
rė reikiamus dokumentus. De
šimtys tūkstančių kreipėsi į 
konsulatą, ieškodami žmonių, 
kurie buvo taip reikalingi. *Ne 
visiems pavyko padėti, bet tūks-

kaip f Mla įkritę akmenukai? 
Keista, juokinga ir skaudu, 

kad Lietuvos konsulatas jau 
pradedamas apkrauti nauju dar
bu — jau jam beveik reikia 
skelbti laikraščiuose naujai at
vykusių ieškojimus! 

Ištikrųjų, tai per daug\ To 
visiškai nereiktų, jeigu kiekvie
na šeima atviruku praneštų kon
sulatui savo adresą, o jeigu jis 
pasikeičia, tai pasikeitimą. Kon
sulatas yra atlikęs milžinišką 
darbą, užvesdamas kartotekas, 
ir tas didelis turtas dar padi
dėtų, jeigu visi rūpestingai pa
dėtumėm jam. 

Dabar Europoj likę draugai 
ir net giminės jau nebegali su
rasti prieš kelis mėnesius į 
Ameriką atvykusių. Kartais 
viename laive atvykę geriausi 
draugai nesugaudo vineas kito, 
apsigyvenę skirtinguose mies
tuose. 

Ir vėl konsulatas ir laikraščiai 

bus užversti viešais paieškoji
mais? Ne, tai nesąmonė! 

Gal kas, susilaukęs pagalbą iš 
kitų, dabar nebenori, kad jį kas 
rastų, kad iš jo pagalbos pra
šytų? Tai būtų žiauru! 

Bet atminkit, kad gal ir jums 
ne vienam kai kas norės labai 
gerą dalyką pasiūlyti, bet kai 
nesuras, tai proga taip ir liks 
pražiopsota... 

Todėl, kas kokiais norite mo
tyvais — patriotiškais, gera
dariškais ar net asmeniškais — 
vis vien, neatidėliodami praneš
kite savo adresus Lietuvos Kon
sulatui New Yorke. 

# * 

Ta proga, atmindami, kaip 
mūsų daugeliui konsulato ir 
spaudos tarpininkavimas padė
jo, padėkite ir kitiems surasti 
ieškomuosius. Sekite spaudoje 
paieškojimus ir, jei pamatote 
ką ieškomą, kurio adresą žino
te, tuojau praneškite konsula
tui, nelaukdami, kad patys ieš
komieji tą padarytų. Tuo ati
duosite bendrą visų atvykusių 
skola! 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š; m. liepos 21 d., laivu 

"General Ėallou" j New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai: 

KAI DRUSKOS MAIsA SUVALGYSIM! 
Kartais žmonės sako: — O, 

aš jį gerai pažįstu: aš su juo 
druskos maišą kartu suvalgiau! 

Reiškia, drauge su juo gyve
nau, drauge valgiau ir taip il
gai, kad per tą laiką vien tik 
druskos visą maišą suvartojom. 
Kitaip sakant, kad žmonės vie
ni kitus gerai pažintų, reikia 
laiko. 

Bet ir ilgą laiką žmonės vieni 
su kitais gyvendami, gali likti 
beveik nepažįstami, jeigu jie 
bus vieni nuo kitų užsidarę, jei
gu nesikalbės, nepasidalins sa
vo nuomonėmis, slėps vieni nuo 
kitų savo pažiūras į dalykus ... 
Tik bendraudami, iš vieno dirb
dami, pasikalbėdami, pasigin
čydami, kartais ir susibarda
mi bei vėl susitaikydami, gali 
vieni kitus gerai pažinti. 

VIENYBĖ pradėjo savotišką 
apklausinėjimą, pavadintą "Pa-
žinkim vieni kitus". Apklausi-
nėja senai Amerikoje gyvenan
čius lietuvius, kokia jų nuomo
nė apie naujai atvykusius tau
tiečius. Paskui žada apklausinė
ti ir eilę naujai atvykusių, ko
kia jų nuomonė apie senuo
sius. .. 

Kai kurie kiti laikraščiai pa
stebėjo, kad tai nenaudingas ir 
net pavojingas užsimojimas ... 

Dabar štai Detroito Tremti
nių draugija jau oficialiai smer
kia tokį apklausinėjimą ir nau
jakurius ragina neatsakinėti į 
tuos klausimus, nedalyvauti 

tančiai sumelė nutrūkusius! VIRBĖS skelbiamų pasisa-
kymų eilej e. 

Kaip gi čia dabar? "Uždaryti 
bumą" kalbantiems apie tokius 
dalykus, ar ne? 

rysiu s. 
Liūdna skaityti šiandien DIR

VOJE dedamą Lietuvos Genera
linio Konsulo J- Budrio straips
nį, iš kurio matyti, kad yra 
net tokių, kuriems dideliu var-
jru buvo surastos metrikos ar 
kiti dokumentai, o jie pasielgia, 
kaip toks žinomas sutvėrimas 
1 jo ąžuolu gilių prisiėdęs ... 

Dar liūdniau, kai iš to straips
nio sužinome, kad apie 50 nau
jai atvykusių tesiteikė apie save 
pranešti savo konsulatui. 

Mes esame tikri, kad nusidė
jusių tarpe yra ir nuoširdžiau
si patriotai ir ne toki jau di
deli apsileidėliai. Tai tik pa
prastas nepagalvojimas, kad 
reikia tą padaryti... 

Vis dėlto, ar ne per dažnai 
žadame būti didvyriais, užmirš
dami atlikti menkiausias pa
reigas, kurias jau galime at
likti? 

Ar tai nėra panašu į tokį "ge
radarį", kuris alkanam ateity 
žada milijonus, bet šiandien 
užmiršta prie stalo pakviesti ? 

* 9 

Trečia — argi mums patiems 
nėra svarbu, kad nedingtumėm, 

* 

Laikraštis tokių protestų ga
li paklausyti, gali ir nepaklau
syti. O liežuviai tikrai nepa
klausys. 

Prisipažinkim, kad ir tarp 
senųjų ir tarp naujųjų tautie^ 
čių yra nemaža ir nesmagių 
kalbų vienų apie kitus. Kartais 
tos kalbos esti ir pamatuotos, 
o kartais jos susidaro iš len
gvabūdiškumo arba net ir iš 
piktos .valios. 

Ar nesvarbiau būtų rasti bū
dą kovai su nuodingomis kal
bomis? 

Tiesa, piktas žodis per spau
dą plačiau paplinta, negu tik iš 
lūpų į lūpas eidamas. Bet ir at
remti spaudoje pasirodžiusį pik
tą žodį lengviau, negu tą pasa
lūną, kurio takų negalima su
gaudyti ... 

Užtat kartais kažin ar ne 
geriau leisti išeiti ir kvailam 
dalykui į saulės šviesą, kad ir 

per spaudą? Tada lengviau su 
juo kovoti... 

Detroito Ifcemtinių Draugija 
labai gražiai pareiškia: "Mūsų 
santykiai su Amerikos lietuviais 
yra išaiškinti nuo tos dienos, 
kada tremtinių šalpai buvo pa
aukota pirmoji auka ir pasiųs
tas pirmas affidavitas tremti
niui". 

Gražus tai pasakfmas ir jis 
daug teisybės simboliškai iš
reiškia, bet... Vis dėlto tai 
yra poetiška, o gal "oficioziška", 
bet ne realistiška kalba. Kas
dieniškame gyvenime susiduria
me su daug painesniu santykių 
rezginiu. 

Yra dalykų, kuriuos reikia 
aiškinti, dėl kurių reikia ir vie
šai vienus bei kitus perspėti. 

Ar pataikoma tą gerai pada
ryti, tai jau kitas klausimas. 

Yra priekaištas viešai per 
spaudą apie naujakurius kal-
bantięms amerikiečiams lietu
viams, kad daugelis iš jų ne
svarsto klausimo iš esmės, o 
rankioja tik "virtuvinius nesu
sipratimus", prikergdami vieną 
paskirą atsitikimą visiems ... 

Bet... Juk ne visi taip pada
rė. Kam gi kai kurių rašančių 
nuodėmes kergti visiems? 

Pagaliau, žmogų pažįsti ne 
vien iš to, ką kiti apie jį kalba. 
Kartais dar geriau gali pažinti 
iš to, kaip jis apie kitus kalba... 

Gerai ar negerai pataria de-
troitiečiai — nedalyvauti nau
jakuriams tokiuose nuomonių 
pasisakymuose ? 

žinoma, jei kas mano irgi 
kalbėti tik apie savo pergyven7 

tus ar pergyvenamus "virtuvi
nius nesusipratimus", tai ge
riau, kad tylėtų, nes tuo tik 
save menką parodytų. Bet jei 
kas turi rimtų, konstruktyvių 
minčių — kam gi jas nutylėti? 

* 
Aišku, nereikia save apgaudi

nėti, kad štai laikraštis pa
skelbs kelioliką nuomonių iš 
vienos ir kitos pusės ir jau nau
jakuriai bus puikiausiai susipa
žinę su senaisiais amerikie
čiais. 

Tokios nuomones tik medžia
ga tam pažinimui. Tikrai susi
pažinsime, kai po maišą drus
kos čia suvalgysime. Ir tai — 
būdami ne užsidarę, o bendrau
dami. Ne vien pagyrimais vie
ni kitiems smilkindami, bet ir 
skirtingas nuomones bei pažiū
ras mandagiai, be pykčio, bet 
su rimtu atvirumu nebijodami 
pasisakyti. 

Akcentas Ona — Sipson, Pa. 
Bandža Elena, Algirdas, Irena, 

Romualdas — Sio City, Iowa 
Butkus Jeronimas, Valerija —>» 

Brooklyn, N. Y. 
Baskys Jonas — Worcester,Mass 
Damčikas Richardas, Elena, Ire

na — Philadelphia, Pa. 
Gaižauskas Bronius, Kleofa — 

Philadelphia, Pa. 
Gerilaitis Marijonas — Chica

go, 111. 
Gajauskienė Konstancija — Ci

cero, 111. 
Ingelevičius Vladas, Regina, Ma

rija, Regina — Kew Garden, 
N. Y. 

Jakaitis Jonas, Pranciška 
Gordonsville, Va. 

Jaktišis Eugenija — Richmond, 
Va. 

Jakubauskas Pranas — Chica
go, 111. 

Janavičius Ignas — Itidianapo 
lis, Ind. 

Jankauskas Antanas, Irena, Ma
rija — Eunice, La. 

Juodis Jurgis, Eulalija, Loreta, 
Violeta — Philadelphia, Pa. 

Juzelskis Antanas, Stasė — De
troit, Mich. 

Jonynas Kęstutis — Richmond 
Hill, N. Y. 

Kalvaitis Brunas, Elena —- Ded 
ham, Mass. 

Korečkas Kazys, Marija, Vilma 
— Jamaica, N. Y. 

Karickienė Ona — Worcester, 
Mass. 

Karvelis Juozas, Elena — Chi
cago, 111. 

Kaunas Ksaveras, Ona — Chi
cago, 111. 

Kanapėnas Feliksas, Jadvyga — 
Detroit, Mich. 

Karpauskienė Elena, Alvydas — 
Tamaqua, Pa. 

Kažemėkas Jonas — E. St. Lou
is, 111. 

Kleveckas Antanas — E.North-
port, L. I., N. Y. 

Kriščiūnas Antanas, Marijona, 
Kęstutis — Detroit, Mich. 

Kybartas Feliksas, Agota, Alek
sas, Vladas — Chicago, 111. 

Klimas Gediminas, Sofija — 
Little Falls, N. Y. 

Labanauskas Antanas — Valpa
raiso, Ind. 

Lekutis Stasys, Zuzana, Dan
guolė, Janina — Amsterdam, 
N. Y. 

Liutkus Aleksandras — Dracut, 
Mass. 

Lokys Justinas — Poughkeppsie 
N. Y. 

Lizdenis Stasė, Richardas — 
So. Boston, Mass. 

Macaitis Agota, Ona, Jonas — 
New Haven, Conn. 

Marcinkus Antanas, Prane, Da
nutė — Pittsburgh, Pa, 

Meškauskas Marija, Jonas — 
Rochester, N. Y. 

Martinenas Petras — Kew Gar
dens, N. Y. 

Meškauskas Juozas, Jonė — Ro
chester, N. Y. 

Mačys Jonas — Hamden, Conn. 
Misiūnas Juozas — Lafayette, 

Ind. 
Misiūnas Feliksas — Pateršon, 

N. J. 
Mizgaitis Antanas, Aldoną, Da

nutė — Simpson, Pa. 
Navasaitis Algimantas, Jadvy

ga, Dalia, Algimantas — 
Hartford, Conn. 

Pakalnis Jonas — Hartford, 
Conn. 

Poškaitis Boguslavas, Jurgis — 
Chicago, 111. 

Požėla Juozas —Chicago, 111. 
Petrauskas Sofija — Roches

ter, N. Y. 
Pocius Jonas, Bronė, Jonas, Bro

nė, Gamutė, Leonardas — 
Chicago, 111. 

Radavičius Petras — Chicago, 
111. 

Radvila Alfonsas, Vanda, Arū
nas — Chicago, 111. 

Ramanauskas Kostas — Belvi-
dere, 111. 

Ražutis Tadas, Monika, Laimu
tė — Springfield, 111. 

Rudzinskaitė Elena — Winona, 
Minn. j 

Sabaliauskas Ona, Danguolė, 
Kordula — Waterbury, Conn. 

Sadeika Cėsys, Ona, Rimas, Sta 
sys — Caledon Cy., Verm. 

ščiukas Ona, Kazimieras — Ro
chester, N. Y. 

šulaitis Aleksandras, Ona, Do
natas — Brooklyn, N. Y. 

Šimkus Leonardas, Viktorija, 
Marija, TeresS — Astoria, L. 
I., N. Y. 

Šimkus Mečys, Valerija, Min
daugas — Chicago, 111. 

Sruoginis Vincas, Eleonora, Al
gis, Gražina — Jersey Gity, 
N. J. 

Stanelis Pranas, Stasė, Vida, 
Rimantas — Worcester, Mass 

Tijūnaitienė Jadvyga — Jea-
nette, Pa. 

Tijūnėlis Kazys — Pittsburgh, 
Pa. 

Trinkauskas Steponas, Antani
na — E. St. Louis, 111. 

Umbrasas Vladas, Aldona, Vio
leta, Dalia —Chicago, 111. 

Verselis Vytautas — Brooklyn, 
N. Y. 

Vičiulis Zenonas, Zofija, Mir
ga — Middle River, Md. 

Viederis Povilas, Malvina, Al
fredas, Jonas, Eimantas — 
Rockton, 111. 

Vilkutaitis Vytautas, Magdale
na, Danutė, Lucina, Ramutė 
—Astoria, N. Y. 

žilaitis Stasys — Detroit, Mich. 

Apie š.m. liepos 29 d., laivu 
"General Muir" *į New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai: 
Aleksandravičius Tadas — Nor

wood, Mass. 
Augaitienė Antanina — Lowry, 

Virginia. 
Ambrasas Antanas, Mikalina — 

Detroit, Mich. 
Artimonas Egenijus — Hart

ford, Conn. 
Augąs Vaclova — Detroit, Mich 
Augustauskienė Algimanta, Kęs

tutis, Vaidotas — Toledo, O. 
Balsevičius Kazys, Liucija — 

Amsterdam, N. Y. 
Baškauskas Vytautas, .Virvę — 

Champaign, 111. 
Brandenburgienė Marija — Go

bies, Mich. 
Bložė Vladas — Albany, N.Y. 
Bakaitis Jurgis, Antanina, Eu

genija — Chicago, 111. 
Bakūnienė Petroaė — Spring 

Valley, N. Y. 
Barauskienė Oai — Barre 

Plains, Mass. 
kliudžius Juozas, Petronelė, Ge

diminas — West Branch.Mich. 
Potyrius Jonas, Marija, Romu

aldas, Rimvydis — Bayonne, 
N. J .  

Bučinskas Petras, Birutė — 
f PprkpHa i K-ta rmsl. > 

N€ra to blogo, "kuris neišeitų 
į gerą. Tas pats ir su Stalinu, 
žmonės, aišku, apiė jį visko pri
šneka: jis ir šioks, ir anoks, ir 
dar kitoks, žodžiu, kiekvienas 
jį peizoja. Bet aš pasakysiu: la
bai negerai daro tie, katrie Sta
liną peizoja. I 

Ar mes pykstame ant savo 
tėvų, kad jie su diržu mums sė
dynę išvanodavo? Ne, nepyksta-
me. Mat, kartais tik tėviškas 
diržas įkrečia proto, paklusnu
mo, švelnumo ir kitokių dory-
sių. O Stalinas — kaip jį komu
nistai vadina — yra viso pa
saulio tėvas ir mokytojas, todėl 
jis ir pliekia visą žmonių gimi
nę. Pliekia ne su diržu, bet su 
geru bizūnu. Kad tautos ilgiau 
atsimintų jo pamokymus, kad 
)ūtų švelnios ir paklusnios. O 
jei kartais nuo pliekimo ir krau
jas pasipila, kągi padarysi. Per 
daugumą visko pasitaiko. Argi 
nebūna, kad žmogus ir su pipi
ru užspringsta, užriečia kojas 
ir dūšia paleidžia. Taigi... 

Ir reikia pripažinti, kad Sta-
inas yra labai geras mokyto
jas. čia jam priklauso didelis 
creditas. Jo bizūnas, kad ir su-
eruvintas, jau ne vienai tautai 
įkrėtė proto ir atidarė akis, pa
rodydamas, kas iš tiesų yra ko
munizmas ir ko verta laisvė. Sa
kysite, kad už šitą patyrimą su-

SVEIKINIMAI 
IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Draugams ir Rėmėjams 

SVEIKINIMAI ir LINKXJIMAI 
Draugams ir Rėmėjams 

SOUTH EUCLID 
Poultry Supply Co. 

4818 MAYFIELD DR. 
EV. 1866 

SVEIKINAME v 

Draugus ir Rėmėjus N 

Caton Court Garage 

1410 CATON COUOT 

CHerry 9768 

Nori pagražinti sattt j 
namus? šauk— į 

K. ŠTAUPAS | 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. j 

Kambarių PopferiavimAs į 
Namų Maliavoj imas { 

16908 Endora Road ! 
Telefonas: I 

KEnmore 8794. j 
Cleveland, (Ohio j 

General Building 
Cleaning Co. 

8501 DECKER AVE. 
GArfield 8792 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
Mūsų Rėmėjams 

Continental Sound & 
Picture Co. 

2015 i. 65th St. 
EN 5908 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
apgadinti 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. 

mokėta per aukšta kaina? Taip, 
bet gerieji universitetai ir ger$ 
pinigą kainuoja ... 

Bet man patinka Stalinas ir 
dėl kito dalyko. Apie tai čia ir 
prasitarsiu. 

Kai Stalinas į savo sterblę 
susikimšo Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, tai pasaulis tik nusičiau
dėjo ir tarė: tesižinai, ne mano 
daržas — ne mano pupos. Ir jei 
vien tik šituos kraštus Stalinas 
tebegrumuliuotų, jei nieko dau
giau nebesidairytų, tai pasaulis 
dėl komunizmo sau galvos visai 
nekvaršintų. O jau Lietuvos iš
laisvinimo klausimas būtų am
žinai palaidotas ir galėtume sa
kyti — amen, baigta su ta Lie
tuva! Bet Stalinas yra gobšus: 
jis jau susidorojo ir su Ven
grija, Bulgarija, Rumunija; vie
na jo ranka glemžia Kiniją, o 
kita ranka, užgniaužusi Vokie
tijos širdį, jau siekia į Prancū
ziją, Angliją, Ameriką. 

Stalinas taip daro, kad lais
vosios tautos netrukus prare
gės, jog gaisrui kilus reikia vi
siems pulti jį gesinti, nes ki
taip ugnis praris ir kaimynų 
namus. 

Iki šiol buvo taip: komuniz
mo liepsnose dega pusė Europos 
ir Azijos, o ką daro Vakarų 
žmonės? Jie tik iš tolo žiūri Į 
tą gaisrą, na, ir visokiais žo
džiais bara ir keikia ugnį. Į 
gaisrą pylia ne vandenį, o tik 
žodžius ir tik žodžius... 

Taip gaisro ugnis plečiasi ir 
jau artėja į kiekvieno namus. Ir 
teks vis tiek šauktis gaisrinita-
kų, teks paleisti vandens sro
vę. Teks išardyti ir patį gaisrd 
židinį — komunizmą. 

Jei Stalino komunizmas ter
liotų si tik savo baloje, ar pa
sauliui dėl komunizmo skaudėtų 
galva? Visi sakytų — tesiter-
lioja sau ir toliau. Bet ar bebū
tų tada kokios nors vilties Lie
tuvai prisikelti? Aišku, kad ne. 
Bet Stalinas, kaskart užgrob-* 
damas vis naujus kraštus, jau 
atidarė ir laisvosioms tautoms 
akis, kad gaisras jau čia pat, 
kad jau laikas šokti gelbėti ne 

•tik kitus, bet kartu ir save. 
Tokiu būdu Stalino darbas 

priartina ir pavergtųjų tautų 
išsilaisvinimo valandą, šitas ref* 
kalas jau rieda labai geru kelia. 
Tai ne kieno kito, o tik Stalino 
nuopelnas. 

Todėl aš ir sakau, kad labai 
liegerai daro tie, katrie peizoja 
ir rūgoja Staliną. 

Man jis patinka. 
K. Apaščia 

JONAS G. 
EOL'TER 

L i e t u v i s  
Namq Mali a vo to j as 

Popierių oto j as 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jtfsų namo 
pagražinimo suteikiam* 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

ŠEŠIOS DIENOS 
pasaulio politikoj 

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
žesnės strateginės reikšm § s 
vietas.. /' 

LIEPOS 27. 

USA Kongrese yra įduoto# 
dvi rezoliucijos, skatinančios 
eiti prie pasaulinės federacijos 
įkūrimo. Viena iš tų rezoliucijų 
siūlo sudaryti federaciją iš At
lanto Paktą pasirašiusių valsty
bių. Kita siūlo iš UN padaryti 
federaciją, į kurią būtų "atvi
ros durys" visiems kraštams. 

• 

Anglijos ir USA karine vado
vybė Vokietijoje pranešė, kad 
jos nutarusios visus svarbes
niuosius administracijos asme
nis perkelti iš Berlyno j Vąkarų 
Vokietiją. 

Savaime aišku, kad toks nu
tarimas sukelia visokių spė
liojimų: arba tai yra pradžia 
pasitraukimo iš Berlyno, arba 
tai daroma numatant karo pa
vojų. 

ė  

Kinijos komunistai esą pasi
ryžę iki kito mėnesio vidurio 
užimti Kantono miestą. 

• 

Maskva kaltina Jugoslaviją, 
kad ten esą suimti ir kankina
mi sovietų piliečiai, išviso 31. 
Reikalauja tuojau juos paleisti. 
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Pasipiktinimo banga 
apeme Clevelando lietuvius, 

.kai paskaitė laišką apie "maišus". 
Pereitą penktadienį, šeštadie

nį ir sekmadienį, atrodė, -Cle
velando lietuvių tarpe nebuvo 
kitos kalbos, kaip tik apie tą 
laišką, kuriame lietuviški tauti
niai drabužiai buvo išvadinti 
"maišais", "indijoniškais grai-
žais" ir tt., be to, labai piktai 
buvo pasisakyta apie naujaku
rių kultūrinius pasirodymus, 
kuria esą nuobodūs, nušutę... 

Visur buvo girdėti didžiau
sias pasipiktinimas. "Tai pavy
duolių darbas", "Tai komunistų 
humbugas", "Tai beprotės klie
dėjimas", "Tai purvina^ šlykš
tynė" — štai kaip įvertino tokį 
pasisakymą visi lietuvių visuo
meniškame gyvenime dalyvau
jantieji clevelandiečiai. 

Taigi atsakymas į klausimą — 
ar tai jūsų balsas — yra aiškus 
!r neabejotinas. Viešoji cleve-
landiečių nuomonė griežčiausiai 
smerkia tuos pakampių liežu
vininkus —. slapukus, kurie 
drįsta taip kalbėti apie tokius 
dalykus, kuriais lietuviai tik 
didžiuotis tegali. 

» * 
Vienas iš senosios kartos vei

kėjų — A. Padegimas rašo re
dakcijai: 

"Kas gi gali tokias nesąmo
nes rašyti, jei ne komunistai? 
Geras lietuvis patrijotas, kuris 
myli savo tautos kultūrą, taip 
nerašys. 

Senai amerikiečių yra pasa
kyta: "Kas nemyli savo gimto
sios šalies, kur jo bočių kaulai 
ilsisi, tas negali būti geras 
Amerikos pilietis. O tik komu
nistai nesirūpina būti gerais 
Amerikos piliečiais, nes jų gal
voje revoliucijos liga .. 

Šitie žmonės, kurie dabar iš 
Europos atvažiavę ir patys ma
tę komunistų "rojų", čionykš
čiams komunistams yra kaip 
aštrus kaulas gerklėje. Jie iš 
kailio neriasi, kad tik įkąstų 
naujai atvykusiems". 

* * 

Kitas pasipiktinimo strėlių 
debesys buvo nukreiptas į re
daktorių. Beveik visi šaukte 
šaukė — kam tokį šlamštą pa
skelbei! Juk tai yra beprotiškas 
blevyzgojimas, kaip galima juo 
suteršti švarų laikraštį! Neno
rime daugiau tokių dalykų ma
tyti DIRVOJE! 

* * 

Daugumas tą protestą prieš 
laiško įdėjimą rėmė grynai for
maliu pagrindu. Sako: "Jeigu 
tas laiškas būtų pasirašytas, tai 
mes jam parodytumėm, kaip 
tokiais purvais mūsų vardu 
drabstytis, o dabar... Su sla
pukais mes nediskutuosime!" 

Kiti pabrėžė, kad naujakurių 
tarpe yra labai jautrių žmonių 
ir jie tokį dalyką paskaitę am
žinai užsigaus ant visų senųjų 
clevelandiečių, kad iš jų tarpo 
atsiranda tokių nuomonių ... 
Lietuvių Darželio komiteto pir
mininkas J. Brazauskas net bai
minosi, kad šventės programos 
dalyviai pasipiktinę ar išsišo
kimų pabijoję galį "sustreikuo
ti" ir nedalyvauti programoje. 

Bet naujakuriai nei grasini
mų nusigando, nei įsižeidė dėl 
tų nepraustburniškų išsikolioji-
mų. Priešingai, daugumas jų, 
vieni kiek pasvarstę, kiti nei 
nesvarstę, pareiškė nuomonę, 
kad "ir gerai, kad vieną kartą 
ta žaizda aikštėn iškelta ..." 

* « 
Visiškai suprantama, kad 

kiekvienam clevelandiečiui lie
tuviui gėda girdėti tokią, atsi
prašant, nuomonę iš jų tarpo 
atsiradus. Taip, kaip ir kiekvie
nai šeimai nesmagu, kai joje 
atsiranda koks vienas, kuris 
savo pasielgimais visiems gėdą 
daro. 

Bet kodėl naujakurių daugu
mo tas nenustebino? 

Todėl, kad jiems tai jau ne 
naujiena. Todėl, kad, deja, Cle
velando lietuvių tarpe, jei ligi 
šiol ne viešu raštu, tai žodžiu 
jiems jau ne pirmą kartą tenka 
girdėti tokias koliosenas ir to
kią neapykantą viskam, kas da
bar ateina iš naujosios, jaunes
nės Lietuvos: neapykantą ir 
žmonėms ir papročiams ... 

Neujakuriai puikiai žino, kad 
tai nėra šviesesniųjų lietuvių 
visuomenininkų nuomonė. Jie 
puikiai žino, kad tas nemėgi
mas, ta neapykanta ir tas šmei
žimas plinta iš nedidelio ir iš 
tamsesnio sluoksnio. Bet vis 
dėl to tai yra. Tos nuodingos, 
geliančios kalbos sklinda, tegul 
ir nesusipratusių, bet vis dėlto 
lietuvių tarpe. Ar šviesesnieji, 
susipratusieji lietuviai tų kalbų 
negirdi ? 

Atrodo, kad negalėjo negirdė
ti. Tik gal nekreipė į tai dėme
sio. Esti gi kartais taip, kad 
namuose ištisas naktis "koncer
tuoja" svirplys, o šeimininkai 
puikiausiai miega prie tos "mu
zikos". Tik naujas gyventojas 
negali užmigti... 

Argi blogai tas naujas gy
ventojas padarytų, jei rytą šei
mininkams pasakytų: "Pas mus 
namuose svirplys. Ar nevertėtų 
verdančio vandens į plyšius 
šliukštelėti!" 

* * 

Taip ir čia. Mėšliną plunksną 
nutildyti, nepraustburnišką laiš
ką į krepšį numesti — labai 
lengva. Bei kaip liežuvius ap-
tildyti? 

Tik visuotinis Clevelando lie
tuvių visuomenės pasipiktini
mas privertė "maišininkus" nu
leisti balsus, privertė susitrauk
ti į pakampes, atėmė bent aki
plėšiškumą ! 

Sekmadienį darželių šventėje 
tų "maišininkų" buvo ne vienas. 
Bet jie jau tik pašnibždomis 

murmėjo tas blevyzgas, ir tik 
tada, kai nepastebėjo, kad ša
lia jų yra kas nors, kas lietuviš
kai supranta! Jau nebereikėjo 
jų už rankų laikyti, kad ne
mestų ką sugriebę, kai lietuvių 
choras pasirodė "ant pagrindų"! 

Jie gavo puikų atsakymą! Tie 
"maišai" pasirodė gražiausi iš 
visų tautinių drabužių, ta "nu
šutusi" programa liko visos die
nos įspūdingiausiu atsiminimu 
— lietuviams ir ne lietuviams! 
Clevelando lietuviai turėjo pro
gos pasididžiuoti tuo, ką mes 
turime! O tai ne naujų atvykė
lių ir ne senųjų, bet visų lietu
vių, visos tautos turtas! 

Bet to turto niekintojai trauk
sis į savo kurmiškus urvus tik 
tada, kai jaus daugumos lie
tuvių griežtą pasipiktinimą jų 
nepraustaburniškais plepalais: 
ne vien raštais, kurių tik vienas 
buvo iškeltas dienos švieson, bet 
ir jų liežuvių plakimu! 

To visuotinio pasipiktinimo 
nebuvo, kol jų darbas nebuvo 
viešai parodytas. Tik dabar, kai 
visi pamatė tų plepalų "grožį", 
tik dabar tas pasipiktinimas ta
po viešas, didelis ir rūstus! 

* * 
Vienas H naujakurių irgi pa

reiškė : "O vis dėlto redakto
riaus vietoj to laiško aš būčiau 
neskelbęs, o būčiau įdėjęs gra
žų straipsnį apie mūsų tauti
nius drabužius". 

Taip, tai labai gražu. Tik ... 
paprastai tokius straipsnius ma
ža kas skaito. Dabar toks straip
snis DIRVOJE netrukus bus. 
Ir dabar tai jį skaitys! 

# * 

Redaktorius nuoširdžiai atsi
prašo gerbiamus skaitytojus už 
tokį neskanų "patiekalą", koks 
buvo tas laiškas ... Bet atrodė, 
jog kartais reikia pirštu mėšlą 
parodyti, kad būtų aišku, jog 
jį reikėtų nuvalyti... 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

čiurlioniečių vadovo pasikalbėjimas 
su vienu iš tokių, kurie nematė tautinių rūbų. 
Tokių, kurie skleidžia nuo

mones, panašias, kaip tame gar
siajame laiške pereitame DIR
VOS numeryje, Darželių šven
tėje buvo bent keliolika: tiek 
bent buvo pastebėta truputį su
gėdintu balsu murmančių. 

Ar tai komunistai? Gal būt, 
dauguma — taip. Bet, deja, tai 
ne vien komunistai... 

Su vienu iš tos nuomones 
atstovų atsitiktinai teko susi
durti ne kam kitam, kaip čiur-
lioniečių vadovui A. Mikulskiui. 

Tai buvo tik abejotojas ir 
kalbėjo mandagiai, atsargiai... 
Sako: 

— Bet vis tiktai kaip čia yra 
su tais lietuviškais drabužiais? 
Va ir aš, jau žmogus ne jaunas, 
jaunystėj gyvenau Lietuvoj, bet 
niekad nemačiau tokiais mar
gais apsirėdžiusių ... 

— Matai, dėde, — sako Mi
kulskis: — ir aš ligi Lietuvos 
nepriklausomybės nemačiau lie
tuviškų tautinių drabužių. 

Kai Tamsta buvai Lietuvoj, 
dar caro laikais, ten tada buvo 
pats tamsiausias laikas lietuviš
kumui. Ponai bajorai, nusižiū
rėję į lenkiškas madas, jau se
nai gėdinosi visko, kas lietuviš
ka. Jie sakė, kad ir lietuviški 
tautiniai parėdai yra "mužikiš
ki". Jeigu kas nenori būti "mu
žiku", tai turi dėvėti "miestiš
kai", arba jeigu ir ne miestiš
kai, tai kaip nors prastai -—kad 
tik nebūtų matyti to lietuviško 
meno. 

Taip, tikėsi ar ne —v o tai su
lenkėję ponai mūsų žmones at
kalbėjo ir atgrasino nuo lietu
viškų parėdų. Jaunos mergaitės, 
kai jų niekas kitaip nepamokė, 
tai ir gėdinosi "mužikiškai" vil

kėti. Naujų tokių nebesiuvo, o 
kuriuos nuo motinėlių gavo, tai 
įdėjo giliai į skrynias ... 

Kai kuriose Lietuvos vietose, 
kur žmonės buvo kiek šviesesni, 
kur ne taip labai tikėjo, ką po
nai dvarininkai sako, tai dar ir 
tais laikais, kai Tamsta buvai 
Lietuvoje, per atlaidus dar ap
sivilkdavo gražiai lietuviškai 
austais ir siuvinėtais drabužiais. 
Bet kitur tai jau tie drabužiai 
po keliasdešimtis metų išgulėjo 
skrynių dugnuose ... 

Bet kai Lietuva vėl atsistojo 
ant savo kojų, kai nusikratė nuo 
sulenkėjusių dvarininkų vado
vavimo, tai mes ir atradom 
skryniose tuos mūsų senų laikų 
turtus. Ištyrinėjom, išaiškinom, 
koki jie buvo, ir pradėjo mūsų 
moterys juos vartoti. Bet ne 
kasdien, ne prie darbo, o tik 
į bažnyčią eidamos, per šventes. 
Mes tuos mūsų turtus ir visam 
pasauliui parodėm. 

Bet ne visur pasauly tai buvo 
ir naujiena. Sakysim, vokiečiai 
Karaliaučiaus universitete turė
jo gražiausių senoviškų lietu
viškų drabužių pavyzdžių. Kny
gas apie juos rašė ir sakė, kad 
tai gražiausias turtas, didžiau
sias lietuvių tautos kultūringu
mo įrodymas. 

O dabar, kur tik su lietuviš
kais drabužiais pasirodome, visi 
jais gėrisi, čia yra atrastas mū
sų senovės turtas. Kad jūs jo 
nematėt, tai nieko nuostabaus, 
nes tada buvo kaip ir užkastas. 
O dabar atkasėm ir galim 
džiaugtis. 

— O gal ir tąig»,.. — užsi
mąstęs atsiliepė abejotojas. — 
Dabar kai pasakoji, tai ir aš 

kaip ir prisimenu, kad skrynio-

( Atkelta iš 4-tO pati. ) 

Marlette, Mich. 
Bulota Juozas — Dayton, Ohio. 
Bušauskas Uršulė, Irena — Jo-

liet, 111. 
Čaplikas Juozas, Bronislava — 

Ludington, Mich. 
Dabrila Kazys — Phila, Pa. 
Dambrauskas Leonardas, Elena 

— Phila, Pa. 
Daškevičienė Elena — Chica

go, 111. 
Dudaitė Veronika — Chicago, 

111. 
Daugirdas Algimantas — Wor

cester, Mass. 
Dobilaitis Pranas,. Rita, Rita — 

Chicago, 111. 
Dukauskas Antanas — Chica

go, 111. 
Gabalis Feliksas — MunhallPa. 
Gasparėnas Kazys, Bronė, Mil

da, Gasparas — Phila. Pa. 
Gervinąs Uršulė, Regina — 

Thomas, W. Va. 
Giedrys Andrius, "ftefta, Irena 

— Ridgewood, Brooklyn.N.Y. 
Grakauskas Vytautas — Ozone 

Park, N. Y. 
Grina Antanas, Juozas, Kazys, 

Teklė — Chicago, 111. 
Gružauskas Stasys, Teklė — 

Scranton, Pa. 
Gruzdis Algirdas — Riceville, 

Iowa. . 
Gineitis Henrikas, Marijona, Li

nas — So. Boston, Mass. 
Giniotis Antanas, Vanda — Dar

by, Pa. 
Gintalas Narcizas, Elena — Phi

la, Pa. 
Gumas Petre, Juozas — Le-

wiston, Me. 
Ignaitis Andrius — Valley 

Stream, L.I., N.Y. 
Izokaitis Bronius, Ema, Anė, 

Elzė, Paulius — New Haven, 
Conn. 

Janavičius Kazys, Barbora — 
Joliet, 111. 

Jocius Petras, Eleonora, Irena 
— Snover,-Mich. 

Jonikas Antanas — Bayonne, 
N. J. 

Jurgelevičius Adomas, Jadvyga, 
Vytautas, Rimvydas, Nijolė 
— Providence, RI. 

Kapčius Jonas — Tacoma,Wash. 
Karosas Pranas, Marija, Ema
nuelis, Eugenijus, Mindaugas — 

Brutus, Mich. 
Karpavičius Joms — Whitman, 

Mass. 
Keršys Vincas — Phila, Pa. 
Kielius Kazys — Chicago, 111. 
Kriščiūnas Antanas, Severiną, 

Algimantas — Abli n g t o n, 
Mass. 

Kriščiūnas Henrikas — Phila, 
Pa. 

Kasperskas Adolfas, Adelė, Al

gimantas, Albinas, Birutė — 
Spring Valley, N. Y. 

Kodzierska Herta, Josef — S a 
ginaw, Mich. 

Kildišas Mykolas, Ona, Romu
aldas —- Worcester, Mass. 

Kubilevičienė Cterila — Phila, 
Pa. 

Kublickas Vladas — Cleveland, 
Ohio. 

Labanauskaitė Uršule — Chica
go, 111. 

Lekšas Gustavas, Anna, Anita, 
Martynas — Chicago, 111. 

LinceviČius Mečislovas — Kan
kakee, 111. 

Lakickas Klemensas, Verpnika 
— Brooklyn, N. Y. 

Ludavičius Jurgis, Bronė, Dalia, 
Andra — Brockton, Mass. 

Mačiuika Benediktas, Antanina 
— Chicago, 111. 

Memėnas Jonas, Apolonija — 
Chicago, 111. 

Mickevičius Alfonsas, Elena, 
Valdas, Kęstutis, Marija — 
Slippery Rock, Pa. 

Mačianskis Bronius, Marija, Ire-
na — Chicago, 111. 

Misiūnas Marija — Chicago,111. 
Narkevičius Julija — Brutus, 

Mich. 
Mardosas Alfonsas — Chicago, 

111. 
Matulionis Balys, Genė, Algis, 

Mindaugas — Chicago, 111. 
Mickūnas Juozas, Filomena, Al

gimantas, Juozas — . Had-
shaw, Wis. 

Nagius Vladas, Veronika —Cle
veland, Ohio. 

Naujokas Mikas — Bethalto, 
111. 

Masaitienė Marijona — Cleve
land, Ohio. 

Paškevičienė Jadvyga — Bro
oklyn, N. Y. 

(Bus daugiau) 

( Atkelta 16 0-to ptal.) 
mą. 

Nuoširdi padėka Jums cho
ristams, šokėjams ir Tau, mie
las Mikulski, už suteiktą lie
tuviškai širdžiai malonumą ir 
lietuvių vardo Cleveland® iš
kėlimą ! 

Po lietuviškos programos dar 
buvo ukrainiečių gražus ketu
rių merginų šokis ir labai mik
lus vyriškio pašoktas "Kaza-
čiok". 

Programa užbaigta I. Nea-
lings sudainuotu "God Bless 
Amerika". 

Po to visi skirstėsi, o lietu
viai, dalindamiesi įspūdžiais, bū
riais traukė į lietuvišką darže
lį atsigaivinti ir pasižmonėti. 

B. 

Savers always welcome 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORA* 

£iiiiiiiiimiiiimimiiiiiiim!iiimmiiiiiiiimiimmiiiiii!iiiiiiimiiiimiii!imfiiiiiiiiĮ: 

1 I. J. SAMAS - JEWELER I 
= Persikėlė Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

= 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

jj Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- = 
E rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. = 
PiillIlimNimillHlllllllllllllllllllllllllilIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUliL'ilIlIlIlIilhllllllllKr-

"NESKUBfiK IR ILGIAU GY
VENK" 

—taip pataria visiems vai
ruotojams Clevelando susisie
kimo skyriaus viršininkas John 
R. Sammon. 

Jis primena visiems: 
1. Pasiruošti iš anksto susto

ti prieš susisiekimo kontrolės 
ženklus, 

2. Kai nori kitą pralenkti, lai
kykis atitinkamam atstume tol, 
kol bus galimybė saugiai pra
silenkti, 

3. Sumažink greitį prisiartin
damas prie pasisukimo ir lai
kykis savo linijos, 

4. Atsimink, kad gali būti 
automobilis ir jūsų dešinėj, tai 
žvilgterėk viena akim ir į de
šinę, o taip pat į veidroduką, 
duok atitinkamus ženklus ran
ka ir saugokis staigių sustoji
mų, 

5. Sumažink greiti temstant. 

rimMESE 
Sutemus važiuok tik tokiu grei
tumu, kad galėtum sustoti to
kiame atstume, kiek siekia jūsų 
šviesos. 

Atsimink, kad besivydamas 
keletą sekundžių, rizikuoji visu 
savo gyvenimu! 

P. O. Morkevičienė, 
viešėjusi porą savaičių pas sa
vo sūnų Andrių Urpaitį ir jo 
žmoną Floridoje, lėktuvu grįžo 
į Cleveland^. 

P A D Ė K O S  
Dr. A. S. Tamošaičių šeimai 

už pagalbą atvykti ir globą dė
koja čiurlionies ansamblio va
da vas A. Mikulskis ir žmona. 

J. G. Polteriams, 495 E. 123 St., 
už pagalbą atvykti ir globą dė
koja čiurlionietis 

A. Kavaliūnas 
A. M. Praškevičiaus šeimai, 434 
E. 114 St. už pagalbą atvykti 
ir dabartinę globa dėkoja čiur
lionietis H.Johansonas 

St. Nasvyčių, J. Augustinavi-
čių ir T. Čiurlioniu šeimoms už 
globą dėkoja 

K. Karalis su šeima 
r "N 

ATDARA KASDIEN 
nuo 4 iki 8 vai. po piet. 

Dviejų butų namas, kiekvienas 
po 4 kambarius. Du pečiai, ga
ražas. Labai geram stovy iš vi
daus ir ii lauko. Kaina — $ 
9,000. 
8221 Medina Ave., arti prie 

E. 79 gatvės 
Telefonas: E Ė 99§8 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

Sillies apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

^IfliniittlllUlllUlllllllllJIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillfiEllllllll* 

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

H Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
= kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai-
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
S garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 
S vtiiimntiittffttiitfitttfiittiiiiimiiiiitftiimiiitiimumtimiiiimitmtiiufmiHfumir 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

ŽALNIERAITIS Vincas, 52 me
tų, mirė balandžio 22 d., New 
Haven, Conn. (Alytaus ap., 
Merkinis par., Gudakiemio 
kaimo). 

PALTANAVIČIUS G., seno am
žiaus, mirė balandžio mėn., 
Bridgeport, Conn. 

JAGMINAS Adomas, 46 metų, 
mirė balandžio 29 d., Dorches
ter, Mass. 

KAČIULIS Juozas, 58 metų, mi
rė gegužės 3 d., So. Boston, 
Mass. Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

NEVULIS Jonas R. mirė gegu
žės mėn., Dorchester, Mass. 

KAZLAUSKAS Ignas, mirė ba
landžio 19 d., Cambridge, 
Mass. 

WOLONTINA VIČIENĖ Karoli
na (Dezulskaitė, seno am., mi
rė gegužės 18 d., Chicago, 
111. Amerikoj išgyveno 45 mt. 

MOZEIKA Kazimieras, pusamž., 
mirė gegužės "16 d. St. Pe
tersburg, Fla. (Kėdainių ap., 
Gudžiūnų par.) 

EŽERSKIS Mykolas, pusamžis, 
mirė gegužės 18 d., Chicago, 
111. (Telšių ap., Tveriu par., 
Panemonto km.) Amerikoj iš
gyveno 49 metus. 

BURBA Alice (Lekavičiūtė), 
36 m., mirė gegužės 19 d., 
Chicago, III, kur buvo ir gi
mus. 

OVERLING Marijona (Paule-
kiutė), pusamžė, mirė gegu
žės 20 d., Chicago, 111. (Tau
ragės ap., Gaurės par.). Ame
rikoj išgyveno 44 metus. 

PAUKŠTIS Antanas, pusamžis, 
mirė gegužės 19 d., Chicago, 
111. (Šiaulių ap., Rimšės par., 
Čižiūnų km.) Amerikoj išgy
veno 44 metus. 

DILIUS Steponas, pusamžis, mi-
1 rė gegužės 19 d., Chicago, 111-
[ Amerikoj išgyveno 45 metus. 

STONIS Jonas, 65 metų, mirė 
gegužės 20 d., Chicago, 111. 
(Kauno miesto). Amerikoj iš
gyveno 41 metus. 

ATRAšKEVIčIUS Viktoras, 36 
metų, mirė gegužės 23 d., Chi
cago, 111., kur buvo ir gimęs. 

MASALSKIS Benediktas, 52 m., 
mirė gegužės 23 d., Chicago, 

, 111. (Kėdainių ap., Butiškės 
par., Baukių km.) Amerikoj 
išgyveno 37 metus. 

PETRUŠAITIENĖ Marij o n a 
(Šimkaitė), pusamžė, mirė 
gegužės 23 d., Chicago, 111. 
(Raseinių ap., Skirsnemunės 
par.) Amerikoj išgyveno 46 
metus. 

ŽILIENĖ Ona (Vaitiekaite), 
pusamžė, mirė gegužės 24 d., 
Chicago, 111. (Tauragės ap., 
Rietavo par.) 

JANULIENĖ Ona (Narbutikė), 
pusamžė, mirė gegužės 25 d., 
Chicago, 111. (Mažeikių ap., 
Akmenės par., Kivilių km.). 
Amerikoj išgyveno 41 metus. 

RADOMSKIS Mateušas, 53 m., 
mirė gegužės 25 d., Chicago, 
111., kur buvo ir gimęs. 

MEŠKAUSKAS Petras, pusam
žis. mirė gegužės 26 d., Chica
go, 111. (Tauragės ap., Lauku
vos par.). Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

GRIGOLIUS Mykolas, pusamžis, 
mirė gegužės 26 d., Chicago, 
111. (Užvenčio par., Dunjfvie-
čio kaimo). 

RAUSKINIENft Julijona (Jo-
ciutė), pusamžė, mirė gegužės 
28 d., Chicago, 111. (Žagarės 
par., Vilkų km.) Amerikoj 
išgyveno 43 metus. 

IGNATAVIČIENĖ Marij o n a 
(Grizlaitė), pusamžė, mirė ge
gužės 27 d., Chicago, 111. (Ra
seinių ap.) 

ŠERVIETIS Pranas, mire ge
gužės 21 d., Brooklyn, NX 
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KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ ŠVENTĖJE 

lietuvių pasirodymas buvo gražiausiu 
Sekmadieni, liepos 24 d., Cle

velande buvo švenčiama įvairių 
tautybių kultūrinių darželių 
šventė, kuri buvo organizuota 
Jugoslavų darželyje. Ją globojo 
ir programą vedė Clevelando 
Miesto Kultūriniams darželiams 
Globoti Draugija, pirmininkau
jant poniai L. W. Philips. Į 
vykdomąjį komitetą įėjo Įvairių 
tautybių atstovai, jų tarpe ir 
du lietuviai: P. Muliolis ir J. 
Brazauskas. 

šventė prasidėjo iškilmingai 
j estradą įnešant Amerikos vė
liavą. Po to sekė Amerikos Him
nas, kurį sugiedojo žydų kan
torius A. M. Schindler. Gaila, 
kad Himną giedojo ne visi, ar 
bent ne choras. 

Po trumpų oficialių sveikini
mo kalbų prasidėjo tautybių pa
sirodymai. Pirmi pasirodė slo
vėnai su nediduku choru, solo 
daina ir» akordeonu. Toliau buvo 
tautinis graikų šokis, pora žy
dų kantoriaus solo dainų, pora 
vengriškos muzikos dalykų ir 
lenkų mokyklinio amžiaus jau
nimas padainavo kelias daine
les ir mergytės pašoko "Kra
koviaką". 

Visi šie pasirodymai gana 
silpni. 

Toliau turi būti lietuvių pro
grama. Jau prieš baigiantis len
kų programai publikoje, kurios, 
drąsiai galima sakyti, 50rI su
darė lietuviai — jaučiasi neri
mas. Iki tol ramiai atokiau sėdė
ję pakyla ir artėja prie estrados, 
grupuojasi, dalinasi įspūdžiais 
ir nekantriai laukia lietuvių pa
sirodymo. 

Po ilgokai užtrukusios dar 
vienos kalbos, pirmininkė pas
kelbė, kad ''toliau bus lietuvių 
pasirodymas". Į estradą lėtu 
žingsniu poromis įeina tauti
niais rūbais apsirengusios lietu
vaitės ir gražiai — tvarkingai 

Pasipila entuziastingi publikos 
plojimai. 

Viso komiteto ir oficialių as
menų akys nukrypsta besiri
kiuojančio choro pusėn. 

Prieš chorą staiga išneria 
choro dirigentas A. Mikulskis. 
Susidaro gražus lietuviško choro 
vaizdas! Gausūs plojimai! 

A. Mikulskio trumpas choro 
patvarkymas ir staigus rankų 
kilstelėjimas drausmingai persi
duoda į visą aikštę. Publika nu
tyla. 

Pasklinda graži lietuviška dai
na. Pirmai dainai pasibaigus 
sugaudžia grausmingas ploji
mas. Ploja ne tik lietuviai, bet 
nuoširdžiai ploja ir visi kiti. Ko
miteto ir svečių tarpe matyti 
teigiami lingavimai galvom ir 
malonios šypsenos choro pusėn. 
Choras sudainavo tris dainas: 
Už jūrių marių, Apynėlį ir Pa-
buskim iš miego. Visos jos 
skambėjo puikiai ir buvo girdi
mos gerai, nepaisant miesto 
ūžesių, nuvogusių tylesnius niu
ansus. 

Gabus ir žinomas choro di
rigentas A. Mikulskis per labai 
trumpą laiką šį chorą paruošė 
iš senųjų ir tremtinių clevelan-
diečių. 

Baigus dainavimą, aplodis
mentų lydimas choras vėl tvar
kingai lėtai nueina nuo scenos. 
Po trumputės pertraukėlės iš 
tų pačių choristų tarpo, linksmai 
į sceną išbėga poromis sukibę 
šokėjai, čia A. Mulioliui akor
deonu grojant, mikliai ir įspū
dingai pašoko du tautinius šo
kius — Kalvelį ir Malūnėlį. Įspū
dis žavėtinas. Malūnėlį šokant, 
publika net keletą kartų laike 
šokio dėkojo šokėjams smar
kiais plojimais. 

šokiams vadovavo V. Auk
štuolis. 

Tuo ir pasibaigė trumpa, bet 

tuviška programa. 
L. W. Philips dėkodama pa

brėžė, kad ji pirmą kartą mato 
tokią įspūdingą tautinę progra-

( Perkelta i 5-tą pusi. ) 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS SU
SIRINKIMAS 

Primename Lietuvių Tremti
nių Draugijos Clevelande na
riams ir visiems Clevelande ap
sigyvenusiems tremtiniams, kad 
ši sekmadieni, liepos 31 d. 11 vl. 
(tuoj po pamaldų) Lietuvių Sa
lėje šaukiamas draugijos susi
rinkimas. Dar neįstojusieji čia 
pat galės įstoti j draugiją. 

SKAITYKITE 

penktame puslapyje straipsnį 
apie Clevelando lietuvių pasipik
tinimą dėl laiško apie tautinius 
drabužius ir pasikalbėjimą su 
vienu iš tokių, kurie tokių daly
kų Lietuvoje nematė. 

Naujakuriams rekomenduo
jama paskaityti straipsnį "Ne
prapulkit, kaip akmenukai ba
loj". 

PRANEŠIMAS SKAUTAMS 

Visi atvykę iš tremties lie
tuviai skautai, (jaunesnie j i 
skautai, skautai, skautai vy
čiai) ir skautės ir apsigyvenę 
Clevelando mieste ar priemies
čiuose, prašomi artimiausiu lai
ku užsiregistruoti šiose vietose: 

Skautės (jaun. skautės, skau
tės ir vyr. skautės) — adresu 

I. Žilinskaitė 
1479 E. 66th St. 
Cleveland, Ohio. 

Skautai (jaun. skautai, skau
tai ir skautai vyčiai) — adresu 

V. Kizlaitis 
999 E. 78th St. 
Cleveland 3, Ohio. 

Registruojantis reikia pra
nešti laišku savo vardą, pavar
dę, adresą, telef. numerį ir ku 
rioje stovykloje buvo skautu. 

Berniukai virš 6 metų am
žiaus gali užsiregistruoti ir tie, 
kurie nėra buvę skautais, bet 
dabar norėtų įstoti į lietuvių 
skautų vienetą. 

Pirmoji visų lietuvių skautų 
(jaun. skautų, skautų ir skau
tų vyčių) sueiga bus šių metų 
rugpiūčio mėn. 7 dieną 11 va. 
Tą dieną visi skautai bei no
rintieji į skautus įstoti tuoj po 
pamaldų susirenka prie šv. Jur
gio lietuvių bažnyčios ir iš ten 
vyksime į sueigą. 

Vyr. sktn. V. Kizlaitis 

KAS DAR NETURI PILIE
TYBĖS 

ir nebeatsimena kada atvyko 
į Ameriką, arba kam trūksta 
kitokių žinių apie atvykimą, ga
li kreiptis į "The Transatlan
tic Steamship Arrivals Co." 249 
W. 34th St., New York 1, N.Y. 
Ji yra išleidusi sąrašą visų lai
vų atvykimo datų, pradedant 
nuo 1899 metų. Tą knygutę ga
lima gauti, kreipiantis čia pami
nėtu adresu. 

LANKĖSI TORONTIEčIAI 
A. Itlargis su žmona ir sūnum 

iš Toronto lankėsi Clevelande 
pas P. J. žiūrius. Ta proga buvo 
apsilankę ir Kultūrinių darželių 
šventėje ir labai džiaugėsi gra
žiu lietuvių pasisekimu šventės 
programoje. 

i š s i r i k i u o j a .  P n  j u  i c i n a  v y r a i ,  j g r a ž i a i  i r  s k l a n d ž i a i  a t l i k t a  l i e -

J  A  K U  B S  t V  S O N  
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo įstaiga 

Valdžios pripažinti laidojimo direktoriai: 
Delia E. Jakubs 
William J. Jakubs 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicolt 1763 

NAUJA PAUKŠTIENOS 
KRAUTUVĖ 

Farmers Pride Cut-up Poul-
|į| try Store atidaro naują krautu

vę 2057 East 4th St. Siūlo eko
nomišką patarnavimą pokyliams. 
Visa paukštiena ir kiaušiniai 
tiesiai iš ūkio. Kitos tų pačių 
savininkų krautuvės yra 12-0 
Euclid Ave. ir 3311 Broadview 
Rd. 

SLA 14-tos KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS 

Sekmadienį, liepos 31 dieną 
SLA 14-ta kuopa rengia narių 
šeimynišką išvažiavimą į E. 
Schneiderių ūkį, 4242 Clague 
Rd, North Olmsted, Ohio. 

Esant blogam orui, išvažia
vimas būtu at idėtas.  

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. 
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LIETUVIŲ SALĖ 

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

LABAI PIGIAI 
"\ 

parduodama lova su spyruoklė
mis ir matracu, trijų metų se
numo, gerai išlaikyta. 

Teirautis DIRVOJE. 
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MONCRiEF'S Šildymo Sistemos 
Palaiko Daugiau Clevelando Namų ŠILTAIS negu 

kur ie  k i t i  Š i ldymo I 'adargai  ( iAS-OIL-C'OAI,  

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

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

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

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

VIC'S CAS IS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 

Air Conditioned Good Service 

ALEC TEMPLETON, 

pasaulinio masto pianistas, da
lyvaus Clevelando Vasaros Or
kestro koncerte rugpiūčio 3 d., 
trečiadienį, Publjc Auditorium. 

šeštadienį,. rugpiūčio 6 dieną 
to orkestro koncerte dalyvaus 
garsus Broadway dainininkas 
John Tyers, baritonas. Jo pro
gramoje numatyta garsioji Va
lentino arija iš Fausto operos. 

Šį šeštadienį, liepos 30 dieną, 

dalyvauja žymus Clevelando 
pianistas Arthur Loesser. Pro
gramoje yra Liszto pirmasis 
piano koncertas. 

Bilietai šiems koncertams par
duodami pas Burrows, 419 
Euclid Ave., o koncertų vaka
rais Public Auditorium kasoje 
iš Lakeside Avenue pusės, nuo 
7:30 v.v. Koncertų pradžia 8:30 
v.v. 

R. MITCHELL, 

gyv. Box 98 N. Maple St. ,Col-
ville, Wash., liepos 26 d. sukako 

3 metai. Sveikiname DIRVOS 
skaitytoją, sulaukus gražaus 
amžiaus ir linkime geros svei
katos. 

šis taurus senelis dar perka ir 
skaito lietuviškas knygas. 

Naujas laidotuvių 
DIREKTORIUS 

KAS NORI DAUGIAU SUŽI
NOTI APIE SOCIALINĮ 

DRAUDIMĄ, 

klausykite radijo stotį WJW, 
850 ant jūsų imtuvo, 10:45 vl. 
vak. sekmadieniais. Girdėsite 
specialią programą: "Jūs ir jū
sų saugumas". Jei turite kokių 
kitų klausimų socialinio drau
dimo reikalais, kreipkitės į šias 
Įstaigas: 

First Floor, Federal Building, 
Cleveland 14, Ohio; 

10406 Euclid Ave., Cleveland 
6, Ohio; 

2012 West 25th St., Cleveland 
13, Ohio. 

RKO KEITH'S 105th 
Liepos 29,30 — "The Judge 

Steps" su Alexander Knox, Ann 
Southern ir "My Darling Cle
mentine" su Henry Fonda, Lin
da Darnell. 

Liepos 31 — rugpiūčio 6: 
"The Fountain Head" su Gary 
Cooper ir Patricia Nell. 
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Parduodami valgomo kambario 

B A L D A I ,  

gerai išlaikyti, mažai vartoti. 

6211 Lenwood Ave. 
apatiniame aukšte 
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WILLIAM J. JAKUBS 
Vienintelis lietuvis vyriškis laidotuvių direktorius Cleveland®. 

Visiems clevelandiečiams gerai pažįstamos laidotuvių direkto
rės Delia Jakubs — Jakubauskienės sūnus William J. Jakubs 
neseniai irgi gavo valdžios pripažinimą verstis laidojimo amatu. 
Jis jau pradėjo oficialiai dirbti drauge su motina ligi šiol 
DELLA JAKUBS FUNERAL HOME vardu žinomoje laidojimo 
Įstaigoje. Nuo šiol toji įstaiga vadinsis JAKUBS & SON FU
NERAL HOME. Adresas pasilieka tas pats: 6621 Edna Avenue, 
telefonas — ENdicott 1763. 

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 

nuo 

AMALGAMATED ASS'N of ST. E. RY. and 
MOTOR COACH EMPLOYEES 

of AMERICAN 
740 Superior W. 

• HARRY LANG Sec'y 

t \ 
Nebrangiai ir geromis sąlygo
mis išsimokėtinai parduodamas 

dviejų butų namas, 

kiekvienas butas po 5 kamba
rius, prie namo garažas trims 
mašinoms ir didelis gražus skly
pas, lietuvių rajone, ant White 
Ave. Kaina $9,500, įmokėti $ 
2,000, likusi dalis po $75 kas 
mėnuo. Platesnių žinių kreip
kitės pas 

P. P. Muliolis, 6606 Superior Ave 

Reikalaukit geriausio! 
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Is  geriausių grūdų — geriausias Pilzeno alus, .rūpestingu 
mo ir patyrimo dėka padarytas. Extra sausas — šviesus 
kvapnus P. O. C. tikrai padidina jūsų stalo vaišingumą 

EXTRA 

'Dtty PILSENER B E E R  
T H E  P I L S E N E R  B R E W I N G  C O .  O F  C L E V E L A N D  
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