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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

, Rūpestis dėl mokyklų 
Ligi šiol nei lietuviška šeima, 

nei lietuviškos organizacijos, nei 
lietuviška spauda nesugebėjo 
lietuvių jaunimo išlaikyti lietu
viškos visuomenės ribose, ne
skaitant nedidelio skaičia u s 
išimčių. 

Ir naujakuriai jau pajuto tą 
patį pavojų. Mokykla yra bene 
svarbiausia ir galingiausia vie
ta, kurioje nuliamiamas būsi
masis vaiko tautinis susiprati
mas. 

Be atitinkamos mokyklos 
greit galima susilaukti, kad net 
ir naujakurių vaikai taps lie
tuviškumui svetimi, o ką jau 
bekalbėti apie čia gimusius. 

Todėl visai suprantama, kad 
lietuvių visuomenėje auga su
sirūpinimas mokyklų klausimu. 

Mokyklas čia galima laisvai 
steigti. Tačiau, kad jos moki
niams galėtų suteikti reikalin
gas teises, reikia turėti pripa
žintų mokytojų, prisiderinti prie 
mokykloms nustatytos progra-
mo, turėti tinkamas patalpas ir 
reikia visus pagrindinius daly
kus dėstyti anglų kalba ... 

Lietuviškoje privačioje - mo
kykloje lietuviškai gali būti dės
tomi tik papildomieji, lietuviams 
svarbūs dalykai, kurie j bendrą 
mokymo programą neįeina. Ar
ba, jeigu viskas būtų dėstoma 
lietuviškai, tai iš tokios mokyk
los nebūtų galima įstoji į jokią 
aukštesnę mokyklą. Tai būtų 
tik privatūs kursai, nesuteikią 
jokių teisių. 

Lietuviškai mokyklas mi tei
sėmis įsteigti dabar būtų gana 
sunku. Būtų ir mokytojų didelis 
trūkumas, fr patalpų, o mokyto
jus bei patalpas suradus, būtų 
pinigų trūkumas atlyginimams, 
nuomai ir mokyklos reikmenims 
apmokėti. Ypač tas trūkumas 
būtų juntamas dėl to, kad lie
tuviškomis mokyklomis daugiau
siai suinteresuoti yra dar nepi-
nigingi naujakuriai. 

Visos tos aplinkybės daugu
moje vietų, tur būt, privers 
daugumą lietuvių rūpintis įs
teigti bent papildomus lietuviš
kus kursus šalia esamų mokyk
lų. Tai, žinoma, pareikalaus tam 
tikro pasišventimo iš tėvų ir 
vaikų. Bet reikalas yra tiek 
svarbus, kad reikėtų visiems 
labai rūpestingai ieškoti prie
monių tam įvykdyti. 

Laikraščių vėlavimas 

Gauname nusiskundimų, kad 
DĮIRVA kai kurias vietas pa
siekia tik pirmadienį ar antra
dienį. Patyrėme, kad taip atsi
tinka ne vien su DIRVA. Pav., 
3rooklyne leidžiami savaitraš
čiai paskutiniu laiku pradėjo 
Clevelandą pasiekti kartais tik 
kitos savaitės trečiadienį ar 
ketvirtadienį ... Aiškindamiesi 
su pašto įstaigomis tikimės vė
lavimo priežastis sumažinti. 

Skaitytojus prašome artimiau
siomis savaitėmis sekti, ar to
liau kartosis t6ki vėlavimai. Jei 
taip, tai prašom a>pie tai pra
nešti, bandysime toliau tirti to 
priežastis ir jas šalinti. 

Visuotinis Amerikos Lietuviu Kongresas 
- mūsų visu garbė ir pareiga 

Amerikos Lietuvių Taryba kvie- čia visus rūpestingai jam reng-tisl 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALT) metinis suvažiavimas 
pernai nutarė sušaukti šiemet 
Visuotinį Amerikos Lietuvių 
Kongresą New Yorke. Jis įvyks 
lapkričio 4-5-6 dienomis "New 
Yorker" viešbutyje. 

1945 metais Amerikos Lietu
vių Kongresas buvo sušauktas 
Chicagoje. Jis buvo gausus da
lyviais ir svarbus savo nutari
mais. Dar sėkmingesnis turi bū
ti šis Visuotinis Amerikos Lie
tuvių Kongresas New Yorke! 

Jau dešimt metų sukaks, kai 
Lietuvos Rytų kaimynas — So
vietų Sąjunga įvedė Trojos ark
lį savo įgulų pavydalu į Lietu
vos teritoriją. Tai buvo pirma
sis Lietuvos suvereninių teisių 
pažeidimas. 

Nereikėjo nei metų laiko, kai 
Rytų diktatorius užplūdo Lie
tuvą ir kitus Pabaltijo kraštus 
su savo ginkluota armija ir po
licijos daliniais. Klasta sekė po 
klastos, apgaulė po apgaulės. 
Sugriauti buvo nepriklausomos 
Lietuvos valstybės pamatai, su
naikinta visa tai, kas buvo gra
žiu darbu ir pasiryžimu per 
dvidešimt metų sukurta. Kraš
te užviešpatavo priespau d a, 
skurdas ir .vargas. 

Maža to. žiaurusis okupantas 
pasiryžo išrlaikinti ir krašto gy
ventojus masiniais trėmimais į 
Rusijos vergų stovyklas. Jau 
netoli milijono lietuvių yra iš
tremta iš savo tėvynės, kurių 

•daugelis žuvo kankinio mirtimi. 
Jų vieton atgabenami nauji ko
lonistai iš Rytų. Likę krašte lie
tuviai veda žūtbūtinę kovą su 
nelygiu sau priešu dėl lietuvių 
tautos egzistencijos Ir krašto 
laisvės. 

Akivaizdoje šių liūdnų faktų 
ar mes, Amerikos lietuviai, be
galime tylėti? Ar galime ramiai 
aukti, kada žūsta ir yra kanki

nami niekuo nekalti mūsų tė
vai, broliai ir seserys Lietuvo
je ar ištrėmime? Ne, ir dar kar
tą ne! 

• f -
Susirinkę j Kongresą organi

zuotos JAV lietuvių išeivijos 
atstovai turės vieningu ir galin
gu balsu pasmerkti barbariškus 
Rytų despoto veiksmus ir visam 
pasauliui dar kartą pareikšti, 
kad per daug jau pralieta ne
kaltų žmonių kraujo, kad jau 
laikas yra sustabdyti Stalino ti
ronijos siautėjimą. 

Lietuvių tauta buvo ir turi 
būti laisva ir pati tvarkyti savo 
krašto reikalus. 

Visuotinis Kongresas turės 
apeliuoti į Vakarų Demokrati
jų Vyriausybes, pirmoje eilėje 
į Jungt. Amerikos Valstybes, 
reikalaudamas, kad jos imtųsi 
skubių ir efektingų žygių padėti 
lietuvių tautai jos kovoje dėl 
gyvybės ir laisvės, nes bolše
vizmas, kuris terioja mūsų gim
tąjį kraštą, yra viso pasaulio 
grėsmė. 

dlngiausia demonstracija prieš 
lietuvių tautos žudikus. 

Dalyvauti jame yra 
kviečiamos visos lietuvių 

draugijos, 
susivienijimai ir jų skyriai, klu
bai ir kitokios organizacijos, 
kaip senosios kartos, taip ir 
naujai atvykusiųjų tremtinių. 

Kiekviena draugija ar klubas, 
rinkdami delegatus, tepaskiria 
ir auką Lietuvos laisvinimo rei
kalams. 

Mūsų tėvai, broliai ir sesės 
pavergtoje Lietuvoje ir tremty
je laukia mūsų pagalbos. Neap

vilkime jų! Sukruskime veikti 
tuojau. 

ALT skyriai ir draugijų ko
mitetai privalo nedelsiant pra
dėti savo kolonijose akciją už 
dalyvavimą Kongrese. Visi są
moningi JAV lietuviai turi būti 
šio Kongreso talkininkai! 

Už lietuvių tautos išgelbėji
mą! Už Nepriklausomos Demo
kratinės Lietuvos atstatymą! 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas: 

Leonardas šimutis, pirmin. 
Antanas Olis, vicepirmininkas 
Dr. Pijus Grigaitis, sekret. 
Mikas Vaidyla, iždininkas. 

LIETUVOS ŪKININKUS SKUBIAI 
VERČIA BAUDŽIAUNINKAIS ARBA 

TREMIA I VERGIJA 
Birželio 16 dieną Vilniuje pa

sibaigė komunistų partijos vals
čių sekretorių suvažiavimas. Su
važiavimo tikslas buvo: aptarti 
griežčiausias ir geriausias ko
munistines priemones, kad trum
piausiu laiku visi Lietuvos ūki
ninkai būtų išjungti iš priva
tinės nuosavybės. 

Komunistų partijos valsčių 
sekretoriai yra palaiminti dik
tatoriai ir ten-sauvaliauja, kaip 
tik išmano. Jie, norėdami įtikti 
Maskvos viešpačiams, visiškai 
nesiskaito su priemonėmis ir 
žiauriausiai vykdo komunistų 
užsimojimus. 

Minėtame suvažiavime sekre
toriai darė pranešimus, kaip 
jiems sekasi naikinti ūkininkus 
ir jų žemes jungti į kolekty
vinius ūkius, kurie dabar vadi
nami "kolūkiais". 

Kaip yra su lietuvių tremtinių atvykimu? 

Kitaip sakant, dalinosi paty
rimais ir vieni kitus mokė būti 
dar žiauresniais. 

Pranešimuose išsiskyrė Gruz
džių valsč. sekretorius Skipin, 
kuris pranešė, kad jo visas vals
čius jau suvarytas į "kolūkius" 
ir visi ūkininkai jau "sutvarky
ti". Jurbarko sekretorius pra
nešė, kad jo valsčiuje esą 36 
"kolūkiai". Pakruojuje taip pat 
esą 36. Ten taip pat "šeiminin
kauja" ruselis Galijev. 

Baigiant suvažiavimą, ruse
lis šupikov davė visiems se
kretoriams centro nurodymus, 
kad šiais metais visa Lietuva 
turi būti jau sukolektyvinta ir 
kad neliktų nė vieno privataus 
ūkininko. 

Reiškia, visi smulkūs ūkinin
kai turi būti suvaryti į "kol
ūkius", o stambesni išvaryti pri
verstiniems darbams. 

Iš Lietuvos ateinančios i§» 
nios patvirtina, kad ūkininkų ko
lonos po kolonų varomos į to
limas Sovietų Sąjungos sritis. 

Jau suvirš metai, kaip vyk
domas DP imigracijos įstaty
mas. Daug laiko užtruko iki 
buvo sutvarkytas techniškas 
aparatas jam vykdyti. Buvo nu
matyta, kad per pirmuosius me
tus atvyks apie 100,000 trem
tinių,tačiau iki šiol atvyko tik 
50,000. Reiškia, per ateinančius 
11 mėnesių, t.y." iki 1950 m. 
liepos 1 dienos reikia dar at
gabenti 150,000 žmonių. Per 
pirmuosius metus pagal DP imi
gracijos {statymą (Public Law 
774) 

atvyko 9,108 lietuviai 

Sumobilizuokime tad visas 
gyvąsias lietuvių jėgas, kad Vi
suotinis Kongresas būtų įspii-

arba 20% visų atvykusių trem
tinių. Tai gražus skaičius, nes 
lietuvių tremtinių nuošimtis Eu
ropoje yra daug mažesnis. Po 
žydų lietuviai užima pirmą vie
tą. Lenkų, čekų, estų ir kitų 
tautybių žmonių atvyko daug 
mažiau. 

Atvykę j Jungtines Amerikos 
Valstybes lietuviai tremtiniai 
gavo patarnavimą ir tarpininka
vimą šių organizacijų: BALF ir 
War Relief Service (pagal vei
kiantį bendrą susitarimą) — 
8,400 lietuvių tremtinių; per 
IRRC — apie 300; per Displa
ced Persons Commision — apie 
300 ir per CWS — apie 100. 
Tokiu būdu per BALFą ir War 
Relief Services atvyko 93% vi
sų atvykusių iki šiol lietuvių. 

Mes esame labai dėkingi Ame
rikos Episkopatui ir katalikams 
už jų nuoširdų kooperavimą 
mums lietuvių imigracijos rei
kaluose. Man tenka ten būti 
vienam iš direktorių, o be to 
dar turime keturis lietuvius 
tarnautojus jų centre, kur jie 
deda visas pastangas lietuviams 
tremtiniams pagelbėti. 

Šiuo metu 
£ar yra apie 25,000 

lietuvių tremtinių Vokietijoje, 
Australijoje ir Italijoje, kurie 
laukia ir be paliovos maldauja 
mūsų pagalbos juos atsikviesti. 

Brangūs lietuviai, būkite gai
lestingi, suteikite pastogę tiems 
nelaimingiems lietuviams, kad 
jie galėtų išsigelbėti iš trem
ties vergijos. 

Tiesa, vienas kitas iš atvyku

sių įsišoka, nemalonumų suda
ro, bet to 

nereikia paisyti, 
nes turime atsiminti, kad jie 
yra labai išnervinti ir suvargę, 
kaip naujakuriams daug ko dar 
jiems reikia išmokti. Kai ilgiau 
pagyvens, geriau pažins Ameri
kos gyvenimą, tuomet ir mes 
su jais ^ 

suartėsfme ir sugyvensime. 
Juk įsišokelių skaičius, palygin
ti, yra labai mažas, dauguma 
atvykusių tremtinių yra labai 
nuoširdūs, darbštūs, kultūringi 
ir geros širdies žmonės. Juk pir
miausia jie yra mūsų lietuviai, 
todėl dėkime visas pastangas 

gelbėti tiems, kurie laukia ir 
prašo mūsų pagalbos, siųskime 
jiems buto garantijas ir pasi
žadėjimus darbą surasti per 
Bendrą Amerikos Lietuvių šal
pos Fondą — BALFą, o mes 
pasistengsime ir toliau lietu
viams tremtiniams gelbėti. 

Kun. Dr. Juozas B. Končius 
BALF Pirmininkas 

JEI KAM REIKIA 
blankų darbo-buto garantijoms, 
ar paaiškinimų, kaip formalu
mus atlikti, kreipkitės šiuo ad
resu: ULRFA 

105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y. 

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

LIEPOS 29 

Valstybės Sekretorius Ache-
son, ragindamas Senatą priimti 
Atlanto Paktą pasirašiusioms 
valstybėms Karinės pagalbos 
programą, pasakė: 

"Ta pagalba yra skubiai rei
kalinga, kadangi pavojus yra 
rimtas. Tas pavojus yra ligi 
šiol dar neregėtoje Sovietų Są
jungos karinių jėgų kombina
cijoje, kurią ji yra sudariusi 
anapus geležinės uždangos." 

• 

Europoj labai atidžiai seka 
karinės pagalbos programos 
klausimo svarstymą Amerikos 
Kongrese. Prancūzija yra pasi
ruoši pertvarkyti savo armiją, 
kai tik paaiškės jos vieta ir už
daviniai bendro vakarų Euro
pos gynimosi plane. 

Norvegijos rinkimų rezulta
tai labai daug priklausysią nuo 
to, kaip Amerikos Kongresas 
pasisakys karinės pagalbos rei
kalą. 

Gubernatorius Dewey ragina, 
kad visuotinės taikos labui pa
galba Kinijai kovoj prieš komu
nizmą turėtų būti suteikta kaip 
tik dabar, dar šią vasarą. 

Generolas Mac Artur labai 
sumažino Amerikos civilinės ir 
karinės administracijos įstaigas 
Japonijoje, suteikdamas japo
nams daugiau savarankiškumo. 

• 
Arabų ir žydų delegatai su

tiko derėtis dėl galutinio Pale
stinos klausimo išsprendimo. De
rybos tuo reikalu įvyks Lausan-
nos mieste, Šveicarijoje. 

LIEPOS 3d 

Amerikos biznieriai Kinijoje 
turėjo vilčių, kad komunistų 

170 LIETUVIŲ IŠVY
KO Į NAUJĄJĄ ZE

LANDIJĄ 
Jau anksčiau buvo pranešta, 

kad Naujoji Zelandija sutiku
si priimti iš Vokietijos ir Aus
trijos 1,000 tremtinių, šiuo me
tu tie tremtiniai jau pasiekė 
Naująją Zelandiją ir ateina pir
mi pranešimai, kad ten rado pa
kenčiamas įsikūrimo sąlygas. 

Į Naująją Zelandiją išvyko 
170 lietuvių, 210 latvių, 199 
lenkai, 106 estai, 55 vengrai, 40 
ukrainiečių, 34 jugoslavai, 28 
rusai ir kt. Į ten norinčiųjų 
vykti atsirastų ir daugiau, bet, 
kaip patiriama, Naujoji Zelan
dija tik susipažinus su dabar 
nuvežtaisiais vėliau nusistatys, 
ar dar ims tremtinių, ar pasi
tenkins tuo vienu tūkstančiu. 

Vos išlipę į krantą lietuviai 
jau spėjo užsisakyti 7 egzem
pliorius DIRVOS. Tai, tur būt, 
pirmą kartą pasaulio istorijoj, 
kad lietuviškas laikraštis eina 
į N. Zelandiją. 

Naujas Tremtinių Ben
druomenes pirmininkas 

LTB pirmininkui A. Kalvai
čiui išvykus į JAV, tremtinių 
bendruomenės centro komitetas 
naujai pasiskirstė pareigomis. 
Dabar pirmininku išrinktas Ba
lys Vyliaudas, vicepirmininku 
liko tas pats J. Šlepetys, se-

užimtose vietose jie galės pri- kretorium dr. Noakas, nariais 
sitaikyti ir toliau varyti seną 
biznį. Jų pranešimai atsispin
dėjo ir Amerikos spaudoje, čia 
buvo labai praplitusi nuomonė, 
kad kiniečiai komunistai visai 
ne tas, kas rusai, kad jie "man
dagūs". 

Bet praėjus vos porai mėne
sių nuo komunistų įsigalėjimo 
Šanchajuje, tie patys optimis
tai dabar jau šaukia "gvoltą", 
kad blogai, nors pirmomis sa
vaitėmis jie dar džiaugėsi ki
niečių komunistų armijos drau
smingumu ir naujos armijos 
švelnumu... 

UN Atominės Energijos Ko-

J. Grigolaitis ir dr. Balčiū
nas. 

misija nutarė sustabdyti savo 
darbą neribotam laikui, iki.. 
bus prašalinta nuomonių skir
tumų bedugnė tarp Sovietų Są
jungos ir Vakarų valstybių. 

LIEPOS 81 
Trys USA karinių pajėgų šta 

bų viršininkai nuvyko į Europą 
tartis su Vakarų Europos ka
riniais vadais dėl bendro gyni 
mosi plano. 

• 

( Perkalta į 8-čią pusi. ) 

ŠIOJE ŠALYJE 
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO na
riu prezidentas Trumanas pa
skyrė ligšiolinį vyriasį prokuro
rą (Attorney General) Clark. Jis 
yra skiriamas į neseniai Detroi
te mirusio teisėjo Frank Mur
phy vietą. 

Vyriausiu prokuroro prezi
dentas parinko senatorių Mc-
Grath, demokratų partijos pir
mininką. 

Abu šie paskyrimai turi būti 
dar Senato patvirtinti. 

Abu paskirtieji sakosi buvę 
labai nustebinti tuo pasiūlymu, 
bet atrodo ir gana patenkinti. 
Užimdamas prokuroro vietą, Mc 
Grath turės pasitraukti iš Sena
to. Manoma, kad jam netiks ir 
partijos pirmininku pasilikti. Jei 
taip, tai šiuo metu įvyktų abiejų 
partijų pirmininkų pasikeitimai. 
Respublikonų partijos pirminin
kas Scott irgi šiuo metu pasi
traukia, neatlaikęs stiprios opo
zicijos prieš jį partijos viduje. 
Jis buvo partijos pirmininku pa
sirinktas pagal Dewey pageida-
davimą, kada Dewey pernai bu
vo išrinktas kondidatuoti į pre
zidento pareigas. Rinkimus pra
laimėjus, Scottui buvo prikiša
ma, kad ir jis dėl to esąs kaltas. 
Nors pereitais metais jis gavo 
partijos konferencijoj kelių bal
sų daugumą, dabar vis dėlto pa
sitraukia, atrodo, neapsikęsda
mas opozicijos' nerimavimu. 

Tuo tarpu dar neaišku, kas 
bus pirmininkai nei vienoje, nei 
kitoje partijoje. 

• 
PLIENO PRAMONĖJE CIO pir
mininkas Murray reikalauja, kad 
algų, pensijų ir socialinio drau
dimo padidinimas būtų toks, 
kad sudarytų atlyginime pakė-
imą 30 centų valandai. Tik taip 

pagerinus darbininkų sąlygas, 
būsią galima išvengti streiko. 
Pramonininkai sako, kad tokį 
reikalavimą patenkinus, plieno 
savikaina turėtų pakilti apie 
$10 ar 12 tonai. 

• 
NAUJA EKSPEDICIJA į An-
tarktiką, į žemyną Pietų Poliu
je, rengiama šį rudenį. Ekspe
dicijai vadovaus admirolas Byrd, 
žinomas Antarktikos tyrinėto
jas. Ekspedicijoj dalyvausią 
apie 3,500 žmonių, kurie plauks 
aštuoniais laivais. Jie turės ir 
atitinkamą kiekį lėktuvų. 

šį kartą ekspedicijos tikslas 
yra — ištirti žemės plotą "ana
pus" Pietų Poliaus. Tai yra plo
tas, kurio Žmogaus akis dar 
niekad nėra mačiusi. Admiro-
as Byrd tik vieną kartą yra 
praskridęs apie 10 mylių ana
pus poliaus ir yra matęs tą 
Antarktikos dalį iki kokio 100 
mylių tolumo. Neištirtasis plo
tas yra didesnis už Europą ... 

Vieną šio krašto plotą 1939-
1940 metais buvo pasiekę vo
kiečiai. Hitleris pareiškė pre
tenziją, kad tas kraštas turi 
priklausyti Vokietijai ir net pa
vadino jį "Naujoji švabija". 

Be to, į tą patį kraštą preten
zijas reiškia ir Norvegija. Nor
vegai taip pat tą žemę jau "pa
krikštijo" Karalienės Magdale
nos žeme; Anglija net pripažino 
Norvegijos pretenzijas, tačiau 
USA dar niekam nėra pripaži
nusi teisių į Antarktiką, kuriai 
tyrinėti daugiausiai yra sudėta 
Amerikos lėšų ir pastangų. Ad
mirolo Byrd vardas yra, gali
ma sakyti, neatskiriamas nuo 
Antarktikos. 



D I E  V  A  

10,000 
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J. Y. VALICKAS 

Su nauju vadovu 

Kitą dieną Ruiz buvo užimtas, 
ir psiūlė man vadovauti vie
ną iš savo draugų — Cordoba, 
kuris visų pirma mane nusive
žė j miesto Prekybos Rūmus. 

Čia jis turi labai daug pažįs
tamų ir todėl buvo labai patogu 
gauti visokių informacijų. 

Čia sužinojau, kad šiame mie
ste yra beveik pusė visos Mek
sikos biznio. Monterrey Meksi
kai, pasirodo, yra maž daug tas 
pat, kas pas mus Pittsburghas. 
Čia milžiniškos geležies liejyk
los, plieno gamyklos, aukso, va
rio, sidabro, cinko ir kitų meta
lų perdirbimo įmonės, taip pat 
stiklo, cemento, tekstilės fabri
kai, milžiniškos skerdyklos ir tt. 

čia tiek pagamina visko, kad 
Meksika negali to suvartoti ir 
didelė dalis tų gaminių parduo
dama | užsienį. 

Prekybos Rūmuose man dar 
patarė aplankyti ir Prekybos 
mokyklą, kurią lanko daug mek
sikiečių ne tik vyrų, bet ir mer
ginų bei moterų 

Gaila, patekome į ją baigian
tis darbui, taigi turėjome pasi
tenkinti tik patalpų apžiūrėji
mu, bet jau nebuvo iš ko patirti 
platesnių informacijų, kiek ko
kios šakos specialistų ji paren
gia. į ką daugiausiai dėmesio 
kreipia. 

Po to, ilsėdamiesi gražiame 
parked išsikalbėjome su Cordoba 
apie miestą. Patyriau, kad Mon
terrey mieste esama apie 300 
tūkstančių gyventojų, kad tas 
skaičius tam tikrais laikotar
piais padidėja, nes kai ūkiuose 
laisvesnis laikas, tai daugelis 
ūkininkų atvyksta į miestą už
darbiauti. 

Besikalbėdami priėjom išva
dos, kad ir užkąsti reikėtų ... 
Ta proga dar kartą įsitikinau, 
koks nebrangus čia pragyveni
mas, jei žiūri į kainas nuo dole
rio pamatų. Artimiausiame res
torane gavome po pusę vištos 
su visokiomis daržovėmis ir 
prancūziškai keptomis bulvėmis 
—tiek, kad beveik nepajėgėm 
suvalgyti — ir už tokią vakarie
nę dviems asmenims paėmė tik 
5 pezus su 30 centavų! 

Čia jie labai įdomiai ^paduoda 
alų. Vartoja tokias labai storo 
stiklo stiklines, kurios laikomos 
šaldytuve. Kai į tokią šaltą stik
linę įpila alų, ji atrodo, kaip kri
stalais padengta, šalčiu ir stik
linė dezinfekuojasi ir alus ilgiau 
išsilaiko šaltas. Tuo pavyzdžiu, 
ypač vasarą, turėtų pasekti ir 
mūsų aludininkai. Nors tai ir 
pareikalautų daugiau darbo, bet 
gėrėjams geriau įtiktų ir tai 
jiems tikriausiai apsimokėtų. 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

O dabar — pats vienas! 

Nors Cordoba siūlėsi ir kitą 
dieną mane lydėti, bet manda
giai atsisakiau. Man rūpėjo už
klysti į tokias vietas, į kurias 
nei Ruiz, nei Cordoba nenuves-* 
tų ... Prašom nepagalvoti ko 
nors negero! — man rūpėjo ap-
aplankyti paprastas krautuves 
ir darbininkų gyvenamas vieto
ves. 

Visų pirma, įsigijęs miesto 
planą, pervažiavau daug gatvių 
automobiliu, rinkdamasis vie
tas, kuriose būtų verta pėsčiam 
paslankioti. 

Taip bevažinėdamas užtikau 
didžiulį "Del Norte" turgų. Tai 
milžiniškas pastatas, per visą 
kokio kilometro ilgio gatvę. Abi 
pusės nustatytos palapinėmis, 
kurios vadinasi... krautuvėmis, 
restoranais, kabaretais .. Ir ko 
tik nėra tose palapinėse! Gal tik 
pirkėjų su storais pinigų žmu-
tais! 

Vienoj palapinėj lentynos pri
krautos surūdijusių geležgalių, 
nereikalingų atmatų, kitoj gre
timoj palapinėj savotiškas ka
baretas su restoranu, kur vidu
asly kraiposi, kojas mėto, ran
komis mosikuoja ir neva dai
nuoja kokia suvargusi mergina, 
o kampe koks jau niekam ne
reikalingas senis skambina gi
tara .. Labai savotiškas vaiz
das. Nei meno, nei grožio, nei 
įdomumo, bet klausytojų nestin
ga ... Kaip anoj gelžgalių krau
tuvėj, taip ir čia — viskas su
rūdiję, bet užtat.. pigu. Čia vi
sur pirkėjai ar žiūrovai tik to
ki, kurie moka ne pezais, o tik 
centavais... 

Už bonką alaus, kitur kaštuo
jančią pezą ar dar su 20 cen
tavų, čia moka tik 60 centavų. 

karčiais peiliu per jų spiečių 
perskrodžia, ko musės nelabai 
paiso 

Užtat šis mėsininkas nedaug 
nuomos moka už patalpą, jam 
nieko nekaštuoja nei krautuvės 
papuošimas, nei švaros palaiky
mas ... Todėl jis gali pigiai par
duoti. Darbininkai už savo cen
tavų s daugiau mėsos gauna ... 

Kurį laiką stebėjau, kiek žmo
nės perka mėsos. Suvargusios 
darbininkų žmonos paima apie 
150 - 200 gramų. Tai tik vienam 
žmogui pakaktų, o čia atrodo, 
kad tuo gabalėliu turės visa ke
lių asmenų šeima pasisotinti... 

Dar kitoj palapinėj neva res
toranas — valgykla. Ant tam 
tikro akmens rusena žarijose 
ugnelė, ant jos stovi trikojai, o 
ant tų — puodai su valgiu, čia 
pat iš lentų sukalti ilgi stalai — 
štai ir valgykla! 

Vienam vyrui pripylė dube
nį geros daržovių sriubos su ry
žiais ir pridėjo dvi bandeles duo
nos. 25 centavai. Kitam prie tos 
pačios sriubos pridėjo apie 100 
gramų mėsos — 80 centavų (12 
amerikoniškų centų). 

Tokią parciją suvalgius, atro
do, būtų galima ir dalgį sukti 
gerą pusdienį... 

šalia šitų palapinių — eilės 
kitų su visokiausiomis galante
rijos bei kolonialinėmis prekė
mis, kepurninkais ir kitokiais 
vertelgomis. Ir taip ištisas ki
lometras. 

Esu daug kur matęs netur
tingų ir neištaigingų vertelgų, 
bet vis nors šiokia tokia švara 
esti palaikoma. O čia — šalia 
palapinių upeliai visokių srutų 
ir , greičiausiai, dar blogiau, nes 
dvokimas nepakenčiamas. Ste
bėjausi, kaip čia nekyla kokios 
epidemijos, nes dirva joms pui
kiausia. Jei nors kiek čia būtų 
rūpinamasi švara, įspūdis bū
tų visai kitoks. Kodėl toks ap
sileidimas — nebuvo progos iš
siaiškinti. 

O štai čia pat, pasibaigus 
toms palapinėms, didžiajame 
"Del Norte" pastate vaizdas vi
siškai kitoks, čia yra tam tik
ri kioskai, kur nėra nei musių 
spiečių, nei kitokių nešvarybių, 

BROOKLYNO NAUJIENOS 
I talką Lietuvių Dailės Parodai. —• {steigtas ALT 

Sąjungos pirmasis skyrius Brooklyne. 

Didžiajai lietuvių dailės pa
rodai New Yorke artėjant, ne
žiūrint didžiulių vasaros karš
čių, New Yorko ir apylinkės 
visuomenės veikėjų iniciatyva 
š/m. liepos 29 d., Tautininkų 
Klubo patalpose įvyko steigia
masis ALTS pirmojo skyriaus 
susirinkimas. 

Įsteigimo proga iniciatorių 
vardu J. Ginkus susirinkusiems 
pasakė įžanginę kalbą. Jis nu
rodė steigiamam skyriui jo lau
kiantį didžiulį darbą ir pareigas 
čia New Yorke rengiant lietu
viškos dailės milžinišką ir re
prezentacinę parodą. 

Toliau ALTS Centro Valdy
bos vicepirm. ir VIENYBĖS 
redaktorius J. Tysliava plačiai 
ir išsamiai apibūdino šios di
džiosios parodos reikšmę lietu
vybei Amerikoje, o ypač jos di
džiules ir naudingas pasekmes 
kenčiančiai Lietuvai. Meno ir 
dailės paroda jau 1907 metais 
Vilniuje padarė didžiulį įspūdį, 
išjudino lietuvišką veiklą, paro
dė svetimiesiems lietuvišką ge
nijų ir kultūrą. Neabejotinai ir 
čia, didžiajam New Yorke, šie 
lietuviškos kultūros deimančiu
kai bus tikrai verti parodyti 
šios šalies gyventojams ir jie 
susipažins su lietuvių gabumais, 
o Amerikos lietuviai pasisems 
stiprybės niekados neišsižadėti 
garbingo lietuvio vardo, kalbos 
ir vertingos kultūros. 

Taigi, visas steigiamasis pir
mojo skyriaus susirinkimas ir 
praėjo po šios organizuojamos 
parodos ženklu. 

Į skyriaus valdybą išrinkti: 
Pr. Narvydas — pirmininku, 
inž. K. Krulikas — vicepirmi
ninku, inž. J. Butkus — sekre
torium, J. Garšva — iždininku 
ir A. Duoba — finansų sekre
torium bei valdybos narių. 

Skyriaus adresas: 542 Lori-
mer St., Brooklyn 11, N. Y. 

Čia tau bematant iškepa gera , . , . . . * . .v, . , , , " kur viskas skoningai sudėta i vistos raumenį, padaro tarpduo- , , ... r' 1 U'lll* tag Lrovlroi 
ir 

kur tos pačios prekės kažkaip 
malonesnės atrodo. 

Daugumoje šitų kioskų par
duodami visoki Meksikos rank-
darbiniai gaminiai: kilimai, pi
niginės, krepšeliai, pintinėlės — 
padaryta, tiesiog taip ir trau
kia pirkti. Ypatingai sunku at
silaikyti prieš tą pagundą pri
ėjus prie puikių meksikietiškų 
molinių indų bei kitokių molinių 
išdirbinių. Tik mintis, jog va
žiuoju dar tolyn į Meksiką, kur 
tokių dalykų gal dar daugiau 
matysiu, padėjo atsispirti pa
gundai ... 

O gundo ne vien tiktai prekių 
grožis Ir patys vertelgos, paži
nę užsienietį, jo nepalieka ra
mybėj. Tiesiog įkyrėjo jų tam
pymas už alkūnės ... 

Daugumas tų alkūnių ir skver
nų tampytojų šiek tiek kalba an-

nį, kaip "Ararato kalną", dar vi
sokių priedų prideda ir sumoki 
tik 50 centavų, apie 7% ame-
merikinių centų. 

Už stiklelį geros "Tequilla" — 
30 centavų, kada kitur 80 ar 
net daugiau. 

Kitoje palapinėje suversta yi-
sokių daržovių ir vaisių. Jokios 
apsaugos nuo musių, čia pat 
greta nei restoranas, nei mėsi
nė — nežinau net ktip galima 
pavadinti. Verda du dideli ka
tilai, pilni mėsos, šalia tų kati
lų ant paprastų lentų išvirtą mė
są piausto gabalais ir pardavi
nėja. Vieni nupirkę tuoj valgo 
be duonos, kiti nešasi rankoj, 
riebalai varva per pirštus, nes 
mėsos niekas nevynioja -į tam 
tinkamą popierių. Ir čia musių 
spiečiai, niekas nuo jų mėsos 
nesaugo, nebent mėsininkas ie^ ~  j g-]iškai, bet jų ištarimas man pa

sirodė kiek įtartinas — lyg ir 

Skyrių sudaro ne*tik buvę 
A. L. T. Centro nariai, bet ir 
visa eilė naujakurių, kurių tar
pe: dramos aktoriai Vasiliaus
kas, Žukauskas, dailininkas Os-
molskis, buv. meno ansamblio 
režisėrius G. Velička. 

Į skyrių įstojo taip pat ir po
puliarusis New Yorko lietuvių 
dainininkas, lietuvių karo ve
teranų veikėjas A. Vasiliauskas. 

Ryšiui su Tremtinių Kultūros 
Taryba palaikyti, o taip pat dai
nos, muzikos ir tautinių šokių 
pasirodymus didžiosios parodos 
metu organizuoti sudaryta ko
misija iš aktorių Vasiliausko, 
Žukausko ir Veličkos. 

Įsisteigusį skyrių sveikino A-
LTS apygardos pirminink a s 
Trečiokas, perduodamas sfekmės 
linkėjimus nuo New Jersey tau
tinės visuomenės. 

Tuo metu Taut. Klubo patal
pose posėdžiavę Am. Lietuvių 
Memorial Posto 6 legionieriai 
taip pat įstojo nariais, pasiūly
dami savo pagalbą: 1) Teikti 
informacijas ir paruošti lietu
vius egzaminams Amerikos pi
lietybei gauti, 2) suorganizuo
ti anglų kalbos kursus atvyku
siems lietuviams ir 3) padėti 
atremti žalingą komunistinio 
fronto propagandą Amerikoje. 

JAU DVI LIETUVIŠKOS 
RADIJO PROGRAMOS 

Šalia populiarios, ilgus me
tus veikiančios J. Ginkaus va
dovaujamos radijo programos, 
kuri girdima šeštadieniais 2 
vai. p. p., pradėjo veikti ir ki
ta lietuviška radijo programa 
New Yorke, kuriai vadovauja 
Lišauskas, ir kuri girdima sek
madienio popiečiais. 

Abiejose programose lioliai 
talkininkauja naujakurių meni
nės pajėgos. Programos gyvos, 
įdomios. Vadinasi, progresuo
jame ! 

DETROIT. MICH. 
PRAMOGĖLĖ TARPTAUTINIO 

INSTITUTO NAUDAI 

Pereitą sekmadienį, liepos 31 
di, gražiame Kudžių sodelyje, 
5771 Oakman Blvd., įvyko ma
ža pramogėlė, kurios pelnas ski
riamas Tarpt. Instituto naudai, 
lietuvių skyriaus vardu. 

šią pramogėlę suruošė Lietu
vių Moterų Klubas, kuriame 
Ona Kudžienė yra narė. Lietu
vių skyrių Institute atstovauja 
Stokienė, kurios iniciatyva ir 
ši pramogėlė suruošta. Svečių 
buvo atėję per šešias dešimtis. 

MALONI VIEŠNIA 

Trumpam laikui pas savo dė
dę C. Narkeliūną apsilankyti 

atvyko žurnalistė Salomėja Nar-
keliūnaitė, kuri nesenai atskri
do iš Vokietijos. Ji mano apsi
gyventi New Yorke ir dirbti 
VIENYBĖJE. 

Viešnia dalyvavo Moterų Klu
bo pramogėlėją ir lankosi pas 
veikėjus ir savo bendro likimo 
tautiečius, naujai atvykusius iš 
tos pačios Vokietijos. O čia jai 
sekasi: kur tik pasisuks, vis 
pažįstamas. 

Grįždama S. Narkeliūnaitė 
pakeliui aplankys pažįstamus 
Clevelande ir Philadelphijoj. Va
žinėdama renka žinias ir apie 
senųjų Amerikos lietuvių gyve
nimą, jų tautinį judėjimą. 

ilarija Sims 

DAYTON, OHIO 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' 
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| Daugiausia apie Kanadą ir Lietuvą žinių duoda | ną iš jų, ar nemoka kokios ki
li patriotinė — nepartinė ir nesrovinė — | tos kalbos. Kur gi ne! Tuoj pa

ll sigyrė, kad gali susikalbėti ir 
| lenkiškai ir rusiškai, o kai, pa-

I | klausiau — gal ir žydiškai mo-
§8-nių puslapių didelio formato savaitraštis, redaguojamas § ^at, *ai ėmė berti, kaip po-

modernišku būdu, Lietuvos laikraščių pavyzdžiu. 1 ter*us- Ir ^arP savęs tuojau ėmė 
| žydiškai kalėtis. Tada man pa-

ĮILŠJNA: Visur užsieniuose 3 dol. 50 centų ir Australijoje i aiškėjo, iš kur tas ir alkūnių bei 
— 4 doleriai. | skvernų tampymo metodas pre-

! kybo j e. Tas metodas dar taip 
!ADRESAS: 3A Fourth Ave, Ville Lasalle, Montreal, Que.,| gerai iš Lietuvos pažįstamas... 
| Canada. | j Toliau tuose kioskuose užtikau 
g !;ir valgyklėlių, čia jau pusėtinai 
Sta»mnninniniiiininiimmnnniiTmniiiinniiiimnit3iiiiiii!iiii:nniiiiiiiimiii[iiiiiuitjimiiiiim:3iiiiiiiinHHi!iii:miiitiii!iiiMiintmiMĘ jyVaru (nors galėtų būti ir šva

riau) ir kainos taip pat labai 
neaukštos. Tik valgiai čia jau 
gaminami grynai meksikietiš-
kai, su visais jų mėgiamais aš-
jtriais prieskoniais. Mat čia ^ųž-
Įsienietis svečias labai retas da-
i lykas ... 
J Perėjęs visas vietas, kur par
duoda vaisius ir daržoves, įsiti-
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Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

NAUJIENOS 

i 332 
LL 

Paveiksluotas y 32-jų puslapių 
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi ptr i meta. 

Insfeigfos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 
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Mėsos skyriuje radau vaiz
dą visiškai kitokį, negu palapi
nėse. čia visai, kaip Amerikos 
mėsos krautuvėse: ir švaru, ir 
mėsa skoningai išdėstyta. O kai
nos ir čia labai žemos. GeriaU'-
sio karbonado (kiaulienos) kilo
gramas (du svarai su ketvirčiu) 
— 5 pezai 20 centavų, tiek pat 
geriausio "steiko" (jautienos) 
— 5p. 50 c., o prastesni — nuo 
3p. 60 c.; pieno litras — 40 c. 
(maž daug mūsų 6 c.) kiauši
nių 10 — 1 p. 20 c. Toks pigu
mas mane tikrai stebino, todėl 
buvo ypatingai įdomu sužinoti, 
kokios yra kitų prekių kainos ir 
kiek uždirba bei kaip dirba dar
bininkai. 

Tiems dalykams ir nutariau 
pašvęsti kitą dieną, nes ši diena 
bematant prabėgo šiose palapi
nėse ir kioskuose... 

Ir Meksikoj ne viskas pigu 

Vadinamose ' "svarbiausiose" 
gatvėse krautuvės ir iš lauko ir 
iš vidaus liuksusinės, visko pil
nos. Bet buvau labai nustebin
tas, kai atradau, kad beveik 
viskas čia — USA gamybos. 

Rašomos plunksnos, mašinė
lės, net rašomas popierius, o 
taip pat ir batai ir drabužiai — 
viskas iš USA. Tik kainos vėl ne 
tokios pačios, kaip pas mus. Ta
čiau jos čia jau ne žemesnės, o 
priešingai — daug aukštesnės! 
Nemačiau rašomos mašinėlės, 
pigesnės kaip $115.-; Pigiausia 
vyriškų pusbačių pora — $12.95, 
o vvriška eilutė, kokia pas mus 
kaštuoja apie $40 — 45,-, čia 
kaštuoja $60.- Negalėjau supra
sti, kodėl Meksikiečiai patys tų 
dalykų nepasigamina, jei įvež
tos prekės tokios brangios. Ypač 
batų ir drabužių, regis, galėtų 
pasigaminti, kada jie taip gra
žiai moka padaryti kitokius odi-

Chevrolet, Pontiac, ir vis beveik 
vien 1942 - 49 metų laidos — ki
tokių ir senesnių beveik nema
tyt. 

Pastebėjau, kad mieste yra 
gana daug knygynų, kurių lan
guose daug mokslinio turinio 
knygų: apie elektrotechniką, me
chaniką ir kitokių. Jeigu yra 
knygynai, tai matomai yra ir 
kas perka knygas, yra kas jas 
skaito. Iš to galima spręsti, kad 
yra ir apsišvietusių žmonių. 

Visiems tiems dalykams pa
matyti nedaug laiko reikėjo, tad 
neilgai trukęs ir patraukiau į 
darbininkų gyvenamus pakraš
čius. 

< Bus daugiau) 

kinau, kad niekur nėra nei kriau- n*us dalykus, arba išausti to
šių, nei agurkų. Paskui įsitiki- kius gražius audinius ... 
nau, kad tų dalykų visoj Mek- Gatvėse automobiliai taip pat 

i sikoj nėra. | daugumoje važinėja tik Buiek, 

PRANEŠIMAS 
MINTIES IR -MUSŲ KELIO 

skaitytojams 

Jau pereitame numeryje bu 
vo pranešta, kad Vokietijoje lei 
džiami laikraščiai MINTIS ir 
MUSŲ KELIAS susijungė ir 
sustojo ėję senais vardais. Jų 
vietoje dabar eina LIETUVIS. 

Visi užsimokėjusieji už MIN
TĮ ir MUSŲ KELIĄ skaityto
jai gaus LIETUVĮ ir toliau už 
visą apmokėtą laiką. 

Kas buvo skolingas MUSŲ 
KELIUI ar MINČIAI, tas da
bar skolingas LIETUVIUI. Tik 
skolą apmokant reikia nurodyti, 
kuriam laikraščiui buvo įsisko
linta. 

AMERIKOS JUNGT. VALSTY
BĖSE LIETUVIO ATSTOVAS 
yra Steponas Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland 11, Ohio. 

Šiuo adresu galima siųsti 
prenumeratos mokestį. LIETU
VIO kaina mėnesiui 50 centų. 

PAKŠTO VYRAI SUSIRINKO 

B. Pakšto orkestro muzikan
tai jau visi suvažiavo į Dayto-
ną. Pilnoji orkestro sudėtis to
kia: B. Pakštas (vadovas, gro
ja smuiku ir tenor-saksafonu), 
L. Bichnevičius (II saksafonas, 
klarnetas ir akordeonas), V. 
Vaitkevičius (III saksaf. ir klar
netas), A. Mironas (Trompetė), 
V. Rusteikis cello, akord. ir 
pianinas), R. Babickas (piani
nas ir al^ord.) ir J. Stumbrys 
(būgnai). 

Pirmą kartą pilno sąstato or
kestre grojo Dayton Electri
cians Union (CIO) "Stag party" 
piknike, kuriame buvo suvažia
vę virš 2,000 šios unijos narių. 
Be B. Pakšto orkestro dalyva
vo 'dar ir kitas orkestras (4 
žmonių), šis, vadinamas "big-
šatų" piknikas turėjo aukštų 
svečių. Unijos prezidentas Brei-
denbach padėkojo B. Pakštui už 
gražią muziką ir pasakė, kad 
kitą savaitę nori pakviesti visus 
muzikantus pas save pietums 
ir pakalbėti. 
B. Pakšto orkestras kasdieną 
praktikuodamas daro žymią pa
žangą ir jau groja daug naujų 
amerikoniškų šokių, iainų, o 

ateityje žada paįvairinti šokius 
su dainavimu (refrains), nes 
juk visi muzikantai yra buvę 
Vokietijoje vieno iš geriausių 
Lietuvių Tautinio Ansamblio 
choro dainininkai. Iš 7 vyrų B. 
Pakštas turi visų keturių balsų 
gerus atstovus, taigi, net kvar
teto 'dainavimai bus įvesti. 

Sekančią dieną (liepos 17 d., 
sekmadienį) grojo Day tono Vy
čių surengtame piknike, čia vy
rai ir šokių muziką paįvairino 
daina, o per pertrauką dar pa
dainavo "Gaudžia trimitai" ir 
"Tykus buvo vakarėlis". Rei
kia pabrėžti, kad Vyčiai, nors 
muzikantai ir nepriklauso jų 
kuopai, mielai remia tremtinių 
orkestrą. 

Tame pačiame piknike R. Vi
liam ienės vedama moterų šokė
jų grupė pašoko tautiškus šo
kius: suktinį, klumpakojį, no
riu miego ir kalvelį bei žiogelį. 
Du muzikantai — R. Babickas 
ir V. Vaitkevičius gražiai pa
šoko oželį, už kurį susirinkę 
žiūrovai iškėlė ovacijas. 

B. Pakštas kasdien parapijos 
salėje repetuoja su orkestru, 
norėdamas jį iškelti iki tokio 
lygio, kad galėtų tinkamai gar
sinti Lietuvą. 

PADĖKITE SURASTI 
Marija Skučaitė prašo suras

ti jos dėdę Matą Skučą ir dėdie
nę Anną žiūrienę. Gyvenamos 
vietos nežinomos. Atsiliepimą 
prašom siųsti: Mrs. M. Sims, 
2207 Oakman Blvd., Detroit 6, 
Miefa. 

Jieva Liukinevičienė ~ Mi-
leriūtė, gimusi Būdviečių kai
me, Pajevonio valsčiuje, Vilka
viškio apskr., prašoma atsiliep
ti sesers sūnui Jonui Mikanta-
vičiui, c o Russian Bear Res
taurant, Thompson, Conn. 

Jos vyras Liukinevičius Juo
zas yra gimęs Kybeikių km., 
Virbalio parapijoj. Kas žino, 
kur jie kada gyveno ar dabar 
gyvena, praneškite J. Mikanta-
vičiui, aukščiau paminėtu ad
resu. 

Prašomas atsiliepti Ignata-
wicz Tadeusz, kilimo iš Ivan-
tiškių kaimo, Jonavos valsč., Į 
Ameriką atvykęs prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. 

žinantieji, kur gyvena ięško-
masis, arba kad ir miręs būtų, 
malonėkite pranešti jo sūnėnui 
šiucadresu: Jonas Ignatavičius 
Dornstadt b. Ulm. D. P. Camp. 
Germany, U.S.A. zone. 

(33) 

Stanislovą Adomaitf, kilusį iš 
Varsėdžių, Tauragės apskr., gy-' 
venantį Chicagoj ar Philadel
phijoj (arba jo gimines), praio 
atsiliepti Tomas Kašauskas, ki
lęs iš Kaltinėnų, Tauragės apsk. 
Jo adresas: T. Kašauskas, Co
lonial Sugar Refining Co., Yar-
raville, Melbourne, Vic. Austra
lia. 

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

Gricaitės Jievos iš Skirpsčių 
kaimo, Alsėdžių valsčiaus, 

Valančausko Prano iš Gegrė
nų kaimo, Alsėdžių valsčiaus, 

Žilinsko Kosto iš Puotkalnių 
kaimo (į USA atvyko 1946 me
tais), 

Razmos Jono ir Razmaitės 
Agnieškos iš Vfsvsffnių kaimo, 
Platelių valsčiaus — 

ieško 
Justina Skurvydienė — Ado-
mauskaitė (16) Kasseį-Matten-
berg, Churchill Str. 10, Hessen, 
Germany. 

Antano Ališausko, gyvenančio 
Pittsburghe ar jo apylinkėse 
(Lietuvoje gyvenusio Meškasa-
lių kaime, Alovės valsčiuje, Aly
taus apskr.), ieško Pranas Tam-
kutonis, 169 W 32nd St., Bay-
onne, N. J. Prašo atsiliepti jį 
patį, arba žinančius, kur jis 
yra. (38) 

P A D Ė K O S  
J. J. Bachunul, V. Rasteniui, 

Lietuvių ''Care & Relief" Klu
bui Waterbury, T. Dambrauskai 
Detroite, .T. Janavičienei Wof* 
cestery, St. Jonaičiui NebraskoJ,, 
Pr. Minkūnui Brooklyne — ui 
pagalbą tremtyje, sudarymą do
kumentų atvykti it globą at
vykus, dėkoja * V 

A. Rukui^a ir šeima 

Margaretai ir Petrui Kučins
kams Detroite už pagalbą at
vykti ir globą dėkoja 

Leonora Matulkienė ir duktė 

S; ir fk Tomkų šeimai, 45 
Bunker Ave., Meriden, Conn., 
už pagalbą atvyk# ir. globą 
dėkoja 

Stanys ir Marija Neniškiai 
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NAUJAS KRAUJAS 

pRIEš porą metų, dar ir prieš metus dažnas mūsų vei
kėjas pasiguosdavo: "Na, išlaikykim dar keletą ar 

keliolika mėnesių, o tada susilauksim apie 15 — 20 
tūkstančių naujų lietuvių savo tarpe ir tada lietuviškas 
judėjimas atsigaus!" 

Tada tai atrodė ateities viltis. O šiandien štai jau 
turim savo tarpe dešimtį tūkstančių naujakurių lietuvių 
ir tas skaičius kiekvieną savaitę auga po kokius du — 
tris šimtus! 

Žinoma, tai nereiškia, kad atsirado 10 tūkstančių 
naujų veikėjų. Tame .skaičiuje yra nemaža ir vaikų, 
šiek tiek jau ir senų, per paskutinį dešimtmetį ^ gerokai 
pavargusių žmonių... Yra ne visai mažai ir tokių, kurie 
dėl vienų ar kitų priežasčių niekad nebuvo ir nebus vei
kėjais visuomenėje. Juk niekur gi nėra pasaulyje tokios 
visuomenės, kur visi būtų vienodai veiklūs. 

Tačiau niekam nėra abejojimo, nes visi matom iš 
patyrimo, jog iš atvykstančiųjų tarpo Amerikos lietuvių 
visuomenė susilaukia daug didesnio nuošimčio veiklių 
ir stiprių visuomeninio veikmo pajėgų, negu paskutiniu 
laiku buvo čia nuo seniau gyvenančių lietuvių tarpe. 

# * 

palyginus dabartinę ateivi ją su čia prieš 40-50 metų 
veikliai pasireiškusią mūsų ateivija, visi pripažįsta, 

kad dabartinė ateivija, jeigu veiklumu, ryžtingumu ir 
nepralenks nepaprastai veiklios anų laikų ateivijos, tai 
ji neabejotinai turi kitą pranašumą: ji atsiveža su savim 
tokį turtą, kurio negalėjo atsivežti caro laikais Lietuvą 
apleidusi ateivija — atitinkamą išsilavinimą, išsimoksli
nimą, laisves paragavusios tautos tradicijas! 

Šitas naujos ateivijos pranašumas nėra pamatas jai 
didžiuotis prieš senąją ateivija, nes tai yra ne tiek nuo
pelnas, kiek laimikis, kad naujoji ateivija augo ir brendo 
Lietuvoje geresniais laikais, negu anie. 

Taip pat ir senajai ateivi jai nėra pamato niekinti 
šitą naujosios ateivijos pranašumą vien tik dėlto, kad 
gyvenimo aplinkybės leido kitiems daugiau šviesos įsi
gyti ... Tuo reikia tik džiaugtis. Nes, tik pagalvokime, 
— kokia būtų mums, lietuviams, iš to nauda, jeigu da
bar tie tūkstančiai naujų ateivių būtų beraščiai, ar vos-
vos skaityti - rašyti pramokę, tik savo parapijos miestą— 
miestelį tematę... įsikurti čia tokiems būtų dar sun
kiau, o vietiniam lietuvių gyvenimui atgaivinti menka 
tebūtų nauda iš jų 

Dabar, kai atvyksta tautiečiai, kurių tarpe toks di
delis nuošimtis veiklių, apsišvietusių, išsilavinusių žmo
nių -- dabar mes jaučame, kad į letuvišką gyvenimą 
Amerikoj jau įsiliejo gerokai naujo kraujo — gyvo, jud-
rau ir stipraus kraujo! 

* * 

Bet svarbiausia šiuo metu — kaip tinkamiausiai įsilieti 
į čionykštės lietuviškos visuomenės kūną. 

Senosios ateivijos nuomonė seniai aiški: ateikite 
j inūsų organizacijas, padėkite mums. 

Atrodo, kad ši nuomonė ir dabar nėra pasikeitusi. 
Tik Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos atsišaukime 
į naujakurius šioje mintyje girdime ir naują gaidą. Čia 
girdime ne tik "ateikite, dalyvaukite, padėkite", bet ir 
daugiau: "dalyvaukite vadovybėse, jauskitės atsakingi!" 

Tai ne vien teorija, bet ir praktika. Kas mato da
bartinę Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos organi
zavimosi eigą, tas negali nepastebėti, kad lygiai viršū
nėje, lygiai skyriuose, naujakuriai įtraukiami ne tik į 
talką, bet taip pat labai dideliu nuošimčiu ir į vadovybes. 
Naujas kraujas turi atvirą kelią ne tik į visuomenės 
"pirštų galus", bet ir į pačią širdį! Tai yra tikrasis ke
lias naujam kraujui tinkamai į visuomenę įsilieti ir čia 
atlikti laukiamą uždavinį. 

* « 

Rai kam todėl kyla abejojimų — ar gerai daro nauja
kuriai, kurdami dar savo organizacijas, savo atskirus 

kultūrnio veikimo ratelius, fondus ir tt. 
Kai kam iš čionykštės visuomenės susidaro įspūdis, 

lyg naujakuriai tuo nori sukurti kaž ką nauja ir ne pa
tys ateiti, o čia esančią visuomenę į save ar paskui save 
patraukti... Kitaip sakant, turima įspūdžio, kad ne 
kraujas rengiasi įsilieti į kūną, o kūnas turėtų ateiti ir 
nertis į naują kraują... Manoma, kad tai nenatūralu 
ir net nepraktiška. 

Tokia nuomonė iš esmės teisinga. Tilf gal neteisin
ga yra įtarti, kad naujakurių organizacijos tikrai turi 
tikslą pačios pasidaryti visuomenės veikimo ašimi. * 

Į naujakurių pastangas savo tarpe organizuotis 
reikėtų žiūrėti, kaip į pastangas išsaugoti naująjį krau
ją, kad jis pašaliais neišsilaistytų, kol dar nespėjo tinka
mai į esamą lietuviškos visuomenės kūną įsilieti. 

Bet būtų didelė klaida, jei naujakuriai taip ir pasi
liktų tuose "rezervuaruose". 

Amerikos lietuvių visuomenė, tiek daug padėjusi 
naujakuriams pasiekti šį kraštą ir daug padedanti čia 
įsikurti, teisėtai laukia, kad jie atsilieps į jų kvietimą 
įsilieti į jų organizacijas. 

Neskaitant kai kurių išimčių, senosios kartai vei
kėjai neverčia naujakurių būtinai tik į tą ar kitą jų or
ganizaciją įsilieti. Yra visiška laisvė pasirinkti orga
nizacijas pagal savo įsitikinimus, pažiūras bei simpati
jas. jjet pasirinkti reikia, ilgai neatidėliojant. 

ŠEŠIOS DIENOS 
pasaulio politikoje 

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
Londono Karališkasis Institu

tas Tarptautiniams Klausimams 
Tyrinėti paskelbė savo nuomo
nę, kad Sovietų užimtuose kraš
tuose prasideda ekonominė kri
zė. Jos priežastis esanti — sku
bota žemės reforma ir pastan
gos greit sukurti daugiau pra
monės, vadovaujantis ekono
miškai nesveikais komunistų 
receptais. Svarbiausias tos kri
zės rezultatas galįs būti toks, 
kad dar apie 10 milijonų žmo
nių atsidursią priverstinio dar
bo stovyklose. 

• 

Hk dabar paaiškėjo, kad Če
koslovakijos komunistinės val
džios Užsienių Prekybos Minis-
teris dar šių metų pradžioje 
reikalavo keisti politiką, kurios 
tikslas buvo paraližuoti Mar-
shallo plano vykdymą. Bet jo 
nebuvo paklausyta. O dabar aiš 
kėja, kad "Molotovo planas' 
pats paraližuojasi... 

RUGPIUČIO 1. 

USA Kongrese, svarstant Ka
rinės Pagalbos Planą, kilo rei
kalavimas, kad Atlanto Paktą 
pasirašiusios valstybės jau da
bar atliktų viską, kas reikalin
ga sujungti jų karinėms jėgoms 
į vieną junginį. Reikalauja ne 
tik vieningo gynimosi plano, bet 
ir vieningos karinių pajėgų va
dovybės, kuri būtų jau dabar 
sudaryta. Sako, kad per vėlu 
būtų sudarinėti vieningą vado
vybę tada, kai reiktų jau veikti. 

Atrodo, kad abiejuose kon
greso rūmuose susidarys daugu
ma, kuri pritars Kariais Pa
galbos Planui, 

RUGPIUČIO 2. 

USA Valstybės Departamen
tas dar kartą parašė notas Bul-

fHucmctte  ̂
Skonio dalykas... 

DIRVA rašė, kad Clevelando 
Kultūrinių Darželių šventėje 
lietuviai gražiausiai pasirodė, o 
Pittsburgho LIETUVIŲ ŽINIOS 
rašo, kad gražiausiai pasirodė 
urainiečiai, o lietuviai tik an
troj vietoj ... Kaip tą suprasti ? 

Mano nuomone, ukrainietės 
mergaitės tikrai gražiai šoko, 
bet jos buvo tik keturios ir 
įspūdis nebuvo toks didelis, kaip 
iš aštuonių porų lietuvių šokėjų, 
kurie irgi visai gerai šoko. 

Ukrainiečių "kazokėlis", ma
no supratimu, visada yra dau
giau vikrumo, negu meno pa
rodymas. Choro ukrainiečiai ne
turėjo. Vienintelis kitas choras 
šventėje pasirodė — tik slovėnų 
naujakurių ir tas gana mažytis 
ir silpnds. O lietuvių choras bu
vo didelis, įspūdingai atrodė ir 
buvo gana gerai pasiruošęs. 

Daugelis nelietuvių, jų tarpe 
komiteto nariai, kurių negali
ma jtarti, kad jie būtų šališkai 
nalarikūs lietuviams, kalbėjo, 
iog lietuvių pasirodymas pasi
darė tikru programos centru. 
Todėl keista, kodėl lietuviško 
laikraščio korespondentas savų
jų pasirodymą vertina net už 
svetimuosius nepalankiau ... 

D. D., Cleveland, Ohio 

garijos, Rumunijos ir Vengrijos 
vyriausybėms dėl atstovų pas
kyrimo į kpmisijas ištirti klau
simui apie žmogaus teisių pa
žeidimą tuose kraštuose.. 

Į pirmas notas nei viena iš 
tų vyriausybių nekreipė dėme
sio. 

• 

Graikų vyriausybė skaičiuoja, 
kad komunistų sukilėlių pajė
gos iš 26,000 sumažėjo iki 19, 
830 ir dar mažėja. Apie ketvir
tadali to skaičiaus sudaro mo
terys. 

RUGPIUČIO 3. 
Valstybės Departamentas at

metė sovietų protestą prieš Ita
lijos prisijungimą prie Atlanto 
Pakto. 

Kas tie" 
Spauda buvo ir yra visuome

nės mokykla. Tai spaudos vedė
jams reiktų būtinai pasistengti 
gerai susipažinti su tais daly
kais, apie kuriuos informuoja 
savo skaitytojus. 

Laikraščiai žmonijai davė ne
apsakomai daug naudos, bet ne
maža ir žalos padarė. Tai atsi
tinka tada, kai spaudos vedėjai 
įperša skaitytojams tai, ko jie 
patys tinkamai nenusimano ... 

Paskutiniu laiku spaudoje ne
sibaigia, kaip nuobodulio pasa
ka, aprašymai apie teismuose 
vykstančias bylas prieš nenau
dėlius, kurie čia per daugelį 
metų darė suokalbius valdžiai 
išgriauti, vogė valdžios paslap
tis ir jas perdavinėjo svetimų 
valstybių agentams. Tuose ap
rašymuose laikraščiai dažnai 
net ir f nesąmones įsipainioja. 

štai DRAUGE dažnai matau 
rašant apie "prisiekdytuosius 
teisėjus, teisininkus" ir vėl tei
sėjus. Reikia du ir tris sykius 
perskaityt, kol atspėji apie ko
kius "teisėjus" čia kalbama. Pa
galiau susigaudai, kad taip va
dina tą teismo dalį, kuri angliš
kai vadinama "Grand Jury". 
Lietuviškai verčiant žodis žo-
din išeitų nei šis, nei tas. Lietu
viškai iki šiol sakydavom "Pri
siekdinti Sprendėjai". Jie nėra 
nei teisėjai, nei teisininkai, nes 
jie ne teisia, tik sprendžia, 
ar apskųstasis kaltas, ar ne. 
Savo nuosprendį jie perduoda 
teisėjui, o teisėjas tuo pasirem
damas apskųstąjį arba palei
džia, kaip išteisintą, arba, jeigu 
pripažintas kaltas — skiria jam 
bausmę. 

šitokia šios šalies teismų san
tvarka yra panaši į senovės 
graikų teismų santvarką, tik su 
tuo skirtumu, kad graikai spręs
dami kaltas ar ne, balsavo ne 
raštu, o mesdami kaulelius (ar 
akmenukus) į du katiliukus: už 
apkaltinimą metamas kaulelis 
sukeldavo nemalonų barškėji
mą, lyg trukusiame puode, o 
metamas už išteisinimą — 
skambėjo švelniu varpelio bal-

teisėjai" ? 
su. Tokiu būdu publika galėjo 
pati balsus suskaityti. Balsa
vimui pasibaigus, šauklys balsa
vimo pasekmes dar paskelbda
vo žodžiu. Kad publika nema
tytų, kuris sprendėjas už ką 
balsuoja, sprendėjai nuo publi
kos būdavo atskirti tam tikra 
uždanga. V. S. J. 

PAPILDOMA INFORMACIJA: 

Nepriklausomos Lietuvos tei
smuose nebuvo "prisiekusiųjų 
sprendėjų", todėl Lietuvos tei
sininkų kalboje ir jų vardas ne
buvo giliau apsvarstytas. Savo 
raštuose teisininkai juos įvai
riai vadindavo: "prisiekusiais 
sprendėjais", "prisiekusiais tei
sėjais" ir net "prisiekusiais po-
sėdininkais" (pažodžiui verčiant 
tą pavadinimą iš rusiškų kodek
sų, kur jie buvo vadinami "pri-
siažnyje zasiedateli"). 

šio krašto "Grand Jury" ne
būtų nuodėmės lietuviškai va
dinti "Didžiuoju Teismu", nes 
tai yra teismas, kuriam paveda
mos spręsti tik svarbios, dide
lės bylos, ir sudaromas jis iš 
didesnio asmenų skaičiaus. 

Būtų dar galima tai vadinti 
"Nepaprastu", "Ypatingu" ar 
net "Visuomenės Teismu (nes 
jis sudaromas iš įvairių visuo
menės sluoksnių atstovų), bet 
tikslingiau būtų prisilaikyti ar
čiau prie oficialaus pavadinimo. 

Negalima sutikti, kad "Grand 

Jury" neteisia, o tik sprendžia, 
ar kaltinamasis kaltas, ar ne
kaltas. šis sprendimas kaip tik 
ir yra pats svarbiausias teismo 
momentas. Kai paskui teisėjas 
skiria bausmę, tai greičiau' pa
sakytu mėm, kad jis tik spren
džia, kokia bausmė turi buti 
paskirta jau nuteistam kalti
namajam ... 

Todėl iš esmSs "Grand Jury" 
nariams teisėjų vardas visai 
tinka, tik jis netinka "praktiš
kai", kadangi jau esame pri
pratę teisėju vadinti tik tą as
menį, kuris angliškai vadina
mas "judge". Tad skirtumui pa
žymėti turime rasti jiems kito
kį pavadinimą. Angliškai "Grand 
Jury" narys vadinamas "juror". 
Lietuviškai drąsiai galėtumėm 
juos vadinti Didžiojo Teismo 
sprendėjais, o sutrumpinus — 
tiesiog sprendėjais. 

Prisiekusiais sprendėjais va
dinti nėra reikalo, nes ne jie 
vieni prisiekia. Prisiekia ir tei
sėjai, ir visi valdininkai, ir ka
riai, ir Kongreso nariai, sena-
torai, net prezidentas. O juk 
nesakome "Prisiekęs preziden
tas" arba "prisiekęs senato
rius" ... 

Taigi, jeigu priprastumem vi
si sakyti, kad "šiai bylai spręs
ti sudarytas Didysis Teismas iš 
dvylikos sprendėjų", tai visiems 
būtų aišku, ką tai reiškia, ir 
būtų taisyklingai, lietuviškai pa
sakyta. 

IŠ VIENO ŽMOGAUS - 90 GALIONŲ KRAUJO 

Argi graži ta Lietuva? 
Lietwaje yra puikių gamtos 

vietų, kurios galėtų ir plačiau 
pagarsėti. Kai kurios iš jų jau 
ir buvo garsios, todėl kasmet 
susilaukdavo vis daugiau va
sarotojų ir turistų iš užsienio. 

Kuršių Neringa (prie Klai
pėdos) yra garsi lekiančio smė
lio kopomis, kvepiančiais pu
šynais, puikiu, gintarais nubar-
tytu pajūriu ir elniais, kurie 
yra tokie puikūs, jog visiškai 
arti prisileidžia žmones. Į šitą 
gamtos rojų pasi.lsėti ir sveika
tos pataisyti atvažiuodavo šim
tai svečių iš Anglijos, Švedijos, 
Vokietijos ir kitur. Neringoje 
turėjo savo vasarnamį ir Nobe
lio premijos laureatas Thomas 
Mann, garsusis rašytojas, vė
liau pabėgęs iš hitlerinės Vokie
tijos ir pagaliau natūralizavę-
sis Amerikoje. 

O rytinėje Lietuvoje, apie 
Zarasus, visa virtinė ežerų eže
rėlių: tik maudykis, žuvauk, tik 
plaukyk laiveliais, medžiok van
dens paukščius... 

O kur dar Nemuno vasarvie
tės, o kur istorinės vietos su 
jų visų karūna — Vilniumi? 

"Bet jas visas paminėti — ne 
šio rašinio tikslas. 

Dažnai, lyg pasididžiuodami, 
pasakome, kad graži, puiki mū
sų Lietuva. Bet argi iš tiesų ji 
tokia graži? Ar yra ten aukštų, 
amžinu sniegu apklotų kalnų, 
ąr yra ten tokių didžiulių upių, 
kuriose laisvai plaukiotų van
denynų laivai-milžinai ? Ar yra 
ten neišmatuojamo pločio dy
kumų, kur prie taip retų oazių 
sustoja kupranugarių Hava

nai, ieškodami poilsio lieknųjų 
palmių pavėsyje? 

Ne, viso to mūsų Lietuvoje 
nėra. O jei nėra, tai koks ten 
jos grožis? 

Todėl kai kas ir pa«tko, kad, 
girdi, Šveicarijoj gražiau. Taip 
pat gražiau esą ir Italijoj, Ispa
nijoj, Maroke, Tunise ... 

žmonės, kurie skersai ir išil
gai yra išvažinėję Ameriką, vis 
tvirtina, kad tik čia gražiausia: 
Florida, Kalifornija — amžinos 
vasaros rojus..; O kam nepa
tinka karštoji saulė, tas trau
kia Aliaskon — ten ir sniego 
ir miego iki valiai, nes naktys 
trunka po kelis mėnesius. 

Iš tiesų Amerika tokia didelė 
ir įvairi, jog čia rasi beveik 
visa? klimato juostas, čia gana 
didžiulių kalnų ir upių, čia yra 
ir dykumų, ir lieknųjų palmių, 
ir spygliuotųjų kaktusų ... Sun
ku būtų ir rasti dar gražesnę 
šalį. 

Bet kurgi gražiausia? 

Dėl kraštų grožio žmonių 
nuomonės labai skirtin gos: 
kiekvienas, žiūrėk, vis giria sa
vąjį kraštą. 

Kieno tiesa? 

Deja, čia vienos nuomonės 
nėra ir negali būti. Mes galime 
ginčytis, pavyzdžiui, dėl kokio 
nors daikto vertingumo, bet 
mes negalime nei peikti, nei už
ginčyti gimtojo krašto grožio. 
Koks padorus žmogus galėtų pa
sakyti: nemyliu aš savo moti
nos, 90s ji tokia sena, jau su

krypus, o ir jos drabužiai ne 
pagal madą siūti... 

šlykštus mums būtų toks 
žmogus, tai tikras niekšas. 

Todėl ir gimtojo krašto grožio 
supratimas kyla ne iš paviršu
tinio jo vaizdo. 

šiaurėje, tame amžiname snie
ge ir ledynuose puikiai jaučia
si eskimas. Ne praščiau yra ir 
arabui jo dykumų smiltynuose. 

Taigi kiekvienam brangi savo 
vo šalis, nors ten ir skurdo ir 
vargo iki valiai, o ir to grožio, 
rodos, ne kažin l$iek tenai yra... 

Su gimtuoju kraštu esame 
augte suaugę: iš ten mūsų tė
vai ir protėviai, jų ir mūsų ben
dri pergyvenimai (istorija), o 
taip pat ta pati kalba, papro
čiai, būdas. ' < 

šios visos brangenybės, per
duotos iš kartos į kartą, įlietos 
į mūsų kraują. Savęs nesuža
lojęs — to nepakeisi. Tąi ne 
kaklaryšis, kurį keičiama pa
gal metų laiką ar madą. 

Bet grįžkime atgal — argi 
graži ta Lietuva? 

Vietoje atsakymo, prisimena 
atsitikimas vienoje Amerikos 
mokykloje. Mokytoja kartą pa
klausė vaiką, kas jam visų gra
žiausia pasaulyje. Vaikutis at
sakė trumpai: visų gražiausias 
pasaulyje dalykas — mano ma
mytės akys! 

O mūsų visų motina — Lie
tuva, nes iš ten yra kilusios 
arba ten likusios mūsų motinos. 

Štai kodėl gerėdamiesi ir pa
sididžiuodami galime sakyti: — 
graži, puiki mūs Lietuva! 

K. Apaščia 

Apie šitokį rekordą praneša 
vokiečių laikraščiai. Wilhelm 
Klein, 48 m. amžiaus, gyvenąs 
Frankfurto pakrašty (Vokieti
joje), per 12V> metų yra 930 
kartų davęs savo kraujo trans-
fuzijoms ir tokiu būdu apie 
1,000 žmonių išgelbėjęs nuo 
mirties. Ir tai ne pasaką — to 
keisto žmogaus turimas "krau
jo pasas" tai gali įrodyti, nes 
kiekvieną sykį gydytojas užra
šo paimto kraujo kiekį ir pa
sirašo. 

Anksčiau žmogelis dirbo fa
brike ir tik savanoriškai pa
siūlydavo savo kraujo, matyt, 
susigundęs tuo, kad tokiems 
kraujo davėjams, šalia menko 
piniginio atlyginimo, buvo duo
damas nemenkas maisto prie
das. Netrukus jis nustebino gy
dytojus: jo kraujas perdaug 
jau greitai pasipildydavo. Nor
maliai kraujo žymesnio kiekio 
netekus, reikia laukti iki šešių 
savaičių, kol kraujas pasipildo 
iki normos, šiam gi piliečiui 
per 2-3 dienas kraujas vėl pa
sipildo. Specialistai gydytojai 
nustatė šio stebuklo priežastį. 
Pasirodo, jo kūno liaukos, nuo 
kurių priklauso kraujo "gamy
ba", veikia žymiai greičiau, nei 
pas normalius žmones. 

Karo metu garsusis Roberto-
Kocho Institutas Berlyne jo ir 
kitų savanorių kraują koriser-
vuodavo ir siųsdavo į frontą 
sužeistiems kareiviams gydyti. 
Dabar jis metęs darbą ir virtęs 
profesionaliu kraujo davėju. 24 
valandoms po transfuzijos pra
slinkus, jis jau turi normalų 
kraujo kiekį ir sekančią dieną 
jau vėl jo gali duoti ligoniui. 
Ir taip vidutiniškai 12 kartų į 
mėnesį. Iš kraujo paso nustato
ma, kad vidutiniškai per tuos 
121/2 kasmet duota kraujo 113 
kartų arba kasmet 30 litrų, vi
so apie 350 litrų arba apie 90 
galionų. Tokio kraujo kiekio už
tektų dviem nemažoms vonioms 
pripildyti, šitiek kraujo dar nei 
vienas kraujo davėjas pasauly
je nėra davęs. 

Dabar jis uš savo "darbą" 
gauna 20-30 markių už vieną 
transfuziją ir, žinoma, papildo
mo maisto, kuris Vokietijoje 
tebėra normuojamas. Maistu jis 
dalinasi su savo šeima ir tik 
gaunamą pieną išgeria pats 

vienas, lygiai kaip fr* keletą 
stiklų vermuto. Jis nejaučia po 
transfuzijos jokio silpnumo, svo
ris niekad nenukrenta ir yra 
sveikas kaip ridikas, šis žmo
gus — gyvasis "kraujo fabri
kas". VI. Vr. 

Min. St. Lozoraičio svei
kinimas Arkivyskupui J. 
Skvireckui, jo jubiliejų 

proga 

Ankštai Gerbiamas Arkivys
kupe Metropolite, 

Jūsų Ekscelencijos 50 metų 
Kunigystės ir 30 metų Vysku
pavimo sukaktuvių proga pra
šau priimti labai širdingus svei
kinimus, kuriuos pateikiu Lie
tuvos Diplomatinių Atstovų, vi
sos užsienių tarnybos ir savo 
vardu. 

Tai, kas Jūsų yra nuveikta 
kaip kunigo, profesoriaus, šven
tojo Rašto vertėjo, Vyskupo, di
džiai praturtino Lietuvos baž
nyčią, o per tai — ir mūsų tau
tą. Jūsų kilni širdis, gili išmin
tis ir pilietinės dorybės buvo 
svarbūs veiksniai nepriklauso
mos Lietuvos gyvenime. Dabar, 
ištremtas iš Lietuvos, Jūs nenu-
stojat kėlęs savo autoritetingą 
balsą už mūsų valstybės nepri
klausomybę, kuri viena tegali 
garantuoti Bažnyčios laisvę lie
tuvių žemėje, ir tęsiat vyriau
siojo Lietuvos Ganytojo darbą 
tremtinių tarpe. Todėl Jūsų Eks
celencijos sukaktuvės yra visos 
tautos šventė. 

Jeigu šiuo laiku lietuviai Lie
tuvoje, svetimos okupacijos per
sekiojami, negali šitos šventės 
švęsti, tai ateityje, atstačius 
Lietuvos laisvę, tauta mokės 
išreikšti Jums, savo didžiajam 
sūnui ir Ganytojui, savo pagar
bą ir dėkingumą. 

Linkėdamas iš visos širdies, 
kad Dievas duotų Jums sulauk
ti to geroj sveikatoj, lieku su 
labai gilia pagarba 

Jfisų Ekscelencijos 
S. Lozoraitis 

Jo Ekscelencijai 
Monsinjorui Juozapui 
Skvireckui, Kauno Arki
vyskupui Metropolitui, 
Popiežiaus Sosto Asisten
tui. 
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- NAUJAKURIAI -
yiliTIS 

Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos 
ATSIŠAUKIMAS 

į lietuvius naujakurius Amerikoje 

Jums, kad ir nesenai Ameri
kon atvykusiems, yra gerai su
prantama, kad be Jūsų prisi
dėjimo ir aktingo dalyvavimo 
lietuvių visuomeninis kultūrinis 
gyvenimas Amerikoje tur ė s 
anksčiau ar vėliau labai susiau-
rėti. Per tiek metų senoji lie
tuvių karta Amerikoje daug 
kuo pasižymėjo, bet paskutiniu 
laiku jau pradedama jausti iš-
tautėjimo bangos įtaka ir mūsų 
veikėjų sumažėjimas. 

Dabar, kai Amerikos lietuvių 
skaičius pasipildo naujomis ir 
didžiai vertingomis jėgomis, at
siranda .galimybių išplėsti lie
tuvių kultūrinį darbą, pagyvinti 
Lietuvos laisvinimo veiklą ir 
sutvirtinti tautinę dvasią. Bet 
tam reikalui reikia sutelkti nau
juosius su senaisiais. Reikia, 
kad jie vieningai ir be priekaiš
tų vieni antriems dirbtų drauge. 

Jūs esate naujakuriai ir tu
rite daug visokių asmeniškų rū
pesčių. Per keletą tremties me
tų esate iš dalies praradę pasi
tikėjimą savimi. Bet vistiek Jūs. 
gerai žinote, kad Amerikos lie-' 
tuvių visuomenėje stovite svar
bioje vietoje. Taigi — Jūs turi
te ne tik teisės, bet ir pareigos 
jungtis prie lietuvių tautinio 
judėjimo, dalyvauti vadovybėse, 
patarti ir jaustis atsakingi už 
Amerikos lietuvių kultūrinį ir 
tautinį darbą. 

Būtų nenaudinga, jei kviesda
mi Jus į bendrą visuomeninę 
veiklą, imtume vienas organiza
cijas girti, kitas — peikti. Jūs, 
pasižiūrėję, kaip kuri organiza
cija dirba ir kokius ji turi tiks

lus, mokėsite imtys jas pasi 
rinkti. 

Amerikos Lietuviu Tautines 
Sąjungos tikslai yra toki: 

1. Stiprinti Amerikos lietuvių 
tautinį susipratimą, gilinti pa
garbą Lietuvai ir meilę lietuvių 
tautinės kultūros vertybėms; 

2. Remti lietuvių tautos kovą 
už atstatymą ir išlaikymą ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės, apsaugojančias pagrindi
nes žmogaus teises ir laisves; 

3. Teikti medžiaginę ir dva
sinę paramą lietuviams, naudin
gai pasižymintiems veiklumu 
kovoje už tautinius reikalus ar
ba veiklumu tautinės kultūros 
srityje (Statuto 1 str.). 

Visus naujakurius, kuriems 
šie tikslai yra siektini, mes 
kviečiame telktis į ALT Sąjun
gos skyrius, aktingai juose da
lyvauti ir visokeriopai padėti 
Sąjungos darbui, kurio vaisiais 
naudosis visa lietuvių tauta* 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba: 

Antanas A. Olis, pirmininkas 
Juozas Tysliava, vicepirmin. 
Vincas Rastenis, vicepirmin. 
Petras Linkus, • sekretorius 
Juozas (rinkus, iždininkas 

PASTABA: Visais ALTS reika
lais prašoma kreiptis: 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, 

C o Dr. M. Colney 
148 Grand Street 
Waterbury, Conn. 

LIETUVIAI AUSTRALIJOJ 
Kada į Australiją atvyko pir

mieji lietuviai, tikslių žinių nė
ra, bet yra žinoma, kad jų skai
čius buvo labai nedidelis. Tik 
per pastaruosius dvejus metus, 
Australijos vyriausybei įsilei
dus iš Europos tremtinių (DP), 
Australijos lietuvių kolonija iš
augo į kelių tūkstančių lietuvių 
šeimą. 

Pirmieji DP lietuviai į Aus
traliją atvyko 1947 metais lap
kričio mėn., USA kariuomenės 
transporto laivu "General S. 
Heintzelman". Kadangi šiuo me
tu iš Europos į Australiją vyks
ta transportai po transportų, 
tai tikslų lietuvių skaičių sunku 
nustatyti. Bet tik viena yra 
aišku, kad Australijos lietuviai 
skaičiumi užims vietą po USA, 
Pietų Amerikos ir Kanados. 

Atvykstant į Australiją vis 
naujoms intelektualinėms pajė
goms, kultūrinio gyvenimo ak
cija stiprėja ir ateityje turi 
tendencijos sparčiai plėtotis. 

Šiuo metu Australijos lietu
viai jau turi tris savo laikraš
čius: Australijos Lietuvių Drau
gijos Sydnėjuje leidžiamą sa
vaitinį laikraštį "Mūsų Pasto
gė", laikraštininko J. Glušausko 

'leidžiamą dvisavaitinį laikraštį 
"Australijos Lietuvis" ir šv. Ka
zimiero draugijos leidžiamą mė
nesinį žurnalą "Užuovėja". 

Nors paminėti laikraščiai ym 
dar pirmosios kregždės, bet 
reikia manyti, kad, atsirandant 
daugiau spaudos darbininkų, jie 
tobulės ir taps rimtais lietuvių 
kultūros ir informacijos laikraš
čiais. 

Be to. pažymėtina, kad arti
moj e  a t e i t y j e  b u s  r e n k a m a  L i e -  . . . .  . - 4  

tuvių Kultūros Fondo Apygar- kada nonte> kad I),KVA buty 
dos valdyba. Kadangi dėl toli- siunčiama kitu adresu, negu 
mų atstumų visiems nariams su-j ligi šiol. Apie adreso pakeitimą 

kurį sudaro: A. Bajoriūnas, J. 
Glušauskas, R. Maziliauskas kr 
G. Žemkalnis. 

Kiek vietos sąlygos leidžia, 
lietuviai 'pradeda pasireikšti ir 
sporto srityje. Didesniuose mies
tuose, kaip Sydnėjuje, Melbour
ne ir Adelaidėje yra susiorgani
zavusios krepšinio komandos, 
kurios, žaizdamos su australais, 
neblogai užsirekomendavo. 

Ekonomiškai naujieji į Aus? 
traliją atvykę lietuviai dar sil
pnai laikosi, nes vykdami iš 
Europos jie turėjo pasirašyti 
sutartis dvejus metus dirbti 
valdžios paskirtose darbovietė
se. Kadangi australai į menkai 
apmokamus darbus dirbti neina, 
tai valdžia į šias darbovietes 
skiria naujai atvykusius imi
grantus. Po dviejų metų, atrodo, 
įsikurti pavyks gerai, nes kraš
tas turtingas ir žada didetes 
galimybes. 

Galima būtų pasakyti, kad 
Australija, tai USA prieš 50 
ar net 75 metus. Ir šiaip Au
stralija yra simpatingas kraš
tas. gana sveiko subtropinio 
klimato. 

Bet, nežiūrint to, lietuviai il
gisi savo kuklios mažos tėvy
nės prie Baltijos krantų ir dau
gelis jų šį tolimą kraštu laiko 
tik laikine užuovėja ... 

Br. KavalIuna? 

Ne tik naujq, bet ir 
SENĄ ADRESĄ 

būtinai reikia aiškiai parašyti, 

sirinkti neįmanoma, rinkimai 
bus vykdomi korespondentiniu 
būdu. šiuo metu jau veikia Lie
tuvių Kultūros Fondo Australi
joje Organizacinis Komitetas,! 

atengkitės pranešti bent 

DVI SAVAITES Iš ANKSTO! 

i' 

NAUJAUSI 
NAUJAKURIAI 

Apie š/m. liepos 29 d., laivU! 
"General Mure" į Ney Yorkąj 
atvyko šie lietuviai tremtiniai: 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Norkevičius Bronius, Agota, 

Algimantas, Povilas — Wor
cester, Mas. 

Norvaišis Vladas, Liudvika, Al
gimantas, Jonas, Kazys — 
Phila, Pa. 

Paulionis Vytautas, Staftistevft* 
Augustinas — West Haven, 
Conn. 

Purvinas Martynas, Stanislava, 
Marta, Danutė, Rūta — West 
Chester, Pa. 

Peteris Edmundas — Cleveland, 
Ohio. 

Račkauskas Vytautas — Tren
ton, N. J. 

Rukuiža Aleksandras — Am
sterdam, N. Y. 

Sadauskas IldeUbnas, Adelė, Ro-
mana, Tomas, Ildefonas — 
Chicago, 111. 

Schorin Valentinas, Nina — 
New York, N. Y. 

Simonaitis Alfonsas — Chit. 111. 
šiurna Jonas, Akvilina, Elena —' 

E. Chicago, Ind. 
Smilgevičius Valentina, Violeta, 

Lilijana — Kalamazoo. Mich. 
Sniečkus Juozas, Kazimiera, 

Vytautas, Ramuti, Gintautas 
— Euclid, Ohio. 

Stakauskas Aleksas — Flushing; 
Mich. 

Stoškus Juozas, Konstancija, 
Vladas — Chicago, 111. 

šumskytė Kazimiera — Chica
go, 111. 

Svikla Julius, Brone, Alius — 
Worcester, Mass. 

Truksnis Jurgis, Marija — Phi
ladelphia, Pa. 

Totoraitis Juo?as, Adolfą, Jo
nas —  ̂ Chicago, 111. 

Trečiokas Kazys, Genovaitė — 
Newark, N. J. 

Usevičius Valdas, Anastazija — 
Chicago, 111. 

Vadišius Kazimieras — Water-
town, Conn. 

Valdukaitis Vilhelmas, Česlovas, 
Edmundas, Beata, Ere n a, 
Margareta — Chicago, 111. 

Valiūnas Jonas, Kunigunda, Ni
jolė, Algirdas — Worcester, 
Mass. 

Vidugiris Povilą, Aleksandra, 
Vytautas — Philad., Pa. 

Vaičaitis Petras, Jonas — South 
Barre, Mass. 

Vaičius Juozas, Marcele, Kęstu
tis — Cicero, 111. 

Varnauskienė Lina, Ina — De
troit, Mich. 

Valvnieng Rūta — Detroit, 
Mich. 

Veleckis Ignas, Malvyna, Irena, 
Evaldas — Monee Will Co,111. 

Vembrė Juozas — Athol, Mass. 
Vilčirskas Aleksandras, Elena, 

Vitalija — Brooklyn, N. Y. 
Rugienienė Elzbieta — Brook

lyn, N. Y. 
Zaronskis Kazimiera, Jonė — 

Worcester, Mass. 
žiedelis Motiejus — Lynn, Mass 
Pimenowas Peter — Millville, 

N. J. 

Mokslo, kultūros ir politikos 
žurnalas 

Nr. 1 kovas 1949 m. 

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

Kaina 50 c. Paštu siunčiant *•* 55 c. 

Apie š/m. liepos 29 dieną, 
laivu "General Blatchford" į 
Bostoną atvyko šie lietuviai 
tremtiniai: 

Bartaschevitsch Elizabeth — 
Buffalo, N. Y. 

Baziliauskas Antanas, Anasta
zija, Silvija, Valentinas, An
tanas, Renata ^ Worcester, 
Mass. 

Bebrauskas Jonas, Mikalina, Al
dona — Brooklyn, N. Y. 

Bezumavičius Henrikas, Mari
ja — Yonkers, N. ¥ 

Bobelis Jurgis — Chicago, 111. 
Čepaitis Jonas, Marija, Laimu

tė, Remigijui Cedar li
pids, Iowa. 

Dakinevičius Juozas — Milwau
kee, Wise. 

Dapkus Pranas, Kazė, Bronius 

- East Chicago, Ind. 
Daugėla Jonas — Cleveland, 

Ohio. *• 
Daugirdas Jonas, Liucija, Da

nutė, Vytaueas — Great Neck, 
N. Y. 

Gibiesas Jurgis, Elena, Alber
tas, Lidija, Ingrida — Mar-
lette, Mich. 

Giedrytė Elena — Chicago, I1L 
Grybauskas Stasys, Aniceta, Ni

jolė — Amityville, L.I., N.Y. 
Gudaitis Vincentas, Agota, Jb-

landa — Pittsburgh, Pa. 
Jagėla Jonas, Ona, Jureta — 

New Gardens, N. Y. 
Jakušovas Mykolas, Ema, Vi

lius, Irena — Chicago, 111. 
Jankauskas Kazys — New Gar

dens, N. Y. 
Jasaitis Leonas, Ona, Tadas, Ni

jolė — Brooklyn, N. Y. 
Kačkelis Jonas — Northhap-

ton, Mass. 
Karnėnas Edvardas — Newton, 

Mass. 
Kausteklis Petras, Elens, Pet

ras — Dorchester, Mass. 
Kirtiklis Jonas — Richmond 

Hill, N. Y. 
Kondrotas Gražina — Custer, 

Mich. 
Kulikauskas Jonas, Vanda, Ni

jolė, Vida — Washington,N.J. 
Kuncevičius Steponas — Erie, 

Pa. 
Kurmauskaitė Valerija — W. 

Lynn, Mass. 
Lapė Cecilija, Valerija — Bos

ton, Mass. 
Litvinas Petras, Anicetu Ijeo-

nas — Chicago, 111. 
Liutkus Monika, Aldona — Chi

cago, 111. 
Makarevičius Steponas — San

ta Paula,- Cal. 
Malevičienė Marija — Washing

ton, N. J. 
Maskeliūnas Antanfcs — Pitts

burgh, Pa. 
Mileika Stasys — Boxburg,Mass 
Mockutė Ona — Chicago, 111. 
Nasutavičius Adomas — De

troit, Mich. 
Neimantas Vilius — Cicero, 111. 
Novickis Boleslovas — Bethle

hem, Conn. 
Paliokas Vincas, Marija, Vita — 

Chicago, 111. 
Peterevičius Jonas — Brooklyn, 

N. Y. 
Pilmonas Andras, Ida, Regina 

— Chicago, 111. 
Pivoriūnas Alfonsas —Chicago, 

111. 
Prialgauskas Bronius, Stasė, Vy

tautas, Margareta — Mun-
hall, Pa. 

Puzinauskas Antanas — De
troit, Mich. 

Radzvickas Sergejus, Natalija, 
Audronis — Chicago, 111. 

Reivydas Steponas — Brooklyn, 
N. Y. 

Rinkevičius Jonas, Rožė — Chi
cago, 111. 

Sabaliauskas Petras, Marta, 
Juozas, Antanas, Petras, Va
lerija, Zigmas, Jonas, Elvy-

rft, Janina, Irena — Mitchell, 
S. t>akota. 

Savickas Henrikas — Clarkbo-
ro, N. Y. 

Šidlauskas Antanas, Gediminas, 
Stasė — Dedham, Mass. 

Šimėnas Balys — Lynn, Mass. 
Simonaitis Adolfas —» West-

hampton, N. Y. 
Širvys Stasė, Nijolė — Camden, 

N. J. ; 

Skirmantas Pranas, Elena •—į 
Newark, N. J. 

Striebrs Anna, Janis, Zelma, 
Anita, Ja gis — Olympia, 
Wash. 

Stragauskas Juozas — Eliza
beth, N. J. 

Sudavičius Jonas, Sofija, Da
lia, Nijolė — Sioux City, Iowa 

Sudeikis Juozas — Chicago, 111. 
Urnežas Kazys, Elena, Kristi

na, Virginia — Chicago, 111. 
Vilčinskas Antanas — Mar

quette, Mich. 
Zorskas Antanas — Great Neck,, 

L. I., N. Y. j 
Dirkis Ligija — Yoskar, N.Y. i 

j 

Apie š/m. rupiūčio 4 d., lai
vu "General Langfitt" į New 
Yorką atvyko šie lietuviai trem
tiniai : 

Abarius Mykolas — New Eng
land, N. Dakota, 

Andrašiūnas Bronius «— Foot-
ville, Wise. 

Apanavičius Benediktas# Filo
mena, Benediktas, Izabele .«•». 
Easton, Pa. 

Augustinas Vytautas — Brook
lyn, N. Y. 

Austynas Izidorils — Gurnee, 
111. 

Bacevičiūtė Marija — Frank
fort, Mich. 

Bumelis Ignas, Janina, Jtalius 
— Chicago,' 111. 

Butėnas Vladas —- Jamaica, 
N. Y. 

Damašauskas Pranas, Saulytė, 
Rimantas — Canton, 111. 

Dobrovolskis Jonas — Water-
bury, Conn. 

Freimanas Jonas, Marcele, Ire
na, Jonas — Cambridge, Mass 

Galiūnas Klemensas, Irena, Ži
vilė, Remigijus — Walden, 
N. Y. 

Grimskis Juozas — Dayton, O. 
Jankonis Vladislava, Marija, 

Stasys — Chicago, 111. 
Juraitis Leonas — Hebron, Ind. 
Kliveckas Jonas, Malvina, Ri

mantas, Giedris — Brooklyn, 
N. Y. • 

Kniusta Juozas — Chicago, 111. 
Laurinavičius Bronius — Wood-

haven, L.I., N.Y. 
Lunskienė Malvina -** Phila 

delphia, Pa. 
Markūnas Kazimieras — Phila

delphia, Pa. 
Mažeika Vytautas, Stanislava, 

Kęstutis, Algimantas — Chi 
cago, 111. 

Mikalauskas Juozftg Sioux 
City, Iowa. 

( Perkelta | $-tą pud. ) 

ARGI NETURIME KITŲ 
RŪPESČIŲ? 

s, ̂  
Rašo y, Lozoraitienė 

1937 metais buvau nuvažiavu
si aplankyti Pasaulinės Parodos 
Paryžiuje. Ten buvo progos ne 
tik pamatyti nuostabių dalykų, 
bet ir susipažinti su daugeliu 
įdomių žmonių, išgirsti origina
lių minčių. 

Grįžau į Kauną kupina minčių 
apie tuos įvairius Sr Vertingus 
patyrimus. 

Ir štai, dar stotyje Kaune su
tiko mane pažįstamas laikraš
tininkas ir, kaip ką tik grįžtan
čiai iš Paryžiaus, uždavė tokius 
"svarbius" klausimus: " 

— Ar vyras, sveikindamasis 
su moterimi, turi bučiuoti jai 
ranką? 

— Ar gatvėje su kitais iš to
lo sveikinantis, reikia nukelti 
skrybėlę nuo galvos, ar ne? 

Mane tiesiog pritrenkė tų 
klausimų menkumas. Argi to 
sužinoti aš keliavau į Paryžių, 
kad grįžtančią iš kelionės apie 
tai klausia? 

Panašus įspūdis #»§idaro ir 
dabar, kai, pasauliui skęstant 
sunkiose nelaimėse, tremtiniams 
besirūpinant kaip nors bent lai
kinai aptvarkyti savo likimą, 
mūsų spauda Vokietijoje, o pa
skui ir Amerikoj, ėmė svarsty
ti klausimą — ar vartoti žodį 
"pon$s", ar jį išbraukti ii lietu
viško žodyno... , 

Vokietis pasakytų,': "Haben 
Sie keine andere Sorgen ?" ... 
Tai yra — argi Jūs neturite ki
tų rūpesčių? 

* * 

Ttm žodžiui prikiša, kad jis 
slaviškos kilmės, ar panašus į 
slavišką... Bet taip sampro
taudami, turėtumėm išsižadėti 
rankų, akių, nosies ir net gal
vos ... Ką jau bekalbėti apie to
kius dalykus, kaip stalai ir kny
gos! 

Kiti sako, kad "ponas" pri
mena baudžiavą.. 

Bet ką reiškia prieš beveik 
100 metų buvusi baudžiava, pa
lyginus ją su dabar didelėj pa
saulio daly ir mūsų tėvynėj 
siaučiančia priespauda! 
giją primena. 

Palyginkite "poną" su "drau
gu": kuris iš jų mažiau slaviš
kas, ir kuris iš jų didesnę ver
giją primena, 

Tos tautos, kurios tebevarto
ja "Herr, Monsieur, Mister", ir
gi kadaise turėjo baudžiavą. 
Baudžiavos senai nusikratė, o 
mandagumo žodžius dar ir šian
dien tebevartoja. Nes tos tau
tos supranta skirtumą tarp 
baudžiavos blogybės ir niekuo 
nekalto žodžio, tinkamo ne 
kokiam prispaudėjui, o kiek
vienam žmogui mandagiai pa
garbą išreikšti. 

* • 
Kai kas tvirtina, kad Vaka

rų Europoj tie žodžiai "Herr, 
Monsieur, Signor ar Mister", 
kurie reiškia visiška tą patį, 
kaip ir "ponas" — jau tap pat 
yra laikomi pasenusiu dalyku, 
kurį žmonės vartoja tik iš seno 
papratimo, taip sakant, # •"įsi
bėgėjimo". 

Tai visai netiesa. Vokietijoje, 
jei paprasčiausiam gatvės šla
vėjui pasakysi "Guten Morgen, 
Mueller!", o ne "Herr Mueller!" 
tai tas Mueller įsižeis. Ne dėl 
to, kad jam būtų labai svarbu 
girdėti, kaip jį ponu vadina, o 
dėl to, kad ji^ supras, jog tas, 

J kas to žodžio neprideda, nenori 
būti mandagus su juo, rodo jam 
nepagarbą! 

Prancūzijoj be "Monsieur, Ma
dame ar Mademoiselle" «— tai 
yra, "pono, ponios ar panelės" — 
negali niekur nei išsižioti, vis 
vien, ar tai būtų "aukštos visuo
menės* baliuj, ar krautuvėj, ar 
traukiny, ar turguj kopūsto gal
vą perkant... 

Amerikoj, teisybė, žmonės 
daugiau pratę kreiptis vienas į 
kitą tiesiai vardais, nepridedant 
"Mister, Mistress, ar Miss", bet 
taip yra tik tarp gerai pažįsta
mų, bendradarbių, ir tik tada, 
kai praleidžiama pavardė. O prie 

pavardės tuos mandagumo žode
lius visada prideda, net ten, 
kur mes, lietuviai, ir nepratę 
pridėti poną. Pavyzdžiui, rašy
dami apie plačiai žinomus po
litikus, kompozitorius, rašyto
jus, mes dažniausiai rašome 
tiesiai: Trumanas, Stalinas, Tos-
canini, Koestler ir tt. Tuo tarpu 
Amerikos spaudoje priimta ir 
čia rašyti Mr. Truman, Mr. 
Stalin... O laikraščių skaity
tojai savo laiškuose redakto
riams taip pat nerašo, "Dear 
Henry!" arba tiesiai "Henry 
Luce!", o rašo dar "baisiau": 
rašo "Sir!" 
Ameriką nukeliavo iš Europos 
ir jie gali priminti pačius sun
kiausius feodalinės baudžiavos 
laikus.k Pagaliau, pati Amerika 
ne taip jau senai turėjo ne tik 
baudžiavą, bet tikrą vergiją... 

Dabar nei baudžiavos nei ver
gijos nebėra. Manau, kad Ameri
kos juodieji piliečiai, buvusių 
vergų palikuonys, tikrai su di
desniu nemalonumu prisimena 
vergiją, negu kas nors Europoj 
baudžiavą, o visdėlto ir jie nei 
kiek nesibaido vartoti tuos "ver
giją primenančius,, — "Mister" 
arba "Sir". Ir jie moka skirti 
mandagumą nuo vergijos! 

* # 

Kai kas sako — mes žmonės 
demokratiški, tai nėra čia ko 
mums tarp savęs "ponautis" . 

Argi nuo to priklauso demo
kratiškumas? Bolševikai jau 30 
metų "gospodiną" pakeitė "to-
variščium", o ar jie vis dėlto 
nėra didžiausi pasaulyje anti-
demokratai - despotai? 

Kai žmogus mažiau manda
gus, tai jis yra ne demokralii-
kesnis, o tik grubesnis... 

Yra karalių demokratiškes
nių už policijos seržantus ... 

# * 
Italai, jeigu nori pasakyti, kad 

tas žmogus yra gerai išauklė
tas, doras, patikimas, sako apie 
jį "un vero signore" — tikras 
ponas! Panašiai sako ir pran
cūzai. "C'est un Monsieur", 
"C'est une Dame" 

Ir amerikiečiai pianašiai apibū
dina gerai išauklėtą, mandagų 
bei teisingą žmogų. Sako. "He 
is a real gentleman!" 

Kasdieninėje kalboje szBiiKi> 
kiečiai apie kitą žmogų kalbėda
mi dažnai sako "this fellow". 
Ir mes tokiais atsitikimais sa
kome "tas žmogus" arba "tas 
vyras". Bet kai kalbame manda
giau (deja, tai paprastai darome 
dažniausiai tik tada, kai tas 
asmuo yra čia pat ir girdi mū
sų žodžius), tai angliškai sako
me "this gentlemen", o lietuviš
kai kaip gi kitaip pasakysi, jei 
ne "šis ponas"! 

Ištikrųjų, dabartiniais laikais 
"ponas" jau reiškią visai ne tą, 
ką jis reiškė baudžiavos laikais, 
šiandien ponas reiškia visai tą 
patį, ką ir angliškasai "gentle
men". 

Taigi, jeigu kas man saky
tų, "Nevadink manęs ponu, nes 
aš niekad ponu nebuvau ir ne
būsiu!", turėčiau pagalvoti, kad 
tai keistų nusistatymų žmogus, 
kuris skelbia gal net perdaug 
blogą nuomonę apie saVe. Nes 
tai reiškia — niekad nebuvau 
džentelmenu ir nebūsiu! Ką ga
lima galvoti apie tokį nusistaty
mą? Nesusipratimas ir daugiau 
niekol 

Bijau, kad perdėta baimė 
žodžio "ponas" ar "ponia" ir#no-
ras padaryti santykius papras
tesniais, primityviškesniais ne
nueitų į blogesnį kraštutinumą: 
kad stengdamiesi būti labai 
"demokratiški", nepasidarytu-
mėm tiesipg — neišauklėti, gru
b ū s  . . .  

Todėl manyčiau, kad daugiau 
reikia rūpintis ne tuo, kaip ir 
kuo pakeisti žodį "ponas", kiek 
tuo, kad išliktume visi ponais — 
geriausia to žodžio prasme —- tai 
figa, džentelmenais. Jei neturim 

(Perkelta į 5-tą pusi.) 



D I lt'T A B 

rtpvUNKESE 
Clevelandietes moterys atsiliepia "maišininkei 
Tarp kitų laiškų, kuriuos re

dakcija gavo, kaip atsiliepimus 
į tą daug triukšmo sukėlusį lai
šką, ir kurių daugumoje karto
jamas jau pereitame numeryje 
atpasakotas pasipiktinimas, ga
vome porą laiškų ir iš clevelan-
diečių lietuvių moterų. Tuos, 
kaip skirtingesnius nuo kitų, 
čia perduodame. 

* # 

Mano žodis senoms ameriko-
nėms, kurios sako, kad nepaken
čia Lietuvos mergaičių kostiu
mų! Man visgi keista, kad prieš 
apie 20 metų O. Karpienė ir B. 
Rasiulytė, rodos, pačios pirmo
sios čionai iš Lietuvos parvežė 
ir visur dėvėjo — tada bflvo 
gražu! O kodėl dabar ne? 

Sakot, lietuviški maišai... Na, 
tik gerai įsižiūrėkit! Jie yra iš
austi iš labai plonai verptų siū
lų ir skoningai raštai sutaiky
ti. O jeigu ir būtų maišai — vis 
gi sesių lietuvių pirštais suverp
tas siūlas! Ant Lietuvos ąžuo
linių staklių išaustas — tai tu
rėtų būti mums gražus arba 
nors mielas! 

Sakot, kad pragyvenot apie 
60 ar 70 metų ir nematėt tokio 
aprėdalo! Tai, ištikrųjų, kur 
gi jūs augot ir iki šiol gyvenot? 

Aš Lietuvą apleidau 1913. O 
jau tais laikais per atlaidus Vil
kavišky daug kas dėvėjo senais 
savo mamyčių išgalvotais parė-
dais. Sijonai platūs, keturių pa
lų, vilnoniai, liemenė juodo ak
somo, iškarpyta apačia, siauru 
triseliu apvedžiota, kiek siauro-
ka, su raišteliu priešaky surišta. 
Marškiniai balti, ploni, daug siu
vinėti, žiurstai buvo skersai dry
ži, tarpuose skaisgijų raštai 
jausta. O ant galvų dėvėjo pa-
kalkes — nuometus, kurie buvo 
iš auksuotų ir sidabruotų siūlų 
austi. Tai buvo labai gražu. 

Po pirmo pasaulinio karo lie
tuvaitės jau pačios sau naujus 
kostiumus pasirūpino. 

Kai prisėjo apleist tėvynę Lie
tuvą, daug kas nenorėjo skirtis 
su taip mylimu tautiniu rūbu. 
Tremtyje pragyveno po 4 ar 5 
metus, bet visgi išsaugojo tą 
brangų turtą. Todėl didelė pa-
pagarba jums Lietuvos dukros! 

Sakote, kad tremtinės užėmė 
jūsų jaunuomenės vietą! Visai 
ne! Ta jaunuomenė gali viską 
veikti ir vietos užtektų. Tik la
bai gaila, kad iki šiol neteko ma
tyt jos darbų... 

Aš iš savo pusės patarčiau 
toms senoms moterėlėms įsigy
ti naujus akinius. O pamatysit, 
koki gražūs tie kostiumai ir 
kaip puikiai tos jaunos lietu
vaitės dainuoja, šoka, vaidini
mus atvaidina irgi tikrai arti
stiškai. ' 

O ką tm apie kokias mušty
nes, mėtymus, tai jau kaip se
noms moterims būtų labai ne
gražu. Tai būtų tikras apsiter-
liojimas, k*ip jūs kad sakot.,. 

U. M. C. , 

Gaila, 
Kokios dabar Jūsų širdys 

dirbti dėl Lietuvių Tautos? 
Dainuoti tas puikias jausmin

gas daineles ... Kurios sukelia 
tiek ilgesio, tiek meilės dėl sa
vųjų ten toli už jūrų ... 

Kaip liūdna, kad savi viens 
kitą taip įžeidžia ... Bet laimė, 
ne visi taip jaučia, kaip ta, ku
ri rašė tą nedorą laišką. Tikrai 
man atrodo, kad tai yra pavy
das, betgi jau taip buvo ir bus, 
kad ateina laikas ir senatvė turi 
užleisti vietą jauniesiems, nes 
esu tikra, kad rašytoja yra pa
vargus tiek daug veikus tarp 
lietuvių, rodos turėtų džiaugtis, 
kad dabar yra kas į jos vietą 
stoja tą darbą varyti toliau. Jau 
sulaukus kelių dešimčių metų tu
rėtų dar pastūmėti jaunesnius į 

dirbti mūsų labui* teikti garbę 
mūsų tautai. 

Nes tikrai gėdos dar nepa-
darėt ir nepadarysit mums. 

Nereikėtų būti pilniems ne
apykantos ir šmeižtų ir dar to
kių baisių pažeminimų savo tik
riems lietuviams. Dėlko gi taip 
išmetinėti, iškolioti ir net gra
sinti mūšiu, — ak, visi tada iš 
mūsų juoktųs, tada ir valdžia 
pasipiktintų mūsų tauta, kad ne
sugyvena. e 

Mes, rodos jau ne maži vai
kai, turėtume elgtis, kaip suau
gę. Gaila man Jūsų, naujų lie

tuvių. Jūs atvažiavę turit pra
dėti gyventi iš naujo. O čia da 
bar draudžia ir tą mažą kibirkš
tėlę džiaugsmo, kad mokat dai
nuoti lietuviškas dainas, pašok
ti lietuviškus šokius — bet ir 
tas nepatinka, tikrai gaila ... 

Bet Jūs mūsų lietuviai ir lie
tuvės, nekreipkit daug atidos į 
tokį laišką, dainuokit, kaip iki 
šiol dainavot, o mes klausysim 
ir džiaugsimės Jūsų balsais. O 
jiems dovanokit. 

Pranė 
# / # 

PEREITAM NUMERY 

atpasakotame pasikalbėjime su 
vienu iš tokiuj kuris sakėsi ne
matęs Lietuvoje tautinių dra
bužių, pabaigoje trūko poros 
eilučių, kuiriose turėjo būti to
kie žodžiai: "skryniose moterys 
turėdavo kaž kokių margų sijo 
nu, priejuosčių ..." 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
(Atkelta iš,4-to pusi. ) 

Mekeša Juozas, Albina, Gintau
tas, Albina, Vitalija — Cle
veland, Ohio. 

Misiūnaitė Marija, Elzė — Dor
chester, Mass. 

Olekas Juozas — McKees Rocks, 
Pa. 

Paškevičius Juozas, Aldona, Juo
zas, Ieva — Bethlehem, Pa. 
Petravičius Juozas, Liuda — 

Methuen, Mass. 
Puniška Aloyzas, Elena — Phi

ladelphia, Pa. 
Puodziukynas Konstantinas — 

Worcester, Mass. 
Ramanauskas Juozas, Sofija, 

Gražina — Forest Hill, N.Y. 
Rickevičius Veronika — Cle

veland, Ohio. 
šalpukas Ona — Great Neck, 

N. Y. 
šarauskas Stasys, Marija, Jur

gis — Antioch, 111. 
ščiuka Juozas, Vincas, Vale, Al

girdas — Worcester, Mas. 
Točiliauskas Edvardas, Valeri

ja, Danutė — Rhinelander, 
Wise. 

Urbonas Mykolas, Ona, Jonas, 
Alvidas — Benson, Arizona 

Vaitekūnas Vladas — Munde-
lein, 111. 

Valius Bronius, Augustina, Al
girdas, Eugenija, Konstanti
nas, Viktoras — E. Chicago, 
Ind. 

žibąs Nikodemas, Ida, Horstas 
— Grighton, Tenn. 

Apte 6 m. rugpiūčio 7 dieną, 
laivu "General McRae" į New 
Yorką atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai: 

Adomavičius Kazys, Ona, Vik
toras — So. Boston, Mass. 

Agurkis Juozas, Janina — Oma
ha, Nebr. 

Aldonis Mečislovas — Amster
dam, N. Y. 

Aliskauskas Marijonas — Ra* 
cine, Wis. 

Ališauskas Jonas, Ona — Wor
cester, Mass. 

Andriukaitis Bronius, Petronė
lė, Aldona, Bronius, Dauman

tas — Chicago, 111. 
Arlauskas Juozas, Eleonora, Juo

zas, Jonas — Baltimore, Md. 
Astrauskas Stasys — New Bra-

intree, Mass. 
Audėjienė Danutė, Česlovą — 

Detroit, Mich. 
Augustinaitis Albertas — Pitts

burgh, Pa. 
Babarskas» Liudvikas, Elena, 

Elena •— Shavertown, Pa. 
Bačinskas Uršulė, Viktoras, Eu- Orintas Vytautas, Regina, Re 

geni j a, Marija — Ajfttioeh, 
111. . * 

Bagdonas Kazimieras, Ona, Ma
rija — Chicago, 111. 

Bagdona§ Julius -r— Brooklyn, 
N. Y.' . 

Bakšys Jonas — Hartford,Conn. 
Balsiukevičius Bonifacas, Ade

lė, žibutė — Easthampton, 
Mass. 

Beinoras Pranas, Monika, Da
lia, Virginija, Laimutė — Mil-
ford, Del. 

Bobrikas Jonas — Cicero, 111. 

Borchert-Barint Arsenijus, Ui* 
rija, Ingeborga — Spring Gar
dens, N. Y. 

Būdvytis Baltrus — Orland 
Park, 111. 

Černiauskas Pranas — Chicago, 
111. 

Cirtautas Mečys — Media, Pa. 
Ciplys Konstantinas, Franciška 

— Amsterdam, N. Y. 
čyvas Juozas, Kaributas, Genė, 

Danutė, Kęstutis — Detroit, 
Mich. 

Dagys Stanislavas — Chicago, 
111. 

Daukšaitė Elena — Meriden, 
Conn. 

Dulkys Algimantas, Adelė — 
Chicago, 111. 

Dundulys Balys — Omaha, Nebr 
Eidukonis Kostas, Aldona, Kęs

tutis — Catawba, Wise. 
Frontcakas Tadas, Vanda — 

Chicago, 111. 
Gavėnas Ona — Ray, N. Dak. 
Gustaitis Antanas, Aleksandra, 

Algimantas •— S. Boston,Mašs 
Janukaitis Marijonas, Vaclovas, 

Mamertas, Robertas — Te-
eumseh, Mich. 

Jaras Pranas, Klara — Benning
ton City, Vermont 

Jasulaitis Vytautas — Roches
ter, N. Y. 

Juknelis Kazys, Jadvyga, Rasa 
— Clinton, Ind. 

Jurčys Tadas, Jadvyga, Linas 
— Chicago, 111. 

Kalinauskas Zigmuntas — Ci
cero, 111. 

Kepenis Jeroslavas, Regipa, Au
relijus —Brooklyn, N. Y. 

Krušniauskas Juozas — Brook
lyn, N. Y. 

Kučas Alfonsas — Orleans 
County, Vermont 

Kudirka Algirdas — Philadel
phia, Pa 

Kupčinskas Kazys, Ona, Bihita, 
Juozas — Pittsburgh, Pa* 

Kuprėnas Jadvyga, Nijolė —> 
Fairffax, Virginia. 

Kurapka Vaclovas, Mathilda, 
Aldonu —- Philadelphia, Pa. 

Lelevičius Antanas, Anelė — 
Rochester, N. Y. 

Marčiukaitis Antanas, Liucija, 
Benigna — Detroit, Mich. 

Masevičius Antanas — Cut 
Bank, Montana. 

Memenąs Dalia, Viktoras — 
Worcester, Mass. 

Mikolaitis Jonas, Elzb i e t a, 
Klaus, Ella — Lake Village, 
Ind. 

Milvortas Irena> Irena — Chica
go, 111. 

Norkus Vladas — Darky, JNu 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai. 

PATERABAS Juozapas, 57 me* 
tų, mirė birželio 2 d., Chicago, 
111., (Šiaulių ap., Žagarės par., 
Juodeikių km.) Amerikoj ii* 
gyveno 38 metus. 

VAITKIENĖ Ona (Monstvilai-
tė), pusamžė, mirė birželio 
4 d., Chicago, 111. •( Raseinių 
ap., Tauragės par-, žąsinų k.) 
Amerikoj išgyveno 38 metus. 

VASILIAUSKAS Antanas mirė 
gegužės 12 d., Homestead,Pa. 

STANKAUSKIENĖ Petronėlė, 
mirė gegužės mėn., Pitts
burgh, Pa. 

BLUTAS Liudvikas mirė ge
gužės 13 d., Pittsburgh, Pa. 

ŽUKAUSKAS Stanislovas mirė 
gegužės 14 d., Hanover Toun-
ship, Pa. 

ALEKSA Simonas mirė gegužės 
14* d-, Kingston, Pa. 

DELUNIENĖ Agnieška, 64 m., 
mirė kovo 19 d., St. Louis,Mo. 

BLIUKYTĖ Marijona mirė ge
gužės 21 d., Montreal, Kanada 

STANKEVIČIUS Povilas mirė 
gegužės mėn., Frackville, Pa. 

STASIULIS Antanas, 66 metų, 
mirė birželio 1 d., Chicago, 
111. (Kretingos ap., Andrie-

GALMINAS Grigorius, pusam
žis, mirė gegužės 31 d., Chi
cago, 111. (Tauragės ap., Upy
nos par., Gegužės km.) 

GELžAINIS Jonas, pusamžis, 
mirė birželio 1 d., Chicago, 
111. (Šiaulių ap., Kuršėnų k.) 
Amerikoj išgyveno 37 metus. 

VALAKEVIČIENĖ Ona, mirė 
gegužės mė., Minersville, Pa. 
javo par., Kapstotų km.). 
Amerikoj išgyveno 45 metus. 

MIRONAS Antanas, pusamžis, 
mirė gegužės 31 d., Chicago, 
111. (Panevėžio ap., Šeduvos 
par.). Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

MATUSEVIČIA Juozapas, 69 
metų, mirė birželio 1 d., Chi
cago, 111. Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

EITMANTIENĖ Silvija (štau-
paitė), pusamžė, mirė birže-
lia 5 d., Chicago, 111. (Vabal
ninku par., šukonių km.) 
Amerikoj išgyveno 42 metus. 

YAKAS Pranciškus, pusamžis, 
mirė birželio 4 d., Chicago, 
111. (Tauragės ap., Šilalės par.. 

priekį, kad būtų pilni energijos j Bokas Henrikas — Chicago,!!!*! bury, Conn, 

gina — New Braintree, Mass. 
Palionis Vincas — Wolcott,Conn 
Panka Ona, Kristina* Toma# —* 

Chicago, 111. 
Parokas Mykolas* Zofija, Da

nutė, Gražina — Chicago,I1L 
Pociūtė Aniceta — Cleveland^ 

Ohio. 
Polučkienė Antanina — Detroit, 

Mich. 
Pielikvtė Valerija — Worcester, 

Mass. 
Račiūnas Ona — Chicago, 111. 
Račiūnaitė Eugenija — Water-

Vaitemėnų km.). Amerikoj iš
gyveno 49 metus. 

POVILAITIENĖ Anelė (Du-
bauskaitė) mirė birželio 4 d., 
Chicago, 111. (Panevėžio ap., 
Sidabravo par.) 

DUNOVSKIENĖ Emilija mirė 
gegužės 1? d., Loš Angeles, 
Calif. 

BALSYS Pranas, 62 metų, mi
rė gegužės 16 d., New Lon
don, Conn. (Ariogalos par.) 

RINKEVIČIUS Stasys, 44 metų, 
mirė gegužės 1 d., Philadel
phia, Pa. 

GRICIUS Kazimieras, 65 metų, 
mirė gegužės 18 d., Brooklyn, 
N. Y. 

ŠOLIUNAS Mykolas, mirė ge
gužės 8 d., New Haven, Conn. 
(Suvalkų rėd.) 

ROSELIS Albinas, 30 metų, 
mirė gegužės 9 d., Montreal, 
Canada. 

ZINKUS Juozapas, mirė gegu
žės mėn., Lawrence, Mass. 

PENKAUSKIENĖ Pranciš k a 
mirė gegužės 15 d., Lawrence, 
Mass. 

POCIUS Jonas mirė gegužės 18 
d., St. Petersburg, Fla. (Var
nių miesto.) 

KASMOčIUS Jonas M., 67 m., 
mirė gegužės 22 d., Cliffside, 
N. J. (Kauno miesto). 

DANIELIUS Vincas, 78 metų, 
mirė gegužės 16 d., Philadel
phia, Pa. (Raseinių ap., Skirs
nemunės par.). Amerikoj iš
gyveno virš ."50 metu. 

LAUDANSKIENĖ Liudvika mi
rė gegužės 22 d., Philadelphia, 
Pa. (Telšių ap., Kulių pąr., 
Jurjonų kaimo). Amerikoj iš
gyveno 38 metus. 

GRISAIT1ENĖ Izabelė, 61 me
tų, mirė gegužės S% d., Bro
oklyn, N. Y-

ANDRIJAUSKIENĖ Ona, 65 
metų, mirė birželio 1 d., Bro
oklyn, N. Y. 

SKELTIENĖ Pranciška (Laury-
naitytė), mirė gegužės 23 d., 
Worcester, Mass. (šakių ap., 
Slabodų km.). Amerikoj iš
gyveno 36 metus. 

ŽELVYS J-, 72 metų, mirė ge
gužės 24 d., Girardville, Pa. 

PETRUŠEVIČIUS Stanislovas, 
51 metų, mirė birželio 1 d., 
Brooklyn, N. Y. 

OBRAITIS Vincas, 64 metų, Mi
rė birželio 4 #., Brooklyn, N. 
Y. 

SATKIENĖ Ona (Zitaitė), pus
amžė, mirė gegužės 21 d., Chi

cago, 111. (Kretingos ap., An-
• driejavo par., Kičkėnų km.) 
Amerikoj išgyveno 47 metus. 

MASALSKIS Benediktas, 52 
metų, mirė gegužės 23 d., Chi
cago, 111. (Kėdainių ap., But
kiškės par., Baukių km.) 
Amerikoj išgyveno 37 metus. 

JONAITIENĖ Agota, 60 metų, 
mirė gegužės 26 d., Chicago, 
111. (Ukmergės ap., Pagirių 
par., Gudelių kaimo). Ameri
koj išgyveno 25 metus. 

DANILA Mykolas, seno am
žiaus, mirė gegužės 31 d., 
Chicago, 111. Amerikoj išgy
veno 44 metus. 

MACIJUNAS Louis, 30 metų, 
mirė birželio 3 d.. Chicago, 
UI., kur buvo ir gimęs. 

ARGI NETURIME KI
TŲ RŪPESČIU 
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

geresnio žodžio tiems geriesiems 
žmogaus privalumams pavadin
ti, tai vadinkime tą taip, kaip 
lig šiol vadinome, vadinkimės 
ir jauskimės, o taip pat ir elki
mės visur, kaip tikri ponai -
džentelmenai, atmindami, kad 
kiekvienas žmogus, koks bebūtų 
jo užsiėmimias, koks bebūtų jo 
turtas, koks bebūtų jo išsilavi
nimas, jeigu tik jis yra doras 
ir teisingas, jeigu tik jis moka 
tinkamai gerbti kitą žmogų ir 
žmoniškai, mandagiai su kitu 
pasielgti, — yra tikras ponas, 
šių dienų to žodžio prasme. 

Tik neišauklėti, tik kitų žmo
nių niekintojai ar skriaudėjai 
bei išnaudotojai nėra verti pono 
vardo. 

Bet.. .Tas, kas yra išauklė
tas, neapsiima pats būti kiekvie
no teisėju, nors jam kartais ir 
atrodo, jog tas ar kitas asmuo 
nėra "ponas" arba "džentelme
nas". Todėl tas, kas pats yra 
tikras džentelmenas, net ir blo
gos nuomonės širdyje apie kitą 
būdamas, susilaiko nuo per grei
to nuteisimo. Pono arba džen
telmeno vardo vertas asmuo 
greičiau vagį pavadins ponu, 
saugodamasis per klaidą dorą 
žmogų vagim pavadinti... Tai 
yra tikra poniškumo ypatybė. 
Tokiais ponais būti ir vadintis 
niekam negali būti gėda! 

• LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas. Kaina 50# 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO's 
BASEMENTE 

Razminas Pranas, Birutė, Be
gina — Orland Park, 111. 

Rytmetienė Stefanija — Chica
go, 111. 

Sabaliauskas Joana — Sodus, 
Mich. 

Sabaliūnii Zenonaą Jadvyga, 
Leonas, Marija — Sodus, 
Mich. 

Salaguba Kostas — Chicago, 
111. 

šalčiūnas Vincas, Ona, Nijolė, 
Ramutė — Philadelphia, Pa. 

Šneiderienė Ona — Glendale, 
N. Y. 

Senkus Ona, Juozas — Maspeth, 
N. Y. 

Sipaila Juozas, Petronelė, Sa
lomėja — Baltimore, Md. 

Skrinska Jurgis — Summit, 111. 
Skrinska Petronelė — Waxford, 

Pa. 
Šlapkūnas Domas, Jadvyga, Do

mas, Gintaras — Brooklyn, 
N. Y. 

šližys Jurgis, Mikalina, Zita — 
Waterbury, Conn. 

Stačiokas Leonas — Waterbury, 
Conn. 

Stočkus Zenonas, Stanislava — 
Chicago, 111.-

Stročkas Juozas, Stanislava, 
Saulius '— Chicago, 111. 

čepkauskienė Joana — Detroit, 
Mich. 

Tirva Kazys, Algimantas — So
dus, Mich. 

Tornau Dagni — Chicago, 
Vainauskas Pranas, Emilija — 

Rockford, 111. 
Vaznelis Jonas —> Chicago, III. 
Vosylius Monika, Vidmantas, 

Otilija, Nerimantas — Ro
chester, N. Y. 

žilaitienė Veronika — Philadel
phia, Pa. 

Sutaupyki* 30c yardui! 

INDIAN HEAD 

COTTfllS 
Su mažais trūkumais! 79c vėrės. 

Hr 

f • Didelįs spalvą pasirinki
mas 

• Galai tvirtai atsiūlėti 

• Sutvirtinti pastoviomis 
proporcijomis 

• Patvarios spaiygą, ilgai 
gražios 

• Siuvant. nesusimeta 

Nuo 10 iki 20 yardų rietimai... Pakankamas įtgis kiekvienos 
spalvos užuolaidoms, lovatiesėms ir tt. Jūs taupote įsiūdamos 
šiuos garsius "Indian Head Cottons" i sukneles, pajūrio dra
bužius, vaikų drabužėlius, priejuostes, žaidimo drabužius ir tt. 
Mes parduodame tas garsias medvilnes beveik 409< pigiau tik 
dėl jų menkų trūkumų, kurie tik erelio akimis žiūrint nelieka 
nepastebėti. Visos 35 - 36 colių pločio. 

Reguliarus 1.19 spausdinti 
"Indian Head Cotton" 

Truputi su trūkumu, nuo 20 iki 50 yardų ilgio.... yardas 59c 
Basement Y*rd Goods Department 

. „ 
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*pYLINMESE 
KULTŪROS FONDO UŽUOMAZGA 

CLEVELANDE 
Pereitą sekmadieni, liepos 30 

dieną apatinėje Lietuvių Salės 
patalpoje įvyko Lietuvių Trem
tinių D-jos Clevelande susirin
kimas. 

Nors ta patalpa dabar dvigu
bai didesnė — praplatinta, bet 
vietos buvo beveik per maža: 
jau tiek daug naujų atvyko per 
paskutinius porą mėnesių! 

Svarbiausias šio susirinkimo 
svarstytas klausimas ir nuta
rimas buvo — sudaryti fondą 
Clevelando lietuvių kultūriniam 
veikimui finansuoti. Pradžią pa
siryžo sudaryti draugijos na
riai, bet tikimasi, kad ir visa 
Clevelando lietuviu visuomenė 
aktyviai prisidės prie to fondo 
sustiprinimo. 

Kol susidarys platesnis ko
mitetas tam fondui valdyti ir 
rūpintis jo pripildymu, susirin
kimas išrinko pradinę to fondo 
komisiją iš šių asmenų: Ig. Ma
linausko, A. Mikulskio, A. Au-
gustinavičienės, M. Žilinskienės, 
J. Daugėlos, V. Kizlaičio ir V. 
Braziulio. Kandidatai jiems pa
vaduoti, jei kurie turėtų iš ko
misijos pasitraukti: J. P. Nas-
vytis, V. Rastenis, J. Damušie-
ne ir Kudokas. 

Susirinkimas nutarė, kad visi 
Tremtinių Draugijos nariai šiais 
metais atleidžiami nuo regulia
raus nario mokesčio, bet užtat 
mokės kas mėnuo bent po do-
lerj šiam fondui. Numatyta, kad 
nuo tos pareigos gali būti atlei
džiami tie nariai, kurie dar nė
ra gavę arba yra netekę darbo, 
ar šiaip turi didesnių finansi
nių sunkumų. 

Išrinktai komisijai pavesta 
rūpintis ne tik surinkti lėšas 
iš draugijos narių bei sudaryti į 
kultūrinio veikimo finansavimo j 

programą ir ją vykdyti, bet taip 
pat ir rūpintis, kad artimiausiu 
laiku prie šio fondo prisidėtų j 
kuo daugiausiai Clevelando lie-J 
tuvių organizacijų ar paskirų j 

asmenų. Prisidedant prie fondo i 
platesnei Clevelando visuomenei, j 
numatoma ir fondo komitetą 
sudaryti iš visos vietos visuo

menės. Tremtinių draugija šia
me reikale daro tik pradžią ir 
imasi organizavimo darbo. 

Dabartinei fondo komisijai 
pavesta taip pat drauge su 
Draugijos valdyba rūpintis dar 
ir kitu svarbiu klausimu: lie
tuviu mokyklos ar bent lietu
višku kursų lietuvių vaikams 
steigimu. 

JAU RENKAMI ĮNAŠAI KUL
TŪRINĖS VEIKLOS FONDUI 

Fondas pradedamas sudarinė
ti tuojau, dar šį mėnesį. Jau 
dabar laikas mokėti fondui šio 
rugpiūčio mėnesio įnašus. Kad 
būtų visiems patogu tuos įnašus 
įmokėti, DIRVOS redakcija yra 
prašoma tuos įmokėjimus pri
imti. Todėl pranešame, kad DIR
VOS redakcijoje jau yra šio 
fondo įnašų lapas. Kiekvieną 
dieną, išskyrus ketvirtadienį, 
fondo rėmėjai gali užeiti ir 
įmokėti savo dalį. 

Tai padaryti kviečiami ne tik 
įsipareigoję naujakuriai, bet ir 
visi lietuviai clevelandiečiai, ku
rie įvertina lietuvių kultūrinio 
veikimo svarbumą ir turi pasi
ryžimo pagal savo išgales jį 
paremti. 

Prisidėti gali paskiri asme
nys, arba ir ištisos organizaci
jos. 

Jau yra prisidėjusių ir iš se
nųjų clevelandiečių tarpo. 

CHORAS DIRBA 
Liepos 24 dieną Kultūrinių 

Darželių šventėje pasirodęs cho
ras neišsiskirsto, o rengiasi ki
tai progai. 

Laikinai choro pamokų tvar
ka nustatyta tokia: antradie
niais vyrai, trečiadieniais mo
terys, penktadieniais visi. Pa
mokos vyksta Lietuvių Salėje, 
visada 8 vai. vakarais. 

Dalyvauti kviečiami visi bal
singi Clevelando lietuviai, be 
jokio skirtumo, kas kiek metu 
čia gyvena! Chorui vadovauja 
čiurlioniečių vadovas A. Mi
kulskio. 

RUOŠKIMĖS Į TREMTINIŲ 
DRAUGIJOS GEGUŽINĘ — 

PIKNIKĄ! 

Po trijų savaičių, rugpiūcio 
28 dieną, Lietuvių Tremtinių 
Draugija Clevelande rengia di
delę gegužinę — pikniką, su 
įdomia programa. 

Gegužinė bus labai patogioje 
ir jaukioje vietoje — Dr. Ta
mošaičių sode, prie ežero kran
to, 26001 Lake Shore Blvd., 
Euclid, Ohio. Nuvažiavimas pi
gus ir patogus, vieta maloni, 
programa įvairi — tikimasi, 
kad Clevelando visuomenė gau
siai dalyvaus šitame pasimaty
me su naujakuriais. Net ir tie, 
kurie jau anksčiau yra buvę jų 
parengimuose, čia susitiks daug 
naujų žmonių, nes paskutiniu 
laiku naujakurių, skaičius kele
riopai padidėjo. 

NAUJAKURIS AMATININKAS 

Prieš .tris mėnesius į Cleve-
landą iš Vokietijos atvykęs lie
tuvis Kazys Ivanauskas atidarė 
batų taisymo dirbtuvę 1463 Ad
dison Rd., prie pat Wade Park. 

Visiems lietuviams naujaku
riams labai patogi vieta batus 
pasitaisyti. Kviečiame ir seniau 
Čia gyvenančius lietuvius iš
bandyti naujai atvykusio tautie
čio amatininko patarnavimą ir 
palaikyti naujakurystėje. 

RKO KEITH S 105th 
Nuo sekmadienio, rugpiūčio 

7 dienos: "House of Strangers" 
su Edward G. Robinson, Susan 
H ayvvard, Richard Conte. 
e N 

Lietuviškas šeimyniškas 
IŠVAŽIAVIMAS 

sekmadienį, rugpiūčio — Aug. 
7 dieną, 1949. 

Pradžia 10:00 vai. iš ryto. 
NEUROS DARŽE 

•N. Brunswick, Ohio 
Gera muzika, šokiai. 

Kviečiame visus! 
Batų taisymo dirbtuvė (14 maž 

LARRY ADLER 
ateinantį trečiadienį, rugpiūčio 
10 d., specialiai atskrenda lėk
tuvu iš Londono į Clevelandą 
ir dalyvaus, kaip svečias Cleve
lando Vasaros Orkestro koncer
te Public Auditorium. Jis jau 
septynis kartus čia yra pasiro
dęs ir turėjo didžiausį pasiseki
mą, todėl manoma, kad atei
nantį trečiadienį Public Audi
torium bus pilnutėlė; , 

Ateinantį šeštadienį, rugpiū
čio 13 d., koncerte dalyvaus 
žymiausia pianistų pora White-
more ir Lowe. 

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. 

JAKU B S & SON 
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo įstaiga 

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
Frlna Avenue ENdicott 17G3 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuvė 

1463 Addison Rd. 
(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

1949 MONCRIEF 
J us y Naujas  Namas NeRA Moderniškas be 

1^^ šildymo Jrentfimas ANGLIMS-(iASl'I-ALIEJUI 

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

Telefonai: 
CE 0019 
MA :m$ 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojaa 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skaniu 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. 

r n 

LIETUVIŲ SALĖ 

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

LABAI PIGU! 

Vienos šeimos 5 kambarių 
namas, Pensylvania gatvėj 
(arti prie Superior Ave.) — 
*6,000,-

Dviejų šeimų, po 5 kamba
rius, E. 72 gatvė, prie St. Clair 

— $9,000.-

Kaip naujas, dviejų šeimų, 
po 4 kambarius, viskas moder
niai, švariai ištaisyta, Medina, 
arti prie E.79 gatvės — $7.900.-

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimai 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Turime daug pavienių ir 
dviem šeimom namų visame 
mieste, ypač prie naujosios pa
rapijos. 

Telefonuokite: Vincas Grei
čius, GLenville 2286, arba 

TAYLOR REALTY Co. 
KEnmore 5006 
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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 iš lauko. Kaina — $ 
9,000. 
8221 Medina Ave., arti prie 

E. 79 gatvės 
Telefonas: EĖ 9958 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 
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•g Kas ir kur 3* 
V. Nagius-NageviČius, gene

rolas, buv. Lietuvos Kariuome
nės Sanitarijos Skyriaus Virši
ninkas ir Lietuvos Karo Mu
ziejaus įkūrėjas bei ilgametis 
jo globėjas, su žmona Veronika 
pereitą šeštadienį iš Austrijos 
atvyko į Clevelandą ir apsisto
jo pas K. S. Karpius. 

Tiesiog iš traukinio V. Na-
gevičiai su Karpiais aplankė 
DIRVĄ. Gen. Nagevičius svei
kino DIRVĄ, kaip senas jos 
skaitytojas dar nuo prieškari
nių laikų, o ypač paskutiniais 
metais, kai gyveno Austrijoje. 
Po to pareiškė: "Palikom Eu
ropą su džiaugsmu, atvykom čia 
su baime''. Su džiaugsmu todėl, 
kad ten pasiliko nuolat grėsęs 
pavojus, o su fraime todėl, kad 
nežinia, kaip greit čia pasiseks 
tapti naudingiems. Nes, esą, no
ris būti naudingu, arba mirti... 

J. ir M. Miščikai buvo kelioms 
dienoms apleidę Clevelandą ir 
lankėsi pas savo gimines Chica
go j, tačiau suskobo grįžti į SLA 
14 kuopos šeimynišką išvažia
vimą, kuris įvyko Schneiderių 
ūkyje pereitą sekmadienį. 

J. ir J. Vilčinskai buvo išvykę 
atostogoms pas gimines į New 
Yorką, Bostoną ir tų miestų 
apylinkes. Smagiai paviešėję 
grįžo į Clevelandą ir suskubo da
lyvauti SLA 14 kuopos šeimy
niškame išvažiavime. 

Alekas Banys, energngas cle
velandiečių veikėjas, BALFo 
skyriaus pirmininkas, Lietuvos 
Gedimino Ordino kavalierius, sa
vo atostogų metu buvo išvykęs 
į Washingtoną, kur lankėsi ir 
Lietuvos pasiuntinybėje. Grįžda
mas užsuko paviešėti pas brolį 
į Niagarą Falls, N. Y. 

P. J. žiūrys pereitą pirmadie
ni supažindino čiurlioniečių va
dovą A. Mikulskį su Clevelando 
miesto Kultūrinių pramogų sky
riaus vedėja Mrs. Hogers ir jos 
padėjėju Mr. Austin. 

Mr. Austin matė lietuvių pa
sirodymą Kultūrinių Darželių 
šventėje ir juo labai sužavėtas 
pareiškė, kad Cleveland's dar 
nežino, ką jis turi. 

Pasimatyme sutarta daryti 
žygių, kad lietuvių dainos ir 
tautiniai šokiai būtų plačiau iš
populiarinti Clevelande ir toliau. 

Kun. čekavičius iš Brooklyno, 
N. Y., grįždamas iš didesnės ke
lionės po USA ir Kanadą, buvo 
sustojęs Clevelande. Apsilankęs 
DIRVOS redakcijoj, maloniai 
pasidalino įspūdžiais iš įvairių 
lietuvių kolonijų. 

P. P. Jaro, mūsų korespon
dento Baltimorėje, giminaičius 
Petrą ir Marijoną Jarus, kurie 
nesenai atvyko iš Vokietijos, 
liepos 22 d. aplankė garnys ir 
atnešė dukrelę, kuriai duotas 
vardas Birutė-Regina. 

J. Žilinskas, Pittsburgho Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas, drauge su C. Puku, J. 
Abromaičiu ir kt. lankėsi Cle
velande ir kalbėjosi su čiurlio
niečių vadovu A. Mikulskiu dėl 
ansamblio apsilankymo Pitts-
burghe. Jei sąlygos leis, tas 
apsilankymas numatomas kitų 
metų vasario mėnesį. 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio trečiadienio 

šiame teatre rodoma linksma 
spalvota filmą "It's A Greet 
Feeling". Tai yra istorija apie 
jauną gražią Hollywoodo stu
dijos valgyklos patarnautoju, 
kuri nori tapti žvaigžde. 

Svarbiausias roles vaidina 
Dennis Morgan, Doris Day ir 
Jack Carson, o šalia jų dar de
vynios garsenybės: jų tarpe Ga
ry Cooper ir Joan Crawford. 

TELEFONO ĮDOMYBIŲ 
PARODA 

The Ohio Bell Telephone Co., 
savo centriniuose rūmuose, 750 
Huron Rd., nuo antradienio, 
rugpiūčio 9 dienos, atidaro labai 
įdomią modernių telefono įren
gimų parodą, kurioje bus rodo
mi dabartiniai ir net numato
mi ateityje telefono patobulini
mai. ši paroda buvo pirmą kartą 
rodoma Amerikos Telefono ir 
Telegrafo Bendrovės dalininkų 
susirinkime New Yorke. Vėliau 
ji buvo rodoma Washingtone, 
D. C., paskui Detroite ir Lan
sing, Mich. Iš Clevelando ji bus 
perkelta į Columbus, o vėliau f 
kitus didesnius miestus. 

NAUJA PAUKŠTIENOS 
KRAUTUVĖ 

Farmers Pride Cut-up Poul
try Store atidaro naują krautu
vę 2057 East 4th St. Siūlo eko-
omišką patarnavimą pokyliams. 

Visa paukštiena ir kiaušiniai 
tieeiai iš ūkio. Kitos tų pačių 
savininkų krautuvės yra 1270 
Euclid Ave. ir 3311 Broadview 
Rd. 

Savings wil l  always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

i  t h  a  f e e l  i n g  o  

security and personal 

independence! 

Savers always welcome 

Reikalaukite 
GERIAUSIO! 
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P I L S E N  E R  

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  

DIRVA — vienatinis Lieta-
ftų laikraštis Ohio valstijoj®. 
Kaina metams tik $3.00, 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

JOHN TYERS, 

baritonas, šį šeštadienį, rug
piūčio 6 d., dalyvauja POP kon
certe Public Auditorium. 
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Į P J KERSIS 
= 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos fcfteip- S 
£ kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą j vai- 2 
Z riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai | 
E garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 
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I I. J. SAMAS - JEWELER Į 
| Persikėle į naują didoanf ir gražesnę krautuvę | 

| 7007 Superior Ave. ^ Greta Ezella Theatre | 

S Dabar jau turime didesni rfnkinf Deimantų, žiedų, Laik- S 
= rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. g 
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