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, VISUOMENĖJE 

Posėdžiavo ALT Sąjun
gos Valdyba 

Ėugpiūčio 27 dieną New Yor-
ke [vyko Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos valdybos po
sėdis, kuriame dalyvavo iš Chi-
cagos atvykęs pirmininkas A. 
A. Olis, valdybos nariai: J. Tys-
liava ir J.P. Ginkus, reikalų ve
dėjas ir arčiau prie New Yor-
ko gyveną Sąjungos Tarybos 
nariai. 

ALT Sąjunga ir Lietuvių 
Kongresas 

Visuotinio Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalu ALT Sąjungos 
vadovybė nusistatė, jog iš są
jungos pusės turi būti viskas 
padaryta, kad dalyvavimas ja
me būtų gausus ir reikšmingas 
Amerikos lietuvių ateities vei
kimui. 

Nusistatyta iš anksto pareng
ti Amerikos Lietuvių Tarybai 
eilę sumanymų bei pasiūlymų. 

Vertėtų visiems dar prieš 
Kongresą apgalvoti ir padisku
tuoti klausimus, surištus su 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
dalyvavimu kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Reikėtų, kad kuo dau
giau apgalvotų nuomonių būtų 
patiekta ar tiesiog Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomajam 
Komitetui, ar savo organfzaci-
jų centrams. ALT Sąjungos kai 
kurie skyriai kaip tik numato 
organizuotas diskusijas tokiais 
klausimais ir numato tų disku
sijų išvadas perduoti Sąjungos 
valdybai. 

Taip rengiantis, Kongresas 
galėtų išvengti per daug palai
dų diskusijų ir jo svarstymai 
būtų daug vaisingesnį. 

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenes organizavimas 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vadovybė pareiškė 
nuomonę, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę organizuoti rei
kia, tačiau VLIKo numatytas 
uniforminis tos organizacijos 
statutas praktiškai greičiausiai 
neįvykdomas ir nebūtinai reika
lingas. ALTS vadovybė mano, 
kad lietuvių bendruomenės vie
ningumui išlaikyti užtektų, jei 
tik visur būtų įsąmonininti 
paskelbtosios Lietuvių Chartos 
dėsniai. O organizacinę formą 
nusistatyti reiktų palikti kiek
vieno krašto lietuvių bendruo
menei pačiai, prisitaikant prie 
vietos sąlygų ir prie jau esa
mos organizaęinės sistemos. 

Teorija ir praktika 
Beveik visi mūsų veikėjai 

stengiasi skelbti lietuvių vie
ningo veikimo reikalingumą. At
skiros tremtinių organizacijos 
daugelio kritikuojamos, kam jos 
atskiros, kam tremtiniai nepa
sitenkina paprastu įsiliejimu į 
jau esamas organizacijas. Bet 
iš čia daugelis atsako — neno
rime skaldytis, norime kulūros 
srityje veikti iš vieno. Tačiau 
dabar kaip tik tremtinių grupės 
steigia atskirus Ateitininkų klu
bus, kurie išsiskiria ir iš trem
tinių draugijų, ir neįsilieja į 
esamas katalikų draugijasf 

Vieni tai vadina diferencia
cija, kiti paprastu skaldymu... 

Trys motorizuotos sovietu divivzijos 
atžygiavo prie Jugoslavijos sienos 

Sovietų karo laivas be leidimo perplauki Dunojumi per Jugoslavijoj terito
riją. — Kominformas su generolais posėdžiauja Bulgarijos sostinėj ir sten
giasi, kad visi tą matytų. — Ar tai tik nervų karas, ar pasirengimai veikti. 
• Pereitą penktadienį iš Ven
grijos atėjo žinios, kad trys 
motorizuotos sovietų divizijos, 
su stipriais tankų daliniais, iš 
Rumunijos įžygiavo į Vengriją 
ir nužygiavo prie pat Jugoslavi
jos sienos. 

Tuo pačiu metu iš Bulgarijos 
pranešta, kad Sofijoj, Bulgari
jos , sostinėj susirinko posėdžio 
Kominformas. 

Ligi šiol Kominformas pa
prastai posėdžiaudavo labai slap
tai, ir tik posėdžiams pasibaigus 
būdavo maž daug sužinoma vie
ta, kur susirinkimas įvyko. Apie 
tuos posėdžius nieko nebūdavo 
skelbiama. 

Dabar to posėdžio laikas ir 
vieta ne tik neslepiama, bet 
priešingai, viskas daroma taip, 
kad būtų kuo aiškiausiai mato
ma. 

Kominformo susirinkimui vie
ta parinkta didžiausiame Sofi
jos viešbuty. Viešbutis iš anks
to buvo ištuštintas, apstatytas 
aplink sargybomis su kulkosvai
džiais, su ginkluotais žvalgais 
net ant stogo. Taip renkasi 
"liaudies vadai" taip vadinamo
je "liaudies respublikoje" ... 

Visi garsieji Kominformo na
riai, taip pat ir Rumunijos Anna 
Pauker ir Bulgarijos komunistų 
partijos centro komitetas susi
rinko visiškai nesislėpdami. 

Drauge su jais atvyko ir visa 
eilė generolų: ne tik bulgarų, 
bet ir iš kitų kraštų. Pastebėta 
du sovietų generolai, du čekų, 
du albanų pulkininkai. 

Visi tie kariškiai buvo uni
formuoti ir ne, tik nesistengė 
užsimaskuoti, bet atrodė, jog 
nori, kad juos matytų... 

Iš Jugoslavijos praneša, kad 
tik dabar paskelbta, jog porą 
savaičių anksčiau sovietų karo 
laivas iš Rumunijos Dunojaus 
upe perplaukė į Vengriją per 
Jugoslavijos teritoriją. Jis pra
plaukė du Jugoslavijos pasienio 
punktus — Kladovo ir Bazdan 
— nei viename nesustodamas, 
nors pasienio sargyba to reika
lavo ir pagal susitarimą apie 
Dunojaus iipes naudojimą turė
jo ten sustoti. Laivas nuplaukė 
į Vengriją ir grįžo atgal, irgi 
visiškai nesiskaitydamas su rei
kalavimu pasienio punktuose su
stoti ir atlikti formalumus. 

Jugoslavijos valdžios organai 
sako, kad tą kartą nieko nebuvo 
daryta prieš tokį sauvaliavimą, 
bet daugiau tas taip paprastai 
nep*aeia ... 

Ką tai reiškia? 
Yra visokių spėliojimų. Vieni 

mano, kad tai yra sovietų pa
sirengimas įžygiuoti į Jugos
laviją ir ten jėga sutvarkyti 
nepaklusnųjį Tito. Bet čia tuo
jau atkreipiamas dėmesys į tai, 
kad vienų motorizuotų divizijų 
neužtenka tokiam žygiui, rei
kia ir pėstininkų, kurių judėji
mo tuo tarpu nematyti. 

Į tai pirmosios teritorijos gy
nėjai atsako, kad pėstininkų da

liniai visą laiką yra Vengrijoje 
ir jie labai lengvai gali irgi at
sirasti prie Jugoslavijos sienos. 

Kiti mano, kad tos divizijos 
atsirado sąryšy su Rumunijoj ir 
Vengrijoj kilusia propaganda, 
siekiančia atskirti nuo Jugosla
vijos kai kurias teritorijos da
lis. Mano, kad tose vietose gali 
būti pakurstyti sukilimai ir iš 
Vengrijos bei Rumunijos bus 
siunčiamos pajėgos tiems su
kilimams paremti. O divizijos 
yra tik sukilėlių padrąsinimui. 

Bet tik kai kurių dalių atplė-
šimas Maskvos nepatenkintų. 

Svarbiausias Maskvos tikslas, 
atrodo, sukelti ir padrąsinti 
Maskvai ištikimas komunistų 
jėgas. Divizijų pasirodymas ir 
toks teatriškas Kominformo po
sėdis su uniformuotais genero
lais yra skirtas greičiausiai tuo 
tarpu tik Maskvos penktajai 
kolonai pagrąsinti ir Titui pa
gąsdinti. 

Amerikos spauda šia proga 
primena, kad, išskyrus 1939 me
tų Suomijos užpuolimą, Mas
kvos sistema kaip tik ir yra 
tokia — paruošti dirvą iš vi
daus, o paskui užimti. Kaip 
ryškų to pavyzdį spauda nurodo 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užėmimą, kur pirma buvo pa
diktuotos neva sutartys, suvar
žyta vyriausybių veikimo laisvė, 
o paskui jau buvo rasta prie
žastis tuos kraštus ir užimti 
be karo. Ir Lenkijos pusė buvo 
užimta tada, kai Lenkija po 
Hitlerio smūgio nebegalėjo prie
šintis. Galima pridėti ir Monč-
žūrijos pavyzdį, kurią sovietai 
užėmė tada, kai japonų jėgos 
jau buvo Amerikps. sutriuškin
tos. 

Todėl apėjama, kad bus ban
doma ir su Jugoslavija pana
šiai elgtis: sukelti sąmyšį vi
duj, suparaližuoti Tito pasi
priešinimą, o tada jau (žygiuoti 
be kovos. 

Jeigu taip pavyktų, tai nie
kam kitam nebūtų patogu įsi
kišti ... 

Bet kas, jei toks planas nesi
seks, jei Tito nervai išlaikys? 

Dabartinėj padėty pirmam 
šūviui ištrūkti nesunku — ka
ras Jugoslavijoj, karas Euro
poj ir... visam pasauly: tokia 
yra visuotinė nuomonė. 

Todė į tas divizijas, kokiu 
jos tikslu bebūtų ten atsiųstos, 
žiūrima su dideliu susirūpinimu. 

Dailės paroda ir gandai 
Kodėl ilgai laukiame? — Koki parodos tikslai ir 
kokios priemonės? — Paroda ir ministerio St. 

Lozoraičio atvykimas 

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

RUGPIUČIO 26 j 
Prezidentas Trumanas spau-1 

dos konferencijoj patarė žurna
listams pasižiūrėti karikatūros 
viename laikraštyje. Ten buvo 
nupiešti Dėdė Šamas ir Johir 
Bull, bestovį, vienas viename 
Atlanto krante, kitas kitame. 
Jie vienas kitam draugiškai šyp
sosi. Bet šalia kiekvieno iš jų 
stovi USA ir Anglijos spauda,' 
kuri svaidosi plytomis per At

lantą ... > 
Prezidento nuomone, tai turi 

reikšti, kad visi nesutarimai 
tarp USA ir Anglijos yra dau
giausiai spaudos išpūsti. 

Rugsėjo 7 dieną Washingto-
ne prasidės US A-Anglijos fi
nansinės derybos, kuriose iš 
Anglijos pusės dalyvaus minis
terial Cripps ir Bevin. Pasita
rimuose dalyvaus ir Kanados1 

finansų ministeris su delega
cija. Taip pat ir prancūzų de
legacija atvyks, su užsienių rei
kalų ministeriu Schumanu prie
šaky. 

RUGPIUČIO 37 
USA povandeninis laivas spro

go ir nuskendo šiaurės vande
nyne, ties Norvegija (apie 400 
mylių nuo Murmansko, pereito 
karo metu pagarsėjusio sovie
tų karinio uesto). ' 

Ten atlikinėjo pratimus trys 
USA povandeniniai laivai. Ki
tas iš tų laivų gelbėjo sprogu
sio laivo įgulą. Kadangi jūra 

buvo audringa, žuvo šeši gel-
bėjusio laivo įgulos nariai. Iš 
sprogusio laivo žuvo tik vienas, 
kiti apie 70 išgelbėti. 

Visuotinio susidomėjimo su
kėlė ne tik pati nelaimė, bet 
ir faktas, kad tie laivai darė 
pratimus taip arti prie sovietų 
krantų. 

• 

UN tam tikra komisija svars
tė klausimą, kaip padidinti žmo
nių maitinimo šaltinius, kadan
gi numatoma, jog iki šio šimt
mečio pabaigos visame pasauly
je bus apie 3 bilijonai žmonių. 
Dabar skaitoma, kad žmonių pa
sauly ya 2 bilijonai ir 300 mi
lijonų. (Bilijonas — 1,000 mi
lijonų-. 1900 metais buvo apie 
1 bilijoną ir 600 milijonų. 1830 
metais — 800 milijonų, o 1630 
metais — tik apie 400 milijo
nų, tai yra maž daug tiek, 
kiek dabar vien tik Kinijoj... 

RUGPIUČIO 28 
Londone "keturių didžiųjų" 

užsienių reikalų ministeriu at
stovai susitarė dar dėl kai ku
rių mažmožių Austrijos taikos 
sutarties reikale, bet jau dabar 
aišku, kad iki rugsėjo 1 dienos 
jie nebus susitarę dėl svarbiau
sių punktų. Paryžiaus konfe
rencijoj jiems buvo duota lai
ko baigti Austrijos sutartį iki 
tos dienos. Tai bene paskutinis 
Paryžiaus konferencijos "laimė
jimas" baigiasi... 

d"terkelta j 4-tą pusi.) 

Lietuviu Dailės Paroda, prieš 
porą metų paruošta parodyti 
Naujajam Pasauliui, jau kuris 
laikas yra čia. Viena darbo da
lis, kuri daug kam atrodė pati 
sunkiausia, jau atlikta. 

Bet, kaip ir iš pat pradžių 
buvo kalbama, paroda ne tam 
per Atlantą perplukdyta, kad 
ji čia gulėtų sandeliuose, nie
kieno nematoma. Reikia ją pa
rodyti Amerikai, ir tinkamai 
parodyti. 

Tinkamai ją parodyti nebet 
kur galima. Todėl jos globėjai 
ir pasiryžo susitarti dėl jos pa
rodymo ne su kuo kitu, o su 
New Yorko Muziejum, čia pa
sirodžiusiai parodai bus atvi
ras kelias į visą Ameriką! 

Pasiryžo ir susitarė. Lietu
vių Dailės Paroda bus New Yor
ko Muziejuje. Tik, nelaimei, ne 
nuo parodos globėjų, o nuo New 
Yorko Muziejaus priklauso, kad 
tenka parodos atidarymo ilgokai 
laukti. Ir gal net ne nuo mu
ziejaus vadovybės tai priklau
so, o nuo kitų aplinkybių, kurios 
sutrukdė New Yorko Muziejui 
pageidautu laiku persikelti į jo 
naujas patalpas. Ne mes vieni, 
lietuviai, laukiame. Laukia ir 
tokia įžymi Amerikos įstaiga, 
kaip New Yorko Muziejus! 

Bet gi tas laukimas pasibaigs, 
ir kaip dabar iš New Yorko 
Muziejaus pusės tvirtinama, 
Lietuvių Dailės Paroda galės 
būti atidaryta spalių mėnesį. 

Buvo užsimota tą parodą ati
daryti Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seimo metu. Ap
linkybės neleido to padaryti. 
Dabar, atrodo, bus dar geriau, 
nes parodą galės matyti Visuo
tinis Amerikos Lietuviu Kon
gresas. 

* * 

Iš pat pradžių buvo pabrėž
ta, kad šios parodos tikslas nė
ra vien tik parodyti Amerikai 
lietuvių dailininkų darbus. Jos 
tikslas yra daug didesnis: pri
minti Amerikos visuomenei, kad 
lietuvių tauta vistiek dar gyva, 
kad jos tik dalelė išsiveržusi iš 
priespaudos sugeba pasireikšti 
aukštos kultūros vertybėmis. O 
tai reikš šauksmą į Amerikos 
visuomenę, kad lietuvių tauta 
yra verta laisvės ir reikia padė
ti -jai kovoti už tą laisvę! 

Tais sumetimais parodos glo
bėjai stengiasi neapsiriboti vien 
tik dailės kūriniais, bet ir iš 
viso, kiek tik bus galima, paro
dyti Amerikos visuomenei kuo 
daugiau lietuviškos kultūros 
turtų. Stengiamasi suorganizuo
ti taip pat ir lietuviškos dainos, 
lietuviško tautinio šokio, lietu
viškos knygos ir visų kitų pa
rodyti vertų mūsų kultūrinių 
vertybių perstatymą. Kiek tai 
pavyks, sunku iš anksto pasa
kyti, bet tikrai galima numaty
ti, kad tai juo geriau pavyks, 
juo nuoširdžiau visi lietuviai tą 
reikalą rems. 

Kad paroda galėtų pasiekti 
savo tikslą, svarbu yra sudo
minti jąja Amerikos spaudą. 
Tam tikslui ypač jos atidary
mas turi būti taip suorganizuo
tas, kad atkreiptų į save spau

dos akį. Reikia, kad atidary
me dalyvautų naujų asmenų, 
kurių vien pasirodymas spaudai 
sudarytų naujieną. Reikia ati
darymą padaryti visais atžvil
giais reikšmingą. 

Parodos globėjai buvo ir yra 
tos nuomonės, kad, pavyzdžiui, 
Lietuvos diplomatinių misijų 
šefo dalyvavimas tinkamai pa
didintų atidarymo reikšmę ir 
dar daugiau atkreiptų spaudos 
akį į tai, kas daroma, negu da
lyvavimas asmenų, kurių kalbas 
bei pareiškimus Amerikos lai
kraštininkai jau dešimtimis kar
tų yra akartoję. šios parodos 
atidarymas New Yorko muzie
juje yra įvykis — vertas da
lyvavimo kuo žymiausių mūsų 
tautos asmenų. Ir Lietuvos di
plomatinių misijų šefo simbo
linė reikšmė dabartinėje Lietu
vos politinėje padėtyje taip pat 
yra verta, kad būtų sujungta 
su tokia žymia pastanga padėti 
kovai už Lietuvos laisvę. 

Štai kuriais sumetimais paro
dos globėjai ryžosi bandyti 
ministerį St. Lozoraitį, kaip 
vyriausį išlikusių Lietuvos vals
tybės organų pareigūną, kviesti 
dalyvauti parodos atidaryme. 

Paaiškėjo, kad min. St. Lo
zoraičio dalyvavimas, nors ir 
neužtikrintas, bet nėra negali
mas. Kaip žinome, tokie da
lykai daug priklauso ne tik nuo 
sumanytojų valiok, bet ir nuo 
visos eilės kitų aplinkybių. Ti
kimasi, kad sumanymas galės 
būti įvykdytas, bet tikri būsi
me tik tada, kad jis bua jau 
vykdomas. 

* * 

Chicago Herald Amerikan 
paskelbė specialią savo kores
pondento telegramą iš Romos: 
Officials of the Lithuanian 

government in exile are to meet 
in Washington next month, Sta
sys Lozoraitis, head of the di
plomatic corps, announced to
day. Lozoraitis added that the 
groups would discuss Lithua
nian assets frozen in the United 
States." 

Turint galvoje, kad min. Lo
zoraitis yra davęs principinį su
tikimą, jei aplinkybės leis, at
vykti į parodos atidarymu, ši
to visai kito atvykimo tikslo 
paskelbimas, mažiausiai, suke
lia abejojimų. Toks min. Lozo
raičio pareiškimas, kaip jis te
legramoj perduotas, galėtų būti, 
jei tuo klausimų būtų aiškiai 
ir tvirtai susitarta su Valstybės 
Departamentu. Kitaip joks di
plomatas tokio pareiškimo neda
rytų, juo labiau toks diploma
tinių tradicijų pedantas, kaip 
St. Lozoraitis. 

Tad: arba tikrai yra toks iš
siaiškinimas su Valstybės De
partamentu, arba visas tas St. 
Lozoraičio areiškimas yra tik... 
Chicago Herald Amerikan ko
respondento (St Piežos?) kū
ryba. 

Jeigu tai būtų pirmasis atve
jis, tai visi lietuviai galėtu
mėm tik džiaugtis, nes tai reikš
tų, kad Valstybės Departamen
tas išsijudina iš savo pasyvios 
politikos Lietuvos atžvilgiu. 

(fferkelta | 5-t% pusi.) 

ŠIOJE ŠALYJE 
URAGANAS pereitą savaitga
lį nusiaubė per Floridą ir Geor-
gią. Pridarė nuostolių per 40 
milijonų dolerių, žmonių tiesio
giai nuo jo žuvo tik vienas. Po 
to dar žuvo vienas vaikas, pa
lietęs nutrauktą elektros laidą. 

• 
PENKIANUOSIMTINIŲ byloje 
pramonininkas Maragon, asme
ninis prezidento adjutanto, ge
nerolo Vaughan, draugas buvo 
pašauktas liudyti Senato komi
sijoj. Jis buvo gavęs leidimą 
tuoj po karo vykti į Paryžių ka
rišku lėktuvu pirkti kvepalų. Į 
daugumą klausimų jis neatsa
kė pasiremdamas konstitucijos 
nuostatu, kuris leidžia neatsa
kyti į klausimus, jeigu atsaky
mas galėtų būti savęs apkalti
nimas. 

Senato komisija tos bylos 
medžiagą persiuntė Teisingumo 
ir Iždo Departamentams, kurie 
turi nuspręsti, ar čia yra kalti
nimų, dėl kurių galėtų būti ke
liamos byloms teisme. 

• 
SAULĖS SPINDULIAI gali bū
ti panaudoti, kaip energijos šal
tinis. Vidaus reikalų sekreto
rius Krug pranešė, kad vyksta 
labai "padrąsiną" bandymai tai 
pasiekti. Galimas dalykas, kad 
Kongresą prašys finansuoti di
delio masto bandymus. 

?•  
SEPTYNIŲ GUMOS FABRIKŲ 
darbininkus Akrone, iš viso 
apie 17,500, unija išvedė į strei
ką. Reikalauja pakelti atlygini
mą po 25 centus valandai ir 
užtikrinti $100 mėnesiui pen
siją. 

• 
PLIENO įmonių darbininkų ir 
darbdavių ginče prezidento su
daryta speciali tyrinėjimo ko
misija surinko visus duomenis 
tuo klausimu ir pasisiūlė tarpi
ninkauti tarp unijų ir kompani
jų atstovų. Tikimasi, kad di
džiojo streikų plieno pramonėje 
bus galima išvengti. 

• 
KOMUNISTŲ BYLOJE vienas 
apsigynimo liudininkas pripa
žino, kad proletariato revoliu
cija, net jeigu ji ir taikingu 
būdu įvyktų, prievarta vistiek 
būtų neišvengiama, nors ir vė
liau. 

Atrodo, kad ši, Jau 43 savai
tes užtrukusi byla, eina prie 
pabaigos. 

• 
VALANDAI 75 CENTŲ atly
ginimo minimumo įstatymas jau 
priimtas ir Senate. Ligi šiol tas 
minimumas buvo tik 4 centų. 
Tik kai kurių valstybių įstaty
mai tą minimumą laikė aukštes
nį. Bet Atstovų Rūmų priimta
me įstatymo projekte yra nu
matyta visa eilė išimčių, ku
rios leidžia tam tikrose srity
se dirbantiems darbininkams 
mažiau mokėti. Tos išimtys lie
čia daugiau kaip milijoną dar
bininkų. Senato priimtame pro
jekte irgi yra išimtys, bet kiek 
skirtingos. Dabar tam tikra 
abiejų rūmų komisija lygins 
skirtumus. Po to įstatymas bus 
perduotas prezidentui pasirašy
ti. 

• 
PREZIDENTAS TRUMANAS, 
paklaustas, ar jis mano dar 
kartą kandidatuoti į preziden
tus 1952 metais, n t̂sakė nei 
taip, nei ne. 
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D I R V A  

10,000 
kelione 

mylių 
Rašo 

J. Y. VALICKAS 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

"Ar tamsta senior Valickas?" 

Valles mieste iš anksto nebu
vau numatęs ilgiau pasilikti, tai 
neturėjau ir jokių rekomendaci
jų, kur apsistoti. Todėl visų 
pirma nutariau apsidairyti. 

Aptikau labai savotiškai pa
statytą viešbutį "Casa Grande". 

Tai baltas, raudonu stogu na
mas, tik dviejų aukštų, bet ne
paprastai ilgas: apie 400 kamba
rių. Jau iš lauko matyti, kad 
stogas visaip išraitytas ir bokš
teliais apstatytas, o viduj — 
koridorių ištisi labirintai. Pasi
junti patekęs į kažkokią mistiš
ką vietą... 

Toliau — radau nepaprastai 
gražiai įrengtą viešbutį "Sierra 
Gorda", o tikras ištaigingumo 
ir prabangos vainikas tai buvo 
"Campo Colonial". 

Tai nėra viešbutis, kokius pa
prastai matome — namas su 
daugeliu kambarių, čia yra eilė 
puikių atskiru namelių, po 3-6 
kambarius kiekvienas, su visais 
moderniausiasiais įrengimais ir 
specialiais patarnautojais, su 
žaidimo aikštelėmis, palmių so
dais, prūdais, vaismedžiais ... 

Toks namelis, su teise naudo
tis visais minėtais priedais, vie
nai dienai kaštuoja mūsų pini
gais $10.-, o kituose viešbučiuo
se tik nuo 2 iki 4 dolerių. Taigi 
"Campo Colonial" laikomas pra-
bangingiausia vieta. 

Taip apsidairęs, sustojau gra
žioj kavinėj - kabarete, kur nu
sistačiau užkąsti ir apgalvoti, 
kurį viešbutį pasirinksiu. 

žmonių tuo metu buvo mažai, 
pažinčių sudaryti nebuvo su kuo, 
tai maniau greit iš čia ir pakil
ti, nors malonu buvo pasigėrėti 
skoningu kavinąp išdekaravimu 
ir puikiais daili'ninku paveiks
lais — vaizdais iš Meksikos gy
venimo, kuriais čia išpuoštos vi
sos sienos. 

Tik štai, staiga priėjo prie 
manęs jaunas vyrukas, ir, pu
siau ispaniškai, pusiau angliš
kai klausia mane: "Ar Tams-
kartais nesi senior Valickas?" 

Tas mane ne juokais nustebi
no. Kas gi čia galėtų manęs 
ieškoti Meksikos gilumoje! Pa
galvojau, ar tik nebūsiu kur nor 
automobiliu netyčia užkabinęs 
kokį ispaną — gal jau "uždir
bau", ko gera, keletą tūkstan
čių ... 

Vyrukas tuoj pamatė mano 
nustebimą ir skubėjo paaiškin
ti, kad manęs laukia ponas Her
nandez . . . 

Man vistiek buvo neaišku, 
ką tai reiškia, nes nepažinau jo
kio pono Hernandez. 

Bet sutikau — einam. Ne, 
pasirodo, reikią važiuoti! 

Pavažiavom kokią 20 mylių 

ir privažiavom puikų dvarą, čia 
tuojau mane ir pristatė jau be
laukiančiam p. Hernandez. 

Geri sekliai! 

iksai, kiek šypsodamasis, ga
na nesklandžiai angliškai pra
dėjo man aiškinti, kad jau ke
linta diena manęs lakiąs ir pa
galiau sulaukęs. Bet nesiskubi
no pasakyti, kodėl laukė ir iš 
kur žino, kad 'aš esu šiame pa
saulyje, ypač iš kur sužinojo, 
kad aš šiandien užkandžiauju 
Valles mieste, "Athens Cafė"... 
Jis visų pirma pareiškė, kad 
esu jo svečias, galiu naudotis 
jo namais, kiek tik patiks, ir 
pareiškė, kad turiu būti pasiruo
šęs čia nakvoti. 

Pagaliau papasakojo, kad su
žinojęs apie mane iš savo brolio 
sūnaus. Pasirodo, su tuo jo bro
lio sūnum esame buvę drauge 
kariuomenėj. Važiuodamas Mek-
sikon, buvau užsukęs pas jį į 
Houston, Texas. 

Tik man iš jo išvažiavus, jis 
atsiminęs, kad nedavė man savo 
dėdės adreso, o labai įsigeidęs, 
kad būtinai jį aplankyčiau. Tai 
jis, vyras, parašė dėdei laišką, 
nurodė mano automobilio nume
rį, aprašė automobiliaus ir ma
no paties išvaizdą ir įprašė dėdę, 
kad būtinai mane "sugautų" ir 
pavaišintų ... 

Tas dėdė, pasirodo, beturįs 
seklio gabumų. Jis tuoj sume
tė, kad, jeigu tas Valickas va
žiuos pro Valles, tai greičiau
siai užsuks į "Athens Cafė". 
Todėl jis paprašė tos kavinės 
tarnautojus sekti, ar nesustos 
kada toks automobolis ir ar 
neužeis toks ir toks keleivis. 
Tarnautojai keletą dienų saugojo 
visus amerikinius automobilius, 
ir galų gale mane "sugavo" . . . 

Vienas dideliam dvare 
Kadangi buv^u jau po vaka

rienės, tai tą vakarą šeimininko 
vaišingumą teko priimti viso
kiausių likerių pavidale ... 

Iš ryto visas dvaro personalas 
jau 5:30 vai. buvo pakilęs. Nie
ko kita neliko, kaip tik keltis ir 
man, nes miegoti jau buvo be
veik negalima šalia tokio gyvo 
ir toli gražu ne tylaus judėjimo. 

Namas didelis, apie 30 kam
barių. Laimei, visi kambariai 
sunumeruoti, tai šiaip taip nepa-
klvdau. Iš tarnaitės sužinojau, 
kad pusryčiauti teks vienam. Ji 
perdavė šeimininko atsiprašymą 
ir paaiškino, kad jis anksti su 
darbininkais išjojo darbų pa
skirstyti. 

Mane klausia, ko aš norėčiau 
pusryčiams — meksikinių ar 
amerikinių produktų. Iš atsargu
mo paprašiau amerikinių. Ir ga-

Detroit, Mich., Naujienos 
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| Daugiausia apie Kanadą ir Lietuvą žinių duoda 
| patriotinė — nepartinė ir nesrovinė — 

vau: "Lipton Tea", "Phoenix" 
sūrio ir dar keletą konservuotų 
produktų, su neabejotinai ame
rikinėmis etiketėmis. Vadina
si, tikrai, galima jaustis, kaip 
namie. Bet, pagalvojau, po šimts 
pypkių, ar gi aš čia tam esu, kad 
turėčiau tą patį, kaip namie? 
Bet pats kaltas — tai prašiau... 

Po pusryčių išėjau apsidairy
ti. Dvaro trobesių tik keletas. 
Visi mūriniai, sienos baltos, sto
gai raudonų čerpių, viskas tie
siog skęsta didžiuliame sode, 
apelsinų ir citrų medžiuose. 

Taip man bevaikščiojant, so
do krašte suurzgė motoras ir pa 
mačiau, kad iš sodo pakraščio 
pakilo lėktuvas. Nuėjau į tą pu 
sę — žiūriu, ogi čia esama pui
kaus aerodromo, kuriame dar 
du lėktuvėliai tupi. Sodo pakraš
čiu eina gražus kelias, o ties 
kampu lenta su užrašu: "Ran-
cheria Hortensia". 

Išvaikščiojau sodą, paskui pui
kius daržus, kurių ir galo nema
tyt, ir nepajutau, kaip atėjo vi
durdienis. Grįžau su apetitu 
bent dvejiems pietums... Vie
nus tuoj ir gavau. Bet vos spė
jau tuos sukirsti, išgirdau, kad 
už sodo nusileido lėktuvas ir ne
trukus įėjo šeimininkas. Ant 
stalo vėl pietūs, šeimininkas 
paskelbė, kad to, ką suvalgiau, 
jis neužskaito ir turiu drauge 
su juo pietauti. Ką darysi... 

Viskas "apie"... 

Hsikalbėjom apie dvarą. Pa
klausiau, kiek raguočių turi. 
šyptelėjęs atsako: "Apie 2000". 
Melžiamų karvių apie 400, kar
vių mėsai apie 100, veršių ir 
jaučių mėsai apie 200, o kiti "ra
guočiai" — tai ožkos ir avinai 
mėsai. Darbininkų šiame dvare 
dirbą apie 50, o kituose dvie
juose dar po 20. Kai paklau
siau, kiek gi jis žemės turi, tai 
vėl nusišypsojo ir sako: "Užtek
tinai..." 

Lankome ūkį... lėktuvu! 

Po pietų įsisodino jis mane į 
automobilį ir nusivežė į aerodro
mą. Dabar, sako, važiuosim ma
no ūkio apžiūrėti. 

Niekad ir į galvą nebuvo atė
jusi mintis, kad gali tekti ūkio 
apžiūrėti lėktuvu skristi... 

Sudrebėjo - suburzgė lėktu
vėlis ir mes pakilome. Ne aukš
tai skrido, kad viskas būtų ge
rai matyti.. 

Apskridome "Rancheria Hor
tensia" — gal apie 2000 hekta
rų plotas — o paskui per kalnų 
grandinę pasileidome į antrąjį 
ūkį. Ir tas atrodė panašiai gra
žiai įrengtas, tik žymiai mažes
nis, gal apie 500 hektarų. Paskui 
vėl per kalnus į trečią. Tas dar 
mažesnis, tik apie 300 hektarų, 
bet tai beveik ištisai citrų so
das. 

Kiaušiniai gaidžiams! 

į 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' 
C= m 

18-nių puslapių didelio formato savaitraštis, redaguojamas § vo pilnas kiaušinių, šituos, sa 
1 modernišku būdu, Lietuvos laikraščių pavyzdžiu. 1 j ko, gadžiai sules . . . 

Kai grįžom atgal, kieme sto-
| vėjo šeši sunkvežimiai, pilni to 
| ūkio gaminių. Du buvo su dar-
| žovėmis. šituos, sako šeiminin-
|: kas, sunaudos vietinė rinka. O 
| kiti trys su citromis — USA 
| rinkai, šeštas sunkvežimis bu-

! KAINA: Visur užsieniuose 3 dol. 50 centų ir Australijoje j 
| — 4 doleriai. | 

|ADRESAS: SA Fourth Ave, Ville Lasalle, Montreal, Que.,| 
i Canada. I 
i i 
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LIETUVIU 
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***** 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas \ 32-jų puslapių 

III $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1933. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Philadelphia G, Pa. 332 N. 6th Street 
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— Kaip tai, gaidžiai?! 
Pasirodo, Meksikoj labai ma

doj žiūrėti gaidžių peštynių. Tai 
yra jiems įdomiausias teatras.... 
Tam tikslui jie specialiai augina 
stiprius ir piktus gaidžius, o kad 
jie būtų geri peštukai, lesina 
juos virtais kiaušiniais. Dėl to 
ir kiaušinių kainos Meksikoj 
gana aukštos, nes jų labai daug 
g a i d ž i a i  s u l e s a  . . .  

(Bus daugiau) 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
patogiausia užsisakyti, siunčiant 
$2.50 šiuo adresu: 

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

•ATIDAROMOS MIESTO MO
KYKLOS SUAUGUSIEMS 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos narių susirinkime, 
rugpiūčio 21 d., buvo sumanyta 
gauti žinių apie Detroito vaka
rines mokyklas suaugusiems. 

Visose miesto vidurinėse mo
kyklose (High Schools) jau yra 
numatyti vakariniai kursai. No
rintieji lankyti turės užsiregis
truoti tose piokyklose rugsėjo 
12, 13 ir 14 dienomis, tarp 7 ir 
9 vai. vakare. Bus mokoma an
glų kalba (pradinis ir aukštes
nis kursas) ir daug kitokių 
mokslo ir amatų dalykų. Pamo
kos bus keturis kartus per sa
vaitę nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Anglų kalbos pamokos daugu
moje mokyklų bus pirmadie
niais ir trečiadieniais, o Wes
tern High, Pershing, Hutchins 
ir Redford — antradieniais ir 
ketvirtadieniais. Mokyklose yra 
numatoma dėstyti apie 30 įvai
rių kursų: anglų kalbos, pilie
tybės, biznio ir raštininkų kur 
sų, matematikos ir įvairių ama
tų : siuvimo, dirbtuvių mecha
nikos, mechaniško braižymo, 
rankdarbių ir kt. Mokestis už 
kursą tik $3.00. 

čia paduodame mokyklų sąra
šą, kad norintieji jas lankyti 
galėtų iš anksto pasirinkti sau 
artimiausias 
High School of Commerce 

2330 W Grand River 
(prie Vernon H'way) Zone 1 

Northen High 
9026 Woodward Ave. 
(pfie Clairmount Ave.) Z. 2 

Central High 
2425 Tuxedo Ave. 
(prie Lin wood Ave.) Zone 6 

Hutchins Intermediate 
8820 Woodrow Wilson 
(prie Blaine Ave.) Zone 6 

Mackenzie High 
9275 Wyoming Aver. 
(arti W.Chicago ir Oakman 
Blvd.) Zone 4 

Northwestern High 
6300 Grand River 
(prie Grand Boulv.) Z. 8 

Western High 
1500 Scoten Ave. Zone 9 
(prie Clark Prk ir Vernon H.) 

Chadsey High 
5335 Martin St. 

' (prie McGraw Ave.) Z. 10 
Southwestern High 

6921 W Fort St., Zone 9 
(arti Waterman ir Livernois) 

Cooley High 
15055 Hubbell Ave., Z. 27 
(tarp Chalfonte ir Fenkell) 

Denby High 
12800 Kelly Road 
(prie Gray ton) Zone 24. 

Redford High 
21431 Grand River 
(prie Six Mile Rd.) Zone 19 

Pershing High 
18875 Ryan Ave. 
(prie Seven Mile Rd.) Z. 34 

Northeastern High 
'4830 Grandy Ave. 
(prie E. Warren Ave.) Z. 7 

Eastern High 
770 E Grand Bvd. 
(tarp Cherlevoix ir Mack) Z 7 

Miller High 
2322 Dubois Ave., Zone 7 
(Tarp Jay St. ir E. Vernon) 

Southeastern High 
3030 Fairview Ave., Zone 14 
(prie Charlevoix ir Mack) 

TECHNIKOS IR AMATŲ 
MOKYKLOS; 

Wilbur Wright Co-op. High 
4333 12th St., Zone 8 
(prie Grand River ir Canfield) 
Pamokos nuo 6 iki 10 vai. 

vakare. Moko auto ir motorų 
mechanikos, metalurgijos, sta
lių ir šaltkalvių darbų ir mate
matikos. 

Aero Mechanics 
13214 French Road, Zone 5 
(prie MtOlivet ir City Airp.) 
Moko orlaivių ir jų motorų 

konstrukcijos, ir metalo tirp
dymo (Welding). Pamokos nuo 
6 iki 10 vai. vakare. 

Gass Technical High 
2421 Second Bvd., Zonfb 1 
(tarp W Veraor.ir H#nry) 

Šioje mokykloje duodama apie 
90 įvairių vakarinių kursų. Pa
mokos vyksta nuo 6, 7 iki 9 ir 
10 vai. vakare. Be aukšt. anglų 
kalbos, čia mokoma matemati
kos, biologijos, bakteriologijos, 
chemijos ir fizikos ir dar kitų 
amatų: metalo, auto, elektros, 
siuvimo, medžio ir kitokių. Mo
ko ir spaustuvės darbo, fotogra 
fijos, muzikos ir kitokių da
lykų. 

Norintieji apie dėstomus kur
sus smulkiau iš anksto sužinoti, 
gali kreiptis pas Mrs. M. Sims, 
2207 Oakman Blvd., Tel. WEb-
ster 3-6702, kur yra pilnąs kur
sų sąrašas, arba tiesiai į Board 
of Education, 1354 Broadway, 
Detroit 26, Mich. Registruojan
tis mokyklose bus galima gauti 
pilnesnias žinias dėl norimų 
pamokų. 

ALTS-gos Detroito Skyr. . 
Informacijų Komisija 

M. Sims 
J. Kripas 

VIEŠA RINKLIAVA RUGSĖJO 
24 d. 

Birželio mėn. 23 d., Detroite 
BALFo 76 skyrius sušaukė ma
sinį susirinkimą apsvarstyti vie
šos rinkliavos klausimą Detroi
to mieste ir priemiesčiuose. Nu
sistatyta, jei bus gautas iš val
džios leidimas, rudenį tokią vie
šą rinkliavą įvykdyti. 

Praktika parodė, kad viešo
sios rinkliavos gatvėse duoda 
gražius rezultatus, žinoma, tam 
reikia gerokai pasidarbu o t i. 
Svarbiausia — turėti daug rin
kėjų. 

Detroito visuomenė visuomet 
buvo dosni ir suprato mūsų bro
lių vargus. Daug tremtinių iš
emigravo ir dar išemigruos, bet 
dalis negalės palikti šaltųjų ir 
alkanųjų kareivinių. Tad De
troito BALFo 76 skyrius krei
piasi į visus Detroito geros va
lios lietuvius remti IĮ kilnų dar
bą. 

Kas aukomis, kas darbu! Visi 
į talką, visi į didįjį žygį — į 
Tag Day, kuri įvyks rugsėjo 
24 dieną. Atminkite, kad nuo 
jūsų prisidėjimo priklausys rink
liavos pasisekimas! 

Viešos rinkliavos (Tag Day) 
garbės komitete yra garbės pir
mininkais: kun. J. čižauskas, 
šv. Jurgio par. kleb.; kun. I. 
Boreišis, šv. Antano par. kleb.; 
kun. W. Misevičius, šv. Petro 
par. kleb.; kun. J. Kluonius; 
teisėjas J. Uvick; advokatas A. 
Conrad. 

Rinkliavai organizuoti ir jai 
vadovauti išrinktas komitetas iš 
šių asmenų: E. Paurazienė, pir
mininkė; M. Kase, sekretorė; V. 
Urbonas, Helene Rauby, A. Dai
nius, M. Kučinskienė, O. Nava-
saitiene, B. Budriūnas, J. Paš-
kauskas, J. Pilka. 

Iki rinkliavos dienos laiko ne
daug, todėl rinkėjų registraci
ja pradedama jau dabar. Kvie
čiami visi. Mūsų obalsis: rin
kėjų, rinkėjų ir dar kartą rin
kėjų! Todėl visus prašom tuo
jau užsiregistruoti, nenutrau
kiant į paskutines dienas. Kas 
negalės paaukoti visos dienos, o 
tik kelias valandas, vistiek pra
šomi registruotis, nes centas 
prie cento, doleris prie dolerio 
sudaro šimtus ir tūkstančius 
dolerių. 

Pagal žemiau paduotus ad
resus registracija vykdoma visą 
dieną: 
E. Paurazienė, 17403 Quincy 

Ave., Detroit 21, Mich. Tel. 
Un. 2-3298; 

M. Kučinskienė, 2008 Hubbard, 
Detroit, 9, Mich. Telef. Ta. 
5-0234; 

J. Pilka, 2252-24th St., Detroit 
16, Mich. Tel. Ta. 5-8442. 

Detroito BALFjo 76 sk. 
Viešosios Rinkliavos Komitetas 

•SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių* 

144 pusi. Kaina , 80c 

WATERBURY, CONN. 
Lietuvių šalpos Klubo parengimai: vienas buvo, 

kitas bus. — Išleis kalėdinių atvirukų. 
jau apleidžia Vokietijos ir Eu
ropos stovyklas. Bet dešimtys 
ropos stovyklas. Bet dešitys 
tūkstančių jų dar lieka tenai. 
Ir lieka kaip tik tokie, kuriems 
globa ir šalpa yra ypatingai 
reikalinga. Stiprieji išvyksta; 
silpnieji — pasilieka. Globoji
mas tų silpnųjų turi tęstis to
liau k su didesniu irūpestingu-
mu. 

Waterbury taip sėkmingai 
veikiąs Lithuanian Care & Re
lief Club yra pasiryžęs šalpos 
veiklą išplėsti, kiek galima, pla
čiau. Tuo tikslu jis yra numatęs 
visą eilę parengimų. 

Pirmasis iš tų parengimų 
įvyko rugpiūčio 14 d. Jis davė 
gražaus pelno, nes lietuvių vi
suomenė nuoširdžiai pritaria 
klubo veiklai ir visa eilė žmo
nių nesigailėjo nei savo laiko, 
nei sveikatos, nei lėšų, kaęl tik 
daugiau galėtų padėti pagalbos 
reikalingiems lietuviams. 

Visais parengimais ir lėšų su
kaupimu rūpinasi Klubo vado
vybė, kurią sudaro: Kišonienė, 
Senkuvienė, Bajorienė, Kušlienė, 
Mateliūnienė, Colney ir Geonai-
tis. Paskutiniam parengimui su
organizuoti daug triūso įdėjo 

Gilienė ir šilkauskas, rinkdami 
daiktines aukas lietuvių preky
bininkų tarpe. Visą aptarnavi
mo darbą pačiame parengime 
atliko J. Sluoksnaitienė, Sabienė, 
Danauskienė, Stanikienė, Lau-
kienė ir Jasaitienė, padedant 
visiems vadovybės nariams. 

Dainų ir muzikos programą 
atliko naujakuriai. Kulišauskie-
nė ir Puodžiukaitienė gražiai 
padainavo keletą dainelių, o Gy
lys paskambino gitara. Buvo pa
skaitytas ir Pulgio Andriušio 
feljetonas: "Siuntinėlis iš Ame
rikos", pritaikius jį vietos są
lygoms. Parengimui vietą nemo
kamai dave Kazlauskas, Adler 
Street. 

Kitas Klubo parengimas nu
matomas rugsėjo mėnesį €*• 
purnos sode. 

Klubas jau gamina Kalėdoms 
ir Naujiems Metams atvirukų. 
Dailininkas Krasauskas paruošė 
piešinius atvirukams. Visi, ku
rie užsisakys tų atvirukų, pa
rems šalpos darbą. Vienas atvi
rukas kaštuos 5 centai. Užrašai 
bus lietuviški ir angliški, Užsa
kymus siųskite adresu: Mrs. 
Colney, 148 Grand St., Water-
bury, Conn. 

NEW ARK, IV. J. 
Įsteigtas ALT Sąungos skyrius 

Sekmadienį, rugpiūčio 26 die
ną, šv. Jurgio Draugijęs salėje 
įvyko steigiamasis Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Newarko skyriaus susirinkimas. 
Tiesa, jau anksčiau yra buvęs 
vienas — parengiamasis — su
sirinkimą. 

Į šį susirinkimą buvo atsilan
kęs ir Sąjungos Valdybos vice
pirmininkas, VIENYBĖS redak
torius J. Tysliava, kuris labai 
vaizdžiai ir nuotaikingai išdėstė 
Tautinės Sąjungos veikimo tiks
lus ir prasmę/ 

Susirinkime atlikti reikiami 
skyriaus organizacinio susitvar
kymo formalumai ir išrinkta 

valdyba iš šių asmenų: 
VI. Dilys — pirmininkas, Pr. 

Skirmantas ir V. Dulaitis — 
vicepirmininkai, K. Trečiokas 
— sekretorius, A. S. Trečiokas 
— iždininkas. (A.S. Trečiokas 
yra Sąjungos II Apygardos pir
mininkas ir Sąjungos Tarybos 
narys.) 

Susirinkime dalyvavo ir į sky
rių įstojo visa eilė naujakurių. 
Artimiausias naujo skyriaus 
darbas — Tautinės Dailės Paro-
'dos#rėmimo organizavimas New-
arke. Manoma, kad ir vietinia
me visuomeniniame gyvenime 
iš skyriaus greit bus sulaukta 
naujos iniciatyvos. 

RUOŠKIMĖS BALF'O SEIMUI 
BALFo direktorių nutarimu, 

1949 m. spalių 7 ir 8 dienomis 
šaukiamas Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo (BALF) meti
nis seimas, kuris įvyks Hotel 
Benjamin Franklin, Chestnut & 
9th Streets, Philadelphia, Pa. 

Seime bus svarstomi labai 
svarbūs mūsų tremtinių reika
lai. Daugelis mūsų tremtinių iš
emigravo, jau vien į USA yra 
atvykę virš 10,000, tačiau dar 
daug jų pasiliks Europoje, ne
galėdami išvykti dėl nesveikatos 
ir kitokių riežasčių. Kadangi 
iki šiol veikusi Tarptautinė 
Tremtinių Organizacija (IRO) 
baigs savo darbą 1950 metais 
birželio 30 d., tai likusiais trem
tiniais teks rūpintis savanoriš
koms pašalpos organizacijoms. 
Todėl BALFui teks pakelti sun
kią naštą gelbstint likusius lie
tuvius tremtinius. 

šiame atsakingame darbe rei
kalinga visų lietuvių talka 
Tremtinių g'elbėjimo reikalams 
apsvarstyti kviečiami visi BAL
Fo skyrių atstovai į metinį 
seimą. Visi atvy'iuc'eji į šį 
kraštą tremtiniai kviečiami įsi
jungti j ketines BALFo organi
zacijas ir, jose aktyviai daly
vaujant, prisidėti prie gelbė
jimo savo brolių, kurie dar te
bevargsta stovyklose. Gelbėda
mi vieni kitus ir dirbdami su
tartinai mes sugebėsime atlikti 
visus uždavinius, kurie šiuo me
tu yra mums gyvybines reik
šmės. 

Tremtinių gelbėjimas yra ne
atidėliotinas reikalas. Pagyvin
kime BALFo skyrių veiklą, o 
kur jų nėra, sukurkime naujus 
skyrius. 

Naujai atvykę tremtiniai, jūs 
geriausiai pažįstate tremtinių 

gyvenimo sąlygas, patys vargo-
te ir pergyvenote tremtinių da
lią. Dalyvaudami bendrame šal
pos darbe, palengvinsite naštą 
tų tremtinių, kurie negalės emi
gruoti. Tad visi lietuviai stoki
me į bendrą darbą! 

BALFo Valdyba ir 
Direktoriai 

KAS ATSIMENA 
kuriame Amerikos mieste apie 
1930 metus buvo didelė lietu
vių šventė — gatvėmis ėjo ir 
jojo, aspitaisę senovės lietuviais 
ir tautiškais drabužiais, ir bu
vo dainų šventė? 

Tame mieste gyveno OTO 
KRANKALIS, kilęs iš Kran-
kalių kaimo, Aknystos vals
čiaus, Amerikon atvykęs prieš 
Pirmąjį karą, dabar turėtų bū
ti apie tarp 70 ir 80 metų am
žiaus. Jis buvęs tarnautojas ar 
lietuviškoje draugijoje ar kon
sulate. 

Jei kas apie jį žino, malonėki
te pranešti DIRVAI arba tie
siog jo ieškančiam Albertui 
Krankaliui, Kisdorf b/Ulzburg, 
Kr. Segeberg, Holstein, Germa
ny, British Zone. 

Su ieškomojo tėvu ieškomasis 
Krankalis susirašinėjo iki pat 
vokiečių okupacijos Lietuvoje, 
1941 metais. 

MARIAMPOLIEČIAI, 
dabar atvykusieji iš Europos, 
jeigu kas žinote ką nors apie 
Albertą KELERTĄ, prieš karą 
gyvenusį Mariampolės valsčiuje, 
Ungurinių dvare, malonėkite 
duoti žinią šiuo adresu: Mr. 
Adolf Gutman, 62 S. 4th Ave., 
Beech Grove^ Ind. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

KARAS, IR KAS TOLIAU... 
pRIEš mėnesį suėjo 35 metai nuo Pirmojo Pasaulinio 

Karo pradžios. Vakar suėjo 10 metų nuo Antrojo 
pradžios... Pirmasis truko daugiau kaip ketverius me
tus. Antrasis — beveik šešerius... O kaip būtų su tre
čiuoju? 

v « 

Kai karas apima visą pasauli ir užtrunka keletą metų, 
tai jo pabaiga pasaulį randa nebe tokį patį, koks ji$ 

buvo pradžioje. Visuotinio sumišimo metu iškyla idėjos 
ir jėgos, kurios karui prasidedant mažai tebuvo matomos. 

1914-ais metais atrodė, kad karas turi nuspręsti, ar 
Rusijos caro, ar Vokietijos kaizerio užsimojimai turi 
imti viršų. O kai karas pasibaigė, nebebuvo nei caro, nei 
kaizerio. Visa Europa pasikeitė iš pagrindų... 

1939-ais metais rugsėjo 1 dieną karas prasidėjo tarp 
Vokietijos ir Lenkijos. Hitleris rengėsi per kelias die
nas "sutvarkyti" nepaklusnią Lenkiją. ̂  O lenkai pirmo
mis karo dienomis entuziastingai didžiavosi savo drą
sa, savo pasiryžimu pasipriešinti ir, tikėdami, kad, Va
karų kraštams padedant, Hitleris bus nugalėtas, o Len
kija iš karo išeis sustiprinta, iš anksto džiaugėsi šauk
dami: 'į mus žiūrės, kaip į saulę!" 

O kaip ištikrųjų yra?... 
Karui prasidedant kiekviena pusė tikisi, kad po ka 

ro sugrįš buvęs, tik pagerintas gyvenimas. O išeina 
dažniausiai visiškai kitaip. 

* » 

Lietuvai prieš 10 metų prasidėjęs karas dar nepasibaigė. 
Nes ten tebesiaučia audra, daugeliu atžvilgių bai 

sesnė už pačius fronto mūšius. 
Ir visame pasaulyje nėra to jausmo, kad karas prfeš 

ketvertą metų pasibaigė. Visiems tebeatrodo, kad tai tik 
paliaubos, kurios kiekvienu metu gali nutrūkti, ir pasau
linis "žemės drebėjimas" vėl dar turi tęstis, iki galutinai 
"išsidrebės" ir galės ilgesniems laikams nurimti. 

Daugumas tikisi, kad tik tada vėl sugrįš "seni geri 
laikai", vėl prasidės buvęs, tik pagerintas taikos gyve 
nimas... 

* # 

Daugumas tikime, kad ir mūsų tėvynė, audrai pasibai
gus, vėl atsistos ant kojų ir grįš į senas, tik pataisy

tas gyvenimo vėžes. 
Ar tai gali būti? 
Taip, amžinieji tautos gyvybės išlaikymo ir gerovės 

siekimai pasiliks tie patys. Jie visada bus rodyklėmis, 
ką ir kaip daryti, kaip veikti. 

Bet gyvenimas negalės atrodyti visai panašus į tą 
kuris prieš audrą buvo. Į tas pačias gyvenimo vėžes 
jau nebebus galima krįšti, nes jas rasime visiškai iš
ardytas ... 

Lietuvos artojai, grįžę iš Australijos, Amerikos, o 
daugiausia iš tolimųjų Sibiro taigų, sunkiai begalės atsi
rinkti tą patį Lietuvos žemės sklypelį, kurį jie ir jų tėvai 
savo rankomis su tokia meile purendavo. O didžioji 
Lietuvos žemės dalis niekad nebesulauks savo buvusių 
artojų 

Nedidelė dalis lietuvių beatras savo kadaise susi
kurtą pastogę. O dar daugiau Lietuvos namų niekad 
nebesulauks buvusių savo gyventojų... 

Reta bus tokia lietuvių šeima, kuri vėl susirinks 
prie vieno stalo, kaip kadaise, prieš didžiąją audrą. Ir 
susiradusiųjų daugumas sunkiai bepažins vieni kitus — 
ne tik jų veidai, bet daugelio ir mintys bei jausmai bus 
labai pasikeitę... Dešimtys ir gal net šimtai tūkstančių 
niekad nebesugrįš, nors ir tebelaukiami, o. ne vienas su
grįš ir toks, kurio niekas nebesitikėjo matyti ir kuriam 
gal nebeliko vietos tarp buvusių jo artimųjų... 

Senieji turtinių ir net šeimyninių santykių įstatymai 
bus nebetinkami, nebegalimi įvykdyti. 

Nebus laimingas tas, kas svajos grįžti j senąją gyve* 
nimo vagą būtinai tokią, iš kokios audra visus išsviedė* 
Gali sugrįžti laisvė, gali sugrįžti galimybės kurti žmo
nišką gyvenimą, bet kurti reiks iš naujo, beveik nuo 
pačių pagrindų, nuo kitokių, negu buvo... 

Tas kūrimasis iš naujo pareikalaus tikros revoliu
cijos galvojime, pažiūrose į daugelį praktiškojo gyve
nimo dalykų. 

• * 
Taip... Lietuviams karas tlar nepasibaigė... Jis nebus 

pasibaigęs tol, kol bus uždaras kelias net susižinoti 
su gimtuoju kraštu. 

Bet kai karas tikrai pasibaigs, tada paaiškės, kiek 
žiaurių permainų įvyko. 

Į taip persimainiusią tėvynę retas Amerikos lie
tuvis išdrįs grįžti apsigyventi, kaip tai buvo po Pirmojo 
Pasaulinio Karo. Ir su finansine parama antrajam Lie
tuvos atstatymui išeivija jau neskubės taip, kaip tada 
gikubėjo. 

Grįž į tėvynę tik šitos pačios karo audros išblaškytų 
tautiečių dalis. Ne vienas ir grįžęs gal suabejos, ar 
gerai padarė, kad nepasiliko svetur... Nes sunki bus 
nauja pradžia. Neapsivils audros pabaiga tik tie, kurie 
iš anksto bus pasirengę stoti į naują darbą netikėčiau 
siose aplinkybėse... 

Po Pirmojo Pasaulinio Karo Amerikos lietuvių san
tykius su tėvyne buvo galima apibūdinti... dolerių plau
kimu į Lietuvą. Dabar, kada Lietuvoj bus daug dau
giau pažįstančių Ameriką, nei tada buvo, galima tikėti, 
kad tie santykiai daugiau pasireikš laisvai atsigaunančios 
tautinės dvasios sklidimu į Ameriką. Tai būtų irgi nebe 
taip, kaip buvo, bet tai būtų geriau. 

DAINA IR POLITIKA 

D I R V A "  

KO JIS BĖGO? 
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Paul Robenson, žinomas dai
nininkas negras, dar labiau ži
nomas kaip komunistų simpa-
tikas, nesenai keliavęs į Mas
kvą Stalinui nusilenkti, pereitą 
sekmadienį turėjo koncertuoti 
Peeksill, N. Y. Karo veteranai 
pastojo publikai kelią ir su pla
katais "komunistų nepageidau
jam" neleido eiti į koncertą 
Kilo muštynės. Pačiam daini 
ninkui irgi vos ne vos pavyko 
pasiekti koncerto vietą, bet ten 
jau jis rado tik išlaužytas kė
dės ir stalus, klausytojų nebe
buvo. 

Tą pačią dieną jis turėjo 
dainuoti dar ir kitoj vietoj, bet 
atsisakė, kad irgi nekiltų muš
tynės. 

NEW YORK TIMES nepa-
giria veteranų, kam jie jėga 
sutrukdė Robensono koncertą. 
Sako, politika yra vienas da
lykas, o daina visai kas kita. 

Iš esmės galima tik pritar
ti tokiai nuomonei. Bet yra 
aplinkybių, kada ir kitoks gal
vojimas turi savo pamatą. 

Jeigu Robensonas savo dai
navimą griežtai skirtų nuo po
litikos, tai tada gal nei vienam 
veteranui nebūtų atėjusi mintis 
pavartoti prieš jo dainavimą 
jėgą. Bet Robensos jau yra 
virtęs ne tiek. menininku, kiek 
"politiniu dainininku" ir jo 
beveik kiekvienas pasirodymas 
yra surištas su komunistinės 
propagandos tikslais. 

šitaip elgdamasis Robensonas 
savo dainą nukėlė nuo meno 
plotmės ir perkėlė ją į politinės 
kovos lauką. Jis tuo būdu pats 
atsisakė nuo respekto, kuris 
taikomas menininkui, o sava
noriškai stojo j visus pavojus, 
kuriuos turi būti pasiruošęs su
tikti kiekvienas agitatorius ... 

Ir NEW YORK TIMES pri 
pažįsta, kad Robensono logika 
neišlaiko kritikos. Jis dedasi 
nuskriaustųjų užtarytoju, o gar 
bina patį didžiausį skriaudėją 
Staliną... 

žinoma* jėga ir politikoj nė
ra girtina. Bet argi karą lai 
mėjusios demokratijos nesiva
dovauja nauju laisvės suprati
mu, pagal kurį laisvė politiškai 
veikti pripažįstama tik tiems, 
kurie patys kitiems tokią laisvę 
pripažįsta? 

Robensonas garbina politinę 
sistemą, kuri niekam kitam ne
pripažįsta laisvės, kaip tik dik
tatoriaus klikai, prie kurios, ži
noma, ir pats šliejasi. 

Prieš gerą pusmetį šiapus ge
ležinės uždangos nusileido sovie
tų lėktuvas ir iš jo išlipo du 
sovietų lakūnai. Jie pareiškė, 
kad pabėgo nuo sovietų pries
paudos, jokiu būdu nenori at
gal grįžti, ir labai nori pama
tyti . Ameriką, ypač Virginią, 
apie kurią esą daug girdėję iš 
"Amerikos Balso" per radiją. 

Jiems tas malonumas buvo 
padarytas. Jie buvo atgabenti 
į Ameriką ir Prekybas Rūmai 
finansavo jų kelionę į Virginią. 
Kodėl jiems padaryta tokia 
išimtis, iš šalies žiūrint, kiek ir 
keistokai atrodė. Argi jie vie
ninteliai pabėgę iš sovietų? 

Laikraščiai aprašinėjo jų ne
labai gudrius klausimus ir įs
pūdžius. Paskui viešumoj jie 
buvo užmiršti. Tik kai kas jų 
vis dėlto neužmiršo. 

Vienas iš tų lakūnų pasku 
tiniu laiku apsistojo viename 
Washingtono viešbuty ir pra 
dėjo lankytis f sovietų amba
sadą. Pasirodo, kad jis jau ga
vo vėl sovietišką pasą ir yra 
parengtas kelionei atgal į so
vietus. / 

Tada valdžios ©fganai pa
ėmė tą "pabėgėlį" j savo globą. 
Kurį laiką palaikę Ellis Island, 
įsodino į lėktuvą ir nugabeno į 
Austriją, o ten pasakė: "Dabar 
gali apsigalvoti. Jeigu nori grįž
ti — prašom, nėra jokių kliū 
čių, o jei norėsi pasilikti, gali 
čia pasilikti, bet jau į Ameriką 
grįžti tai nesitikėk!" 

Kaip jis apsispręs, dar ne
žinia. Antrasis jo draugas te
bėra Amerikoj ir tas tebetvir
tina, kad jis jokiu būdu nenori 
grįžti, nori likti Amerikoj. Esą, 
knygą rašo... 

Visuotinis Menkos Lietuviu Kongresas 
ir numatomieji jo darbai 

Amerikos Lietuvių Informacijos Centro pranešimas 

Jis garbina sistemą, kurioje 
menininkas, dainininkas, jei tik 
jis neįtinka partijos nustatytai 
linijai, ne tik negali laisvai sce
noje pasirodyti, bet ir gyvenime 
nebetenka laisvės, o susilaukia 
tokio likimo, kuris šiaip jau 
pasaulyje gręsia tilr didžiau
siems nusikaltėliams. 

Robensonas pats garbina to
kią sistemą, kuri neleidžia skir
ti dainos nuo politikos, kuri iš 
Kremliaus padiktuota. Tai argi 
jis nusipelno, kad jo daina, ir 
dar politinės agitacijos tiks
lams skiriama, būtų respektuo
jama lygiai taip, kaip grynas 
menas ? 

žmoniškai .galvojantį vetera
nų pasielgimas nėra gražus. Bet, 
jeigu net kunigai kartais pri
pažįsta, kad "kiaulės kryžium 
neįtikinsi", tai ir veteranams 
reikia pripažinti tam tikros lo
gikos, pagal kurią Robensonui 
teko paragauti nors mažą tru
pinėlį to, ką jis rengia kitiems... 

Visuotinojo Amerikos Lietu
vių Kongreso, kuris įvyks š. m. 
lapričio 4-6 dienomis New Yor-
ke, darbotvarkė bus įvairi ir 
įspūdinga. Programa buvo svar
stoma ALT Vykdomojo Komite
to pasitarime su rytinių valsty
bių veikėjais ir Kongreso rengi
mo komisijos nariais. Ji dar 
bus papildyta, atsižvelgiant į 
kolonijų pageidavimus. 

Kongresas šaukiamas mūsų 
tautos didžiosios neloimės metu 
ir atžymės du momentu: Lie
tuvos Tautos kovą už savo ne
priklausomo valstybingumo ir 
žmogaus teisių atstatymą, ir 
amerikiečiij protestą prieš lie
tuvių tautos naikinimą, prievar
tavimą ir niekinimą. Kongreso 
darbotvarkė grindžiama šiais 
dviem pagrindiniais siekimais. 
Trečias momentas yra — Lie
tuvybės ugdymas ir išlaikymas 
Amerikoje. 

Po kongreso atidarymo, dar
bo prezidiumo ir komisijų (man
datų, politinės, spaudos, lietu
vybės, rezoliucijų ir t.t.) suda
rymo, numatoma pakviesti žy
mius šio krašto ir Lietuvos 
valstybininkus, bei pačių stam
biausių mūsų organizacijų at
stovus j Garbės Prezidiumą. 
Tai atlikus, seks sveikinimai ir 
aukų įteikimas. Po to ALT Vyk
domasis Komitetas, Informacijų 
Centro direktorius ir kitų atsa
kingų organų vadovybės pada
rys pranešimus apie atliktus ir 
numatomus vykdyti darbus. 

Įvairioms Kongreso komisi
joms įsikinkius į joms paskirtus 
darbus, didesnių kolonijų atsto
vai darys pranešimus ir seks re 
feratai, kurie nušvies ir nusta
tys gaires veiklai. Numatoma 
pakviesti Valstybės Departa 
mento atsakingą pareigūną ir 
Kongreso užsienių reikalų ko
misijų atstovus nušviesti šio 
krašto užsienio politiką, ypatin 
gai kiek tai liečia vidurio ir 
rytų Europą. 

ALT Vykdomasis Komitetas 
parinks pranešėją, kuris refe
ruos apie Lietuvių Tautos Kovą 
ir Lietuvos Ateitį. Tikimasi, 
kad VLIKas bendradarbiaus 
pranešėją parenkant. Kitas re
feratas lies Lietuvybės 'išlai
kymą Amerikoj. 

Darbotvarkėje, kuriai dar 
laukiama papildymų ir sugesti
jų iš kolonijų* veikėjų ir orga
nizacijų, numatoma aptarti ir 
problematinius klausimus. Pa

vyzdžiui, kai kurių veikėjų yra 
siūloma aptarti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės klausimą 
ir išrinkti amerikiečių atstovus, 
arba bent įgalioti ALT tą klau
simą pagrindinai išstudijuoti ir 
atitinkamai veikti. 

ALT sudėčiai organiniai pa
sikeitus, teks atitinkamai pa
keisti josios įstatus. Pakeitimų 
projektą studijuoja speciali ko
misija. Įstatus su pakeitimais 
patvirtinus, bus renkami ALT 
nariai. Gal būt, Kongresas ras 
reikalo rinkti nominacijų komi
siją. Yra sumanymas, kad Kon
greso metu būtų sudarytos ir 
"pastovios komisijos — infor
macijos, politinė, kultūros, spau
dos, meno, lietuvybės išlaikymo 
ir kitos". Iš kitos pusės, kitų 
veikėjų manoma, kad naujoji 
ALT geriausiai galėtų sudaryti 
reikalingas komisijas; kad Kon 
grese išrinkus komisijas, tektų 
nustatyti ir jų priklausomumo 
klausimą, nes komisijos negali 
veikti be lėšų ir priklausomumo 
atsakingam vyriausiajam orga 
nui, kuriuo yra ALT; galop, 
kad esamosios kultūrinės ir 
spaudos organizacijos, mokyklų 
tinklas ir kongregacijos, gali 
pageidauti tarpusavio ryšio, bet 
ne apjungimo. 

Bene įdomiausią Kongreso 
dalį sudarys pasiūlymai iš vie
tų ir rezoliucijos, kuriose atspin
dės įvairių komisijų atlikti dar
bai, mūsų visuomenės nuotai
kos ir pasiryžimai. 

Lėšų sukėlimas politinei ak
cijai yra pagrindinis klausimas 
ir tos akcijos sėkmingumui bū
tinoji sąlyga. Politinei akcijai 
lėšos surenkamos tik iš lietuvių 
darbininkų, biznierių ir profe
sionalų — ne iš kitataučių —*-
duodamų aukų. Aukų gausumas 

ir dydis Kongreso proga paro
dys politinį pulsą ir vykstan
čios kovos supratimą mūsų vi
suomenėje. 

Kongreso dalyviai turis pro
gų tarpusavy arčiau susipažinti, 
savo pasiryžimus atgaivinti ne 
tik kalbas išklausant ir diskusi
jose dalyvaujant, bet ir menu 
pasidžiaugiant. Rengimo Komi
tetas nustatė, kad Kongreso pir
mąją dieną, lapkričio 4 d., tarp 
5 ir 7:30 vai. vak., bus priėmi
mas —susipažinimas, gi vėliau 
seks meninė programa ir šokiai. 
Tėvai kviečiami atvykti su sū
numis ir dukterimis — tegul 
jaunoji Amerikos Lietuva šia 
proga savitarpy susipažins ir 
pasiryš tęsti senosios kartos di
džiuosius darbus! šeštadienio 
vakare bus didysis bankietas, 
kuriame dalyvaus žymių sve
čių. Sekmadienį popiet bus iš
kilmingos pamaldos šv. Patriko 
Katedroje ir, reikia tikėtis, ku
rioje nors protestantų bažny
čioje, gi vakare — posėdžių sa
lėse Meno ir Lieteratūros va
karas. Komitetas tikisi Kongre
so meninėje programoje su
telkti Amerikos ir Lietuvos re
prezentacinius dainininkus, mu
zikus, poetus, baleto šokėjas, 
liaudies šokių trupę ir bent 
vieną chorą. 

Taigi, prieš mus didysis įvy
kis — VISUOTINIS KONGRE
SAS! Jis ruošiamas pagyvinti 
mūsų pastangas gelbėti kovo-
ančią Lietuvą ir sustiprinti 
Amerikos Lietuvą. 

ALT ir Kongreso Rengimo 
Komitetas laukia talkos iš visų 
kolonijų. Jau dabar metas pa
ruošti dirvą draugijose atsto
vams rinkti, bei siųsti sumany
mus tiek dėl dienotvarkės, tiek 
dėl veiklos. 

Gimtasis žodis 
Kai po. dienos rūpesčių, gat

vių triukšmo ir dirbtuvių maši
nų ūžesio atsisėdi Erįo, Ontario 
ar Michigano ežero pakrantė
je, susimąstai, nutyli, užsimer
k i . . .  

Ir tada- tu, supamas monoto
niško bangų ūžesio, išgirsti ty
lius, vos vos girdimus lietu
viškus žodžius. 

Klausai. 
Jie aiškėja, ir tu paskęsti se

niai, seniai girdėtos pasakos 
vaizduose. Ir tau taip gera, 
miela, prasminga. 

Tai žodis. Gimtasis lietuviš
kas žodis, įsiveržęs į tavo sielą 
drauge su lopšine ir senomis pa
sakomis, tylos minutėmis išky
la, lyg ežero gelmių turtai, ir 
suaidi gražaus praeities gyve
nimo simfonijomis. 

Ir koks jis, lietuviškas žodis, 
gražus! Koks jis magiškas! 

Palauk! Nutilk, susikaupk ir 
ištark savo dvasioje žodį: miš
kas! 

Įsiklausyk ir išgirsi tylų pa

slaptingą miško šlamėjimą, pa
jusi gilią ir prasmingą jo tylą, 
kažkuo brangiu praturtinančią 
tavo dvasią. 

Arba: vejas! 
Kiek garsinių vaizdų, asocia

cijų sukelia tavo sieloje: seni 
tėviškės namai, už lango lin
guoja alyvų krūmai ir gąsdinąs 
staugimas kamine... 

Kaip visa tai gyvm, vaizdu, 
turtinga! Kaip giliai mūsų sie
loj įaugęs ir išsišakojęs gimta
sis žodis! -

Ir toliau, klausyk! Lyg dai
nos žodžiai. 

Taip — "eisim, broliukai, na
mo, namo ..." Skamba lyg iš 
anapus ežero. 

Dabar tave pagaus namų il
gesio jausmas, tu atsikelsi, ženg
si ir gal būt tik tada prisimin
si, kad namų neturi... 

Seniai jau neturi... 
Ir pajusi, kad nieko, nieko, 

tik žod|, gimtąjį žodį su jo dva
siniu turiniu tu atsinešei per 
karo judras, jaro degančius kai

mus ir sugriautus miestus. Tau 
jis viskas — paguoda, turtas, 
prasmė, kelias ir tikslas... 

Ir jis, lietuviškasis žodis, 
gražus! 

Juo gėrėjosi didieji Vakarų 
Europos mokslo ir meno vyrai: 
Lessingas, Herderis, Goethe. 

Tu gal girdėjai vieną didelį 
prancūzų kalbininką sakantį: 
jei norime išgirsti, kaip kalbėjo 
mūsų protėviai, paklausykime, 
kaip kalba lietuviai! 

Taip. Lietuvių kalba sena, 
graži, gausi ypač mažybinėmis 
formomis, tinkančiomis reikšti 
švelnius jausmus. 

šiandien be lietuvių kalbos 
negali išsiversti lyginamoji kal
botyra, ir didieji pasaulio kal
bininkai - mokslininkai mielai 
mokosi lietuviškai. 

Tad ir tu — saugok, globok, 
mylėk lietuvišką žodį, juo rū
pinkis. Tai ta^o tautinė ir kul
tūrinė pareiga. 

~ Y. Kavaliauskas 

LIETUVIAI NAUJOJ ZELANDIJOJ 
Rašo A. Butkus, N. Zelandijos 
Lietuvių Draugijos Pirmininkas 

DIRVOS skaitytojams jau te
ko patirti apie naujai įsikūru
sią lietuvių koloniją N. Zelandi
joj. 

Atrodo, kad tas 170 bus pa
tys pirmieji N. Z. gyventojai 
lietuviai, nes iki šiol neteko 
nei su vienu anksčiau atvykusiu 
susitikti. Tuo tarpu kitų tautų 
seniau atvykę jau spėjo už
megzti kontaktą su savaisiais 
naujokais. 

Kad ir labai tolimą kraštą 
pasirinkom, bet nemanom išsi
žadėti savo praeities ir mielos 
Tėvynės, todėl jau pirmomis 
dienomis susiorganizavome į N. 
Zelandijos Lietuvių D-ją, ir esa
me pasiryžę dirbti tautinį — 
kultūrinį darbą. Išrinktoji val
dyba pareigomis taip pasiskirs
tė: pirm. dr. A. Butkus, vicep. 
dr. St. Kripas, sekr. inž. J. Pe-
čiulaitis, ižd. A. Kleinys ir'val
dybos narys Br. Kuzma, 

Lietuvių sumanymu buvo su 
ruošti du visų devynių tautybių 
koncertai, kurie zelandiečių tar
pe turėjo labai didelį pasiseki
mą. Buvo privažiavę daug sve
čių iš Wellingtono ir kitų mies
tų. Koncertus perdavė per ra
diją, o kino studijos filmavo. 

Greit po to matėme kino ek
ranuose filmą "New Settlers". 
Lietuvius šiuose koncertuose at
stovavo balerina G. Rantėnaitė, 
solistas V. Vyčius, A. Jancytės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė ir P. Šimkaus vedamas cho
ras. Valdybos rūpesčiu buvo 
suruošta pabaltiečių tautinių iš
dirbinių paroda, kuri zelan
diečių buvo sutikta su dideliu 
susidomėjimu. 

Apsilankiusį Wellingtono ar
kivyskupą lietuviai apdovanojo 
T. Vizgirdos "Vilnium" su gra
žiu dail. Gopo įrašu ir Butkienės 
tautine juosta. Vyskupas buvo 
susižavėjęs dovanomis ir Zelan
dijos spauda tą gražiai įvertino. 

Tremtinių šachmatininkų ko
manda, kurioj virš 40% lietu
vių, turėjo eilę turnyrų su ze-
landiečiais šachmatininkais. Vi
sur laimėjo, tik prieš Welling-
toną (ir tai blogo sugrupavimo 
dėka) pralošė santykiu 9:8. 

Panašius pergalės rezultatus 
pasiekė mūsų krešinio ir futbo
lo komandos. 

Apie du mėnesius gyvenome 
stovykloje, mokėmės anglų kal
bos ir atlikome registracijos for
malumus. šiuo metu dideliu 
tempu skirsto mus į darbus. 
Kiek teko iš pirmųjų darban 
išvykusių patirti, darbo sąlygos 
neblogos, o uždarbis geras. 

Malonu konstatuoti, kad ze-
landiečiai mums rodo didelį 
prielankumą ir nuoširdumą. Jie 
visokiais būdais stengiasi mus 
patraukti savo pusėn. 

Europoj būdami dažnai gir-
dėdavom, kad užjūriuose žmo
gus žmogų vertina ne pagal jo 
dvasinius privalumus, bet pagal 
piniginės stovį, šito N. Zelandi
joj mes visiškai nepatiriame. 
Priešingai, patiriame didelį žmo
niškumą. Ir to garsiojo "angliš
ko šaltumo" čia visai nesutinka
me. Dažnai tenka pas juos sve
čiuotis ir prie "cup of tea" nuo
širdžiai išsišnekėti. Norėtųsi ma
nyti, kad tie malonūs įspūdžiai 
ir ateityje nepranyks. 
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C f I D I R V A 

NAUJAKURIAI 
NUOMONĖS IR NUOMONĖS... 

Kaip tie kalnai ant kalnų, o 
ant tų kalnų maži ir didi kal
neliai, taip nuomonės ant nuo
monių ir dar nuomonėlės renka 
si redakcijoj vis apie tuos.. 
naujakurius. 

Kartais kaf kas ir tokią nuo
monę pasako: 

— Per daug jau rašote apie 
tuos naujakurius! Darosi nuo
bodu . . .  

Bet apsisukęs, žiūrėk, pats 
visą valandą kalba apie tuos 
pačius ... naujakurius. Vienas 
pernelyg giria, kitas peikia... 
O kalba. 

Kodėl? Tur būt todėl, kad 
naujakurių atsiradimas, šiaip 
ar taip, yra vienas iš didžiųjų 
įvykių Amerikos lietuvių gyve
nimo istorijoj 

Argi karo metu nerašė laik
raščiai kiekvieną dieną apie 
karą? 

Suskamba telefonas. Kalba 
viena iš parapijos pikniko da
lyvių: 
' — Sudrauskit tuos savo nau
jakurius! Kaip jie kalba! 

Pasirodo, kad piknike vienas 
iš naujakurių, gal kiek "pasi
vaisinęs", paklaustas, ar gal ir 
neklaustas, kaip patinka Ameri
ka, taip išsireiškė, kad tikrai 
"nėr kaip žmogui pasakyt"... 

To nepraustaburnio pavardės 
kalbėjusi moteris nežino, tik 
žino, kad vienas iš naujai atvy
kusių. 

Na, štai ir turime "garbę" 
visiems naujakuriams... 

Kaip sudrausti? Juk negi vi
si Čia kalti dėl vieno neprausta
burnio. Bet... 

Ir vėl reikia rašyti, viešai 
priminti, kad "taip gi negalima, 
gerbiamieji!" 

* 

Užeina vienas fi naujakurių 
ir sako: • 

— Na, ką čia tas jūsų senas 
clevelandietis rašo! "Kai pa
mirš aukštas tarnybas, tarnai
tes ..." Mano tarnyba Lietuvoj 
buvo — šiaučiaus gizelis. Tar
naitė? Teisybė, su viena susi
tikdavau, ženytis norėjau, tik 
kitas pasipainiojo ir paveržė. 
Užmiršau. O vis tiek va toj 
laimės šaly darbo negaunu jau 
ketvirta savaitė. Už kambarį po 
6 dolerius savaitei moku skolin
tais pinigais ... Ir kaip jūs sau 
norit, kai mane klausia, kaip čia 
tau patinka, tai tas žodis "pa
tinka" nelenda iš gerklės ir 
gana...  

* 

Vienas naujokas džiaugiasi, 
kad jam pasisekė: 

— žinot, už 20 dolerių gavau 
pirkti vartotą skalbiamą ma
šiną! Ką jūs į tai pasakysit! 

O senas clevelandietis (ne tas, 
kuris liepia tarnaites užmiršti) 
sako: 

— Tai tu nusipirkai tarnai
tės dalį. 

— Kaip tai? 
— O taip. Ar turėjai Lietu

voj tarnaitę? 
— Turėjau. 
— Ką ji dirbo? 
— Na... viską dirbo: val

gyt virė, butą prižiūrėjo, skal
bė... 

— O pats ką darei? 
— Aš ir žmona dirbom ... 
Na, tai matai. Dabar gavai 

skalbiamą mašiną. Tai ji at
liks tarnaitės darbo dalį. Kai 
įsitaisysi automatišką virtuvę, 
šaldytuvą, dulkių siurblį, auto
matišką šildymą — tada turėsi 
pilną tarnaitę. 

— Ach, šit kaip! Na, tai tada, 
kai įsigysiu automobilį, jau bū
siu, kaip grafas, kuris važiuoja 
ketvertą arklių! 

.— Palauk, tada būsi didesnis 
už grafą; automobilis geriau už 
20 arklių! 

* 

Trečią Mitą clevelandietį vte-
nas naujakuris tyliai, ramiai 

klausia: 
— Pasakyk man tamsta, gal 

geriau žinai Amerikos jstaty 
mus: ar valdžia mane nubaus 
tų, jeigu aš vaikus į ežerą 
įmesčiau ? 

— Ar pablūdai! Ką čia dabar 
sugalvojai! 

— Na, matai, tamsta, taip 
išeina. Turiu dvejetą vaikų. 
Laikinai apsigyvenau pas gimi
nes, bet pas juos nėra vietos 
ilgiau gyventi.^ Ieškau buto. Ra
dau bent keletą, didesnių ir ma
žesnių, bet kai tik su vaikais, 
tai niekas ir nepriima. Tai kur 
gi man tuos vaikus dėti. 

— Hm ... čia Amerikoj, tai 
mes pirma namą įsitaisdm, © 
paskui vaikų. 

— Taigi, taigi. Lietuvoj ir aš 
turėjau pasistatęs namelį, ir 
vaikams buvo vietos. Bet, ot 
visa bėda, kad negalėjau pa
siimti ... 

Senas' clevelandietis susimas
tė, susirūpino. * Apsiėmė padėti 
žmogui surasti butą, kur priim
tų su vaikais. Rodos, turi var
go. Ir jau pasikeikia, kartais 
net smarkiau už kai. kurį nau
jakurį ... » 

Viena®, būdavo, kas antra 
trečia diena užeina į redakciją 
pasiguosti. Darbo nėr, buto 
nėr ... Kartą sako: 

— Ot, imsiu ir padegsiu Cle-
velandą! Tai bus darbo ir man 
ir kitiems, visi bedarbiai iš
nyks ! • 

Po to apie trejetą savaičių ne
sirodo. Bet Clevelandas vis dar 
nedega... 

Pagaliau jlekia: 
tą išnuomojamąvącly i,k žlgy 

— Gal žinot kur neblogą biz
nio vietą išnuomojamą ar par
duodamą? 

— Kaip, kas, kodėl? 
— Ot taip, čia gi didelis ga

limybių kraštas, reikia apsisuk
ti. Darbą turiu, butą turiu (ir 
su vaikais!), bet negi trūnysi 
visą laiką fabike. Reikia pradė
ti savo biznį! 

O iš kur pinigų? 
Hei, brolyti, reikia tik gal

vą turėti, bus ir pinigų! 
Ot, manau sau, dabar jį jau 

apsimoka klausti ir "Kaip pa
tinka Amerika"... 

« 
Vienas mokina kitą: 
Tu, žinai, čia per daug ne

triukšmauk! Būk kantrus. Se
kasi, nesiseka — vistiek, sakyk, 
kad viskas labai puiku. Tada 
visiems patiksi, ir pačiam atro
dys, kad viskas gerai... 

t— Taigi, taigi... Turiu dar
bą. 75 centai valandai. Keturi 
žmonės šeimos, žmona dieną 
negali vaikų palikti, o naktinio 
darbo negauna. Turiu kambarį 
— 40 dolerių mėnesiui... Ar 
visai gerai, kaip tu manai? 

— Tik tu nezirsk, tik turėk 
kantrybės. Gausi ir darbą geres
nį ir butą geresnį — kiti gauna 
ir tu gausi. Tik tu nieko ne
šnekėk, sakyk, kad gerai ir 
viskas! 

— Aha, taigi... Lietuvoj te
atre mačiau tokią komediją. 
Daktaras liepia ligoniui vis sa
kyti "Man eina geryn, man eina 
geryn ..." Sako, kai taip įkalbė
si sau, pamatysi, kad bus ge
riau. Tas ir kalba: "Man eina 
vis geryn, man eina vis geryn, 
eina geryn, geryn... Bet gi kad 
aš nieko nejaučiu, po velnių!" 

* 
Klube prie alaus stiklo: 
— O visgi smagu matyti, 

kaip jūs čia, seniau gyvenan
tieji, esat gražiai įsitaisę. Visi 
turit automobilius, namus... 

— Et, su tais. namais, tai 
viena nelaimė. Koks dabar bran 
gumas pastatyt, ar pataisyt.. 
O rendos — špyga. Čia gi da
bar pas mus Amerikoj tai be
maž bolševizmas: turi namus, 
tai tave taksais apkrauna, ren
dos kelt neduoda, vienas nuos

tolis. Pamyslik tik, kiek turim 
išlaikyt tų visokių OPA ir kito
kių valdininkų ... Na, automo
bilius — kaip gi be automobi-
liaus. čia be automobiliaus, kaip 
be kojų. Reikia.., 

— Taf nejaugi Tamstai ne
patinka Amerika? 

— Na jau, na... Ką čia da
bar, tuoj už liežuvio ir trauki... 

* štai dar vienas užkliūva už 
DIRVAI rašiusiojo seno cleve-
landiečio: 

— Kažin, ar jis kalba pote
rius? 

— Kodėl? 
— Nagi, jeigu kalba, tai negi 

prašo ko daugiau, negu kasdie
ninės duonos. O nemanyk, jei 
gautų tik duonos, tai visus dy-
pukus perrėktų, kad to nega
na... O kai iš Vokietijos pa
rašė', kad bus patenkintas,, jei 
tik duonos turės, tai jau ir 
reikalauja, kad nieko daugiau 
nenorėtų. Pasakyk jam, kad 
mes tik ir norim savo rankomis 
pragyvenimą garbingai pasida
ryti. O jeigu aš šitoj laimės 
šaly niekaip negaliu prie to pri
sikasti, tai dar ir su "Aleliuja" 
palauksiu iki tol, kol prisikasiu. 
Tegul jis savo pasakėles apie 
aukštas tarnybas ir tarnus-tar-
naites Bimbai rašo, o ne į DIR
VĄ. Nesuprantu, kuriems ga-

Marija Sims 

M A N O  D A I N O S  
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Naujakuriai! Kas iš jūsų nesate girdėję Marijos Sims vardio, 
kaip uoliausios tremtinių globėjos, rėmėjos ir užtarytojos? 
Jei ne kiekvienam asmeniškai, tai visiems bent netiesiogiai 
ji yra viena iš tų, kurie išrūpino jums galimybę išeiti iš trem-
tinškų stovyklų ir čia kurtis. Ar nebūtų tad jums |domu su
sipažinti su ja, ir, kaip su mūsų rašytoja — poete? Jos eilty 

rinkinj galima gauti DIRVOJE. Kaina — $ 1.-

lams tokius šmeižtus dedate! 
Piktas buvo tas- žmogus... 

Bet ką padarysi. Laimės šalis 
tuo tarpu jam tik kietąją savo 
širdies pusę rodo ... Kai patai
kys į minkštesnę, tai ir jis atsi
leis. Ir seniems ir naujiems ge
riausia būtų savo sprendimuo
se palikti bent kiek rezervų... 

V. R. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š. m. rugpiūčio 28 d., lai

vu "General Hersey" į Bostoną 
atvyko šie lietuviai tremtiniai: 

t 

Adomavičius Zofija — Bangor, 
Maine 

Aizinas Stasys — Philadelphia, 
Penn. 

Aldonis Algirdas — Worcester, 
Mass. 

Alminauskas Antanas, Veroni
ka, Antanas — Jackson, Mich. 

Andrijauskas Liudas, Emilija, 
Liudas — Chicago, 111. 

Andruškevičius Boleslovas, 
rija — Paterson, N. J. 

Anevičienė Elena — Waterbu-
ry, Conn. 

Astrauskas Bronius, Barbora — 
Pittsburgh, Pa. 

Bagdonas Petras, Viktorija, Pet
ras — Chicago, 111. 

Baksas Jurgis, Marta — Chica
go, 111. 

Barsketis Bonifacas — Willow 
Springs, 111. 

Bartkevičius Juozas, Bronė, Ze
nona — Ozone Park, N. Y. 

Beresniewicz Alexander — New 
York, N. Y. 

Brencius Antanas, Zuzana, Mil
da — Chicago, 111. 

Brazauskas Jonas, Albina, Jo
nė — Glendale, N. Y. 

Buturlovas Algirdas — Cleve
land, Ohio. 

Bukauskas Vincas — Cicero, 111. 
Čekauskas Bronislavas — Chi

cago, 111. 
čulka Marta — Dayton, Ohio. 
Dalinkevičius Petras — Phila

delphia, Pa. 
Didžius Adolfine — Vandergrift 

Penn. 
Eidukas Jonas, Teodora, Izabelė, 

Jokūbas — Elizabeth, N.J. 
Gadliauskas Sergiejus, Gražina, 

Rasytė — Hobart, Ind. 
Garunkštis Albinas — Gary, 

Ind. 
Grebliūnas Liudas — Elizabeth, 

N. J. 
Gulbinas Vladas, Ona, Vytau

tas — Kenosha, Wise. 
Goeldneris Antanas, Anastazi

ja — Morrisville, Penn. 
Jančauskas Pranas, Valerija -

E. Chicago, Ind. 
Jankus Edvardas, Yda — Bri

dgeport, Conn. 
Jaras Pranas — Waterbury, 

Con. 
Juodka Pranciškus, Terese, Ra 

mutė — Chicago, 111. 
Juškėnas Gerardas, Meilutė, Ra

munė — So. Boston, Mass. 
Juškevičius Andrius, Zuzana, 

Regina — Cicero, 111. 
Karazija Kazys, Anna — Chica

go, III. 
Kaunas Jonas, Jonas — Auburn, 

Mass. 
Kazlauskas Kotryna — So. Bos

ton, Mass. 
Kerpė Kazimieras, Stefanija, 

Romualdas, Vytautas — Bal
timore, Md. 

Kirlys Pranas — Cleveland, O. 
Kriščiūnas Jonas, Janina, Kęs

tutis, Povilas, Vytautas, Al
girdas — Evansville, Ind. 

Lelevičius, Vladas, Marcelė, Vy
tis — Rochester, N. Y. 

Liorentaitė Antanina — Chica
go, 111. 

Liutermoseris Reinoldas — W. 
Hartford, Conn. 

Lukaševičius Kazys, Albina, Bi
rutė — Chicago Heights, 111. 

Lutcas Teodora — Lynchburg, 
Virginia. 

Milašius Bonifacas — Chicago, 
III. 

Navazelskis Povilas — West 
Hannover, Mass. 

Orentas Augustas, Marta, Zen-
ta, Ingrid, Alfrydas — Bet-
halto, 111. 

Palšis Stasys, Elzbieta, Asta — 
Chicago, 111. 

Paulavičius Vincas — Pitts
burgh, Pa. 

Pažemeckas Juozas, Eugenija — 
Danielson, Conn. 

Petrauskas Vladas — Detroit, 
Mich, i. 

Petrulevičius Stasė, Danguolė 
— Maspeth, N. Y. 

Petrulis Kazimieras, Franciska, 
Audronė — Peotone, 111. 

Piežinis Alfonsas — Rochester, 
N. Y. ~ 

Pivoriūnaitė Veronika — Chica
go, 111." 

Plestys Nikodemas —• Little-
town, N.-H. 

Pluščiauskas Edvardai -s- Eas-
ton, Pa. 

Pretkelis Viktoras — Brooklyn, 
N. Y. ' _ 

Racaitienė Magdalena — Chi-
go Heights, 111. 

Račkauskaitė Kristina — Wor
cester, Mass. 

Radavičiūtė Boneventura — B. 
Rockaway, N. Y. 

Rauchas Mykolas, Natalija, Re
gina, Natalija, Antanas — 
Hartford, Conn. 

Rekešius Jurgis, Ona, Edmun
das — Woodhaven, Conn. 

Rinkevičius Bronius — West
chester, Conn. 

Rucys Juozas — Waterbury, 

Rudvalis Barbora — Brooklyn, 
N. Y. 

Sabaliauskas Birutė, Pranas, 
Kotrina, Kristina — Sodus, 
Mich. 

Serapinas Rapolas, Grožvyda 
Hastings, Nebr. 

Savickas Edvardas, Jadvyga, 
Salomėja — Chicago, 111. 

Severinas Antanas — Chitten
den, Vt. 

Šiaučiūnas — Cicero, 111. 
Sinkevičius Vytautas — Will-

iamsburgh, Mich. 
Sinkys Emilijus, Julijona, Al

bertas, Augustinas — Cicero, 
111. 

Šlajus Juozas, Bronė, Birutė — 
Chicago, 111. 

Snipaitė Eugenija — Waterbu
ry, Conn. 

Spalgenas Augustas — Chicago, 
111. 

Šukys Stanislovas, Petroneli —* 
Coloma, Mich. 

Šukys Raimundas — Freesoil, 
Mich. 

Suopys Antanina, Vincentas — 
Imlay City, Mich. 

Šulskis Benediktas —- Bronx, 
N. Y. 

Svolkėnaitė Rūta — Drexel Hill, 
Pa. 

Taliunevičius Kazys, Marija, 
Marytė — Pittsburgh, Pa. 

Tervydis Pranas, Ona, Romual
das, Edmundas — Chicago, 
111. 

Titenis Antanas — Chicago, 111. 
Vaičikonis Cezaris, Zofija, Zo

fija — Brooklyn, N. Y. 
Valteris, Vincas, Elena, Red€ M. 

— E. Windsor Hill, Conn. 
Valatkaitis Alfonsas, Apoloni

ja, Vytautas, Liucija, Gabrie
lė — Chicago, 111. 

Valys Antanas, Zofija — Oma
ha, Nebr. 

Vasiliauskas Matilda, Justinas 
— Cicero, 111. 

Vilčinskaitė Stanislava — Bro
oklyn, N. Y. 

Viščius Steponas — Chicago,111. 
Ziukas Domas —Chicago, 111. 
Žukauskienė Konstantina — 

Highland Park, N. J. 
Černiauskas Antanas — Lar 

Crosse, Wise. 
Macevičius Gvydas — Pitts

burgh, Pa. 

Chester, Mass. 
Bukšnys Jurgis, Anastazija, Vy

tenis — Omaha, Nebr. 
Dambrauskaitė Antanina So

dus, Mich. 
Dimavičius Aleksandras, Ceci

lija, Nijolė, Vilda, Algiman
tas — Pittsburgh, Pa. 

Dūda Henrikas, Angelė — Bro
oklyn, N. Y. 

Garunkštis Jenas, Marija, Bro
nius Brooklyn, N. Y. 

Graužinis Antanas — Blooms-
bury, N. Y. 

Griniūtė Laimutė — Chicago, 
UI. 

Juodvalkis Vincas «•*» Cleveland, 
Ohio. 

Kacucevičius Leonardas — Chi
cago, 111. 

Kaklauskas Juozas — Green
wood, Miss. 

Kiaunė Kęstutis — Ozone Park, 
N. Y. 

Klimaitis Martynas — Detroit, 
Mich. 

Kreivys Vladas — So. Boston, 
Mass. • 

Krikščiukas Stanislava, Vytau
tas — Bethlehem, Pa. 

Leleika Povilas, Ursula — Un-
iondale. Pa. 

Mitkus Pijus — Brockton, Mass 
Mulevičius Petras — Richmond, 

Va. 
Mūrelis Leopoldas * Richmond 

Hill, N. Y. 
Paškonis Kazys, Danutė, Al

mantas — Cleveland, Ohio. 
Povilaitis Jonas, Jadvyga, Al

gimantas, Rimgaudas, Lore
ta — Madison, Nebr. 

Sabaliauskas Domas, Valerija 
—Livingston, 111. 

Serelis Augustinas — Roches
ter, N. Y. 

Sodaitis Antanas, česė, Tomas, 
Birutė — Bridgewater, Mass. 

Valaitis Stasys, Adolfine, Da
lia — Chicago, 111. 

Vasiukevičius Stanislovas — 
Chicago, 111. 

Velavičius Jonas, Kotryna — 
Benton Harbor, Mich. 

Venckūnas Jurgis, Eugenija — 
Chicago, 111. 

Žilevičius Stasys, Zuzaifa — 
Chicago, 111. 

žumbakis Vytautas —- S. Bur
lington, Verm. 

Lėktuvu atvyko šie lietuviai 
tremtiniai: 

Algis New 

Lina 

Bendochavičius 
York, N. Y. 

Blušys Harry, Ona, 
New York, N. Y. 

Balasevičius Antanas, Marija, 
Gracijus — Cleveland, Ohio. 

Apie š;m. rugpiūčio 29 d., lai
vu "General Bundy" į New Yor 
ką atvyko šie lietuviai tremti 
niai: 
Bartkus Bronius, Janina, Kęstu

tis, Algimantas — Chicago, 
111. 

Bereika Jurgis — Phillips, Wise 
Blakutis Povilas, Anne — Dor-

Apie š. m. rugpiūčio 30 d., lai
vu "General Holbrook"^ į Bosto
ną atvyko šie lietuviai tremti
niai : 
Abromas Nikodemas — Chi

cago, 111. 
Adamkevičius Jonas, Aldona, 

Nijolė — Brockton, Mass. • 
Arendarčikas Marija — Brook

lyn, N. Y. 
Bendžius Albinas, Stanislava, 

Irena, Violeta, Estera — Cam
den, N. J. 

Bertašius Antanas — Chicago, 
111. 

Binkevičius Edmundas, Anasta
zija, Raimundas, Nijolė — 
Philadelphia, Pa. 

Blažys Vladas, Zofija, Ryman
tas, Julius — Gary, Ind. 

Burnickis Vanda — Baltimore, 
Md. 

činikas Stasys, Zofija — Mon
trose, Pa. 

Ciuzelis Kostas — Union City, 
Mich. 

Dabrickas Juozas — Cicero, 111. 
Dačinskas Juozas, Ona, Rūta — 

Chicago, 111. 
Dovilas Algirdas, Elena, Bruno

nas, Henrikas — S. Seattle, 
Wash.. 

Dubra Ona — Rockford, 111. 
Eitminavičius Julija, Liucija — 

Philadelphia, Pa. 
Elijošius Viktoras —, Cleveland, 

Ohio. 
Gadeikis Pranciškus, Ona, Jo

nas —Richmond, Va. 
Gedgaudaitė Mirga — Cleveland 

Ohio. 
Grigaitis Aloyzas, Agota —» Ci

cero, 111. 
Gurėnaitė Mikaliift — Gary, 

Ind. 
Jančiauskas Danielius — Nor

wood, N Mass. 
Jančys Bronius, Ksaveras, Jū

ratė — Chicago, 111. 
Januškevičius Kazys, Bronė, Al

gimantas — Pittsb., Pa. 
Jasutis Stasys, Magdalena, Bi

rutė, Mirga — Worcester, 
Mass. 

Jurkevičius Jadvyga, Algiman
tas, Vida — Cicero, 111. 

Juodis Vincas, Barbora — Sh. 
Creek, West Virg. 

Kaminskas Vladislovas, Eduar
das, Evelina — Elizabeth, N.J. 

Kiveris Klemensas. Olė, Janina 
— Maspeth, Nr Y. 

Kukeckis Jonas —- Calumet Ci
ty, 111. 

Kregždys Adolfas; Jadvyga — 
Brooklyn, N. Y. -

Kšečkauskas Liudvikas — Am
sterdam, N. Y. 

Laukaris Česlovas — Detroit, 
Mich. 

APIE AMERIKOS 
PAPROČIUS 

Prieš kelias savaites laikraš
čiuose pasirodė fotografija, ku
rioje buvo parodyta Anglijos 
sosto įpėdinė princesė Elžbie
ta, priimanti kariuomenės mo
terų dalinio paradą. Paveiksle 
buvo matoma viena uniformuo
ta merginu parkritusi — apal
pusi nuo karščio ar kitko. Prin-
cėsė tačiau, lyg nematydama, 
eina pro šalį, ir apalpusiai nie
kas nepagelbsti. 

Atsirado amerikiečių skaity
tojų, kurie pasipiktino tuo pa
veikslu. Sako, argi Anglijoje 
tokia griežta disciplina, kad nei 
kiek nebėra žmoniškumo. Esą, 
kai Eleonora Roosevelt priimi
nėjo paradą ir įvyko panašus 
atsitikimas, tai ji pirmoji šoko 
apalpusiai padėti. "Toki yra 
Amerikos papročiai!" — baigia
mas vienas laiškas. 

Bet j tai atsiliepė 
asmenų, vyrų ir moterų, tarna
vusių Amerikos kariuomenėj. 
Visi jie sako visai ką kita. 

Viena, tarnavusi laivyno mo
terų rezervo daliny, sako, kad 
jos praktikoj ne vieną kartą 
buvę atsitikimų, kad žygiavime 
metu apalpusios likdavo šaly. 
Ji kartą mačiusi, net kaip visa 
kuopa parado metu žygiavo tie
siog per vieną iš savo parkritu
sių draugų. 

Kitas pasakoja, kad pratimų 
metu buvę net teismu grasinant 
uždrausta pagelbėti parkritu
siam kareiviui, nors krisdavę 
nuo karščio, kaip musės... 

Dar vienas pasakoja atsimini
mus iš 1937 metų, kai jis buvęs 
CMTC jaunuolių (keliolikme-
čių) daliniuose. Sako, jei karš
čių metu žygiuojant kas kris
davo, likdavo gulėti, ligi ateida
vo sanitarai. Niekam kitam pa
gelbėti buvę nevalia. Tuo laiku 
jis irgi buvęs pasipiktinęs tokia 
keista drausme, bet paskui, ka
ro metu, įsitikinęs, kad tokia 
drausmė išgelbėjusi daug dau
giau gyvybių mūšio lauke, negu 
anuomet krisdavo parado aik
š t ė j  . . .  

Taigi tie, kurie labai piktino
si "nežmoniškais" anglų papro
čiais ir gyrėsi, kad Amerikos 
papročiai yra švelnesni bei pro
tingesni, pasirodo, dvigubai ne
pataikė: 1. Tie papročiai visiš
kai nėra nežmoniški, o kariuo
menėje reikalingi, 2. Tie pa
pročiai ir Amerikoj toki patys, 
kaip ir Anglijoj, ar daug kur 
kitur. 

•LIKIMO KELIU — Alės 
Rūtos-Nakaitės 13 apsa
kymėlių, 140 pusi. Kaina 80c 

Maculevičius Petronelė, Anato
lijus — Detroit, Mich. 

Mališauskas Veronika, Vytau
tas, Rasutė, Pranas — Ro
chester, N. Y. 

Marašinskas Emilija Chica
go, 111. 

Miežaitis Jurgis — Elizabeth, 
N. J. f 

Mikelevičius Ona, Algis, Rimas 
— Cicero, 111. 

Petraitytė Jadvyga — Chicago, 
111. 

Petrauskas Ignas, Severiną, Al
gimantas, Kęstutis — Chica
go, 111. 

Šarkauskas Jonas, Elena, Algi
mantas, Juozas, Vladas — 
Cleveland, Ohio. 

Šneideraitis Juozas, Marija, Ot
to, Helmut — Meadville, Pa. 

Soltonas Vladas, Marija, Niko-
le, Jonas — Grand Rapids, 
Mich. 

Strungys Juozas, Marija, Milda 
Brooklyn, N. Y. : 

Tamulevičius Jonas, Ona, Jonas 
— Chicago, 111. 

Tumosa Stasys, Jadvyga, Arvy
das — Waukesha, Wise. 

Ukrinas Algirdas, Bronislava, 
Richardas — Chicago, 111. 

Vaičaitis Zigmas, Marija, Nijo
lė — Pittsburgh, Pa. 

Valavičius Alfonsas, Vanda, Lai
mutė, Jūratė, Vytautas —i 
Chicago, 111. 

Vytkauskas Martynas, Rosa, 
Martin — Norwood, Mass. 

Židonis Konstanciją Worces
ter, Mass. 

.  /  — ' M m ,  I t - A  . 1 1 1  .  I  « i i i i i n i l Į » r J H i A n k H f — Į - į «  l t  t ,  m r i ž i i k v d  .  i W I " -  • *  -  J - ' '  3 - ^  *  ' ' t u  m T u r f 1 '  ,  v .  m  l i i l r *  



Lietuviu Diena Rochesteiy 
* 

Senatorius Kenneth B. Keating piknike pasajce kalbą*, priekaištaudamas 
Jungtinėms Valstybėms dėl lietuvių kančių. 

D I R V A  

Kora ir vėliau, bet turi būti 
paminėta Lietuvių Diena Ro-
chestery, įvykusi rugpiūčio 7 d. 

Ji šiais metais išsiskyrė iš ki
tų metų lietuvių dienų, nes da
lyvavo daug svečių nebuvėlių — 
tai naujakuriai. Išviso buvo su
sirinkę apie 1,000 lietuvių. , 

'Prasidėjo šventė iškilmingo
mis pamaldomis lietuvių para
pijos bažnyčioje, kur lietuviškos 
giesmės, visos bažnyčios giedo
tos, nukėlė | kenčiančią tėvynę 
ir graudino iki ašarų. 

2 vai. buvo nepaprastas pa
radas. šventės dalyviai susirin
ko prie bažnyčios. Privažiavo 
automobilių, pasipuošusių Ame
rikos ir Lietuvos vėliavomis. 
Kai kurie automobiliai tiesiog 
žavėjo ir stebino savo išradingu 
ir kombinuotu tautinių spalvų 
deriniu ir jų margu gausumu ir 
puošnumu. Du puošniausi au
tomobiliai buvo premijuoti — 
tai Paužos ir Stuko. 

šita lietuvio akiai ir širdžiai 
maloni auto virtinė pajudėjo 
per miestą ir nuvežė šventės 
dalyvius į Schuetzen Parką. 

šiuo savotišku paradu gražiai 
pasigarsinta sava šventė — lie
tuvių diena, į kurią atsilankė ir 
nelietuvių. .« * 

Bet svarbiausia Lietuvių Die
nos programos dalis — tai ro-
chęsteriečio Senatoriaus K. B. 
Keating atsilankymas j pikniką 
ir tartasai lietuviams žodis. 

Senatorius K.B. Keating yra 
lankęs DP stovyklas Europoje, 
matęs tremtinių gyvenimą ir 
vargą, jų darbus, todėl jis kal
bėjo labai nuoširdžiai. 

Jis pareiškė, jog Amerikai 
tenka dalis atsakomybės dėl 
dabartinės Lietuvoj kančios ru
su valdžioj. Priminęs, kad Lie
tuva prieš 3IV2 metų buv<y>atsi-
stačiusi kaip laisva respublika, 
Senatorius Keating pasakė: "Ta
čiau šiandien laisvos Lietuvos 
nebėra, kaip nebėra laisvos Len
kijos, Vengrijos, Čekoslovakijos. 
Jos visos yra sutriuškintos po 
rusų tironijos užkulniu. Lietu
vos, kaip ir jos abiejų Baltijos 
kaimynių Latvijos ir Estijos, 
dabartinė "nepriklausomybė" tė
ra tuščias simbolis, žema pašai
pa." 

Apgavimas neatleidžiamas 
"Profesionalai laisvės mylėto

jai, kokie mes esame, negalime 
išvengti kaltinimo dalyvavę, 
mažiausiai nors pakentimu, nu
tylėjimu (sutikimu) šios nar
sios, šaunios jaunos respublikos 
pavergime. Tai buvo Teherane, 
paskui Yaltoj ir vėliau Pots
dame, kada mes dėl tariamo 
naudingumo prisidėjom sunaiki
nant laisvų žmonių siekimus. 
Bet amerikiečių tauta niekuo
met su tuo nesutiko ir neatlei
do tos tragiškos apgaulės. Da
bar mūsų pačių valdžia, — pa
reiškė Keating, — oficialiai ne
pripažįsta rusų vykdyto Lietu
vos aneksavimo. Tačiau šios ne
gatyvios laikysenos neužtenka. 
Laisvės buvimas visur ir kova 
su jos pavergimu bet kur turi 
rūpėti kiekvienam. O labiausiai 
tai turi rūpėti laisvę mylintiems 
amerikiečiams". 

Senatorius Keating išreiškė 
savo susižavėjimą prieš metus 
jo lankytoj stovykloj lietuvių 
parodytu darbštumu ir kūry
bingumu. Jis matęs audžiamas 
juostas ir kit. lietuvių rankdar
bius. Matęs darbą, dirbam^ ne
paprastai sunkiose sąlygose. ; 

Pastebi raudonosios misijos 
nesėkmingumą 

Primindamas pareikštą bai
mę, kad priimant DP atsivertų 
durys daugeliui komunistų, sen. 
Keating pasisakė, jog jis tokios 
baimės neturėjęs. Jis papasa
kojo, kaip vienoj DP stovykloj 
(kurioj buvo 5,400 lietuvių, lat-Jkui. 

vių ir estų) rusų misija darba
vosi dvi savaites, įkalbinėdama 
stovyklos gyventojus grįžti į sa
vo kraštus. Iš visų 5,400 tik vie
nas pasirinko grįžimą į komu
nistų valdomą tėvynę. 

"Tada aš supratau, —kalbė
jo Keating, — kad negalėtų bū
ti geresnių Amerikos piliečių, 
kaip šie žmonės." 

Senatoriaus kalt>ą pertrauk
davo lietuvių plojimai už šir
dingą ir tiesų žodį^ 

Senatorius Keating yra čia 
žinomas, kaip didelis DP prie-
telius. Jis, pavyzdžiui, bū
damas New Orleano uoste ir 
sužinojęs, kad yra viena trem
tinė, kuri vyksta į Rochesterį, 
paėmė ją į lėktuvą, vykdamas į 
Washingtoną, kur jai suteikė 
sąlygas pamatyti miestą ir Bal-

! tuosius Rūmus. Paskui nupirko 
bilietą lėktuvu ir išleido į Ro
chesterį, kur šeimai pasiuntė 
telegramą, kad sutiktų aero sto

ty. Toks dėmesys tremtinei pa
liko neišdildomą įspūdį. 

Lietuviai Senatoriui Keating 
pareiškė dėkingumą, įteikdami 
jam tautinio meno išdirbinių do
vaną (lėkštę ir juostelę). Jo 
dukrai, Miss Judy buvo įteikta 
gėlių. 

Po to Senatorius Keating žiū
rėjo tautinių šokių ir klausėsi 
dainų. Senatorius, padėkojęs 
šventės rengėjams, išvyko pa
tenkintas. 

ALT skyriaus pirmininkas P. 
Norkeliūnas, kun. P. Valiukas 
ir visi šventės ruošos dalyviai 
dirbo be atlyginimo — iš pasi
aukojimo ir užsitarnavo visuo
menės padėkos ir pagarbos. 

Ačiū jums už suteiktą mums 
džiaugsmą. 

Pajamų turėta $1,275.83, iš
laidas apmokėjus liko $650. 

šis pelnas eina -ALT ir BALF 
kason, didesniems tautos rei
kalams. Pr. 

ŠEŠIOS DIENOS 
pasaulio politikoje 

( Atkelta ik 1-mo pusi.) 

RUGPIUČIO 29 ~ 
Graikijos kariuomenė užėmė 

Grammos kalną, svarbiausią ko
munistų sukilėlių strateginę vie
tą. Sukilėlių jėgos baigiasi ir 
manoma, kad Graikijos vidaus 
karo galas visiškai artėja. 

• 

Bolivijoj kilo revoliucija prieš 
dabartinį prezidentą, kuris lai
mėjęs rinkimus įsakė pakarti 
buvusį prezidentą — diktatorių. 
Revoliuciją sukėlė pakartojo 
prezidento šalininkai. Sukilėliai 
įsistiprino trijuose miestuose. 
Vyriausybė šaukia gyventojus 
jungtis į kovą prieš sukilėlius. 

RUGPIUČIO 30 

Prezidentas Trumanas vetera
nų iškilmėse viešai pareiškė, 
kad Anglijos pageidavimai dėl 
pagalbos išbristi jai iš dolerių 
trūkumo krizės bus čia sutikti 
draugiškai ir palankiai. Jis pa
brėžė, kad USA ekonominė po
litika nesiekia kištis į kitų kraš
tų vidaus reikalus. Tai reiškia, 
USA vyriausybė, pagelbėdama 
Anglijai, nestatys sąlygų^ kad 
Anglija savo socialinėse refor
mose laikytųsi nurodymų iš 
Čia. 

• 

Maskvą paskelbi, kad Bel
grade vyksta Kominformo kraš
tų ekonominės Tarybos posėdis, 
nors yra žinoma, kad ten susi
rinko Kominformo politiniai va
dai ir atitinkamų kraštų štabų 
karininkai. 

• 

Jugoslavija kreipėsi į USA, 
prašydama 25 milijonų dolerių 
paskolos iš Exporto - Importo 
Banko įsigyti kasyklų maši
noms. Anksčiau jau yra susitar
ta su Jugoslavija pagaminti 
jai plieno liejyklos įrengimus, 
kurie turėtų \ "būti pagaminti 
pel* metus. 

RUGPIUČIO 31 
Maskva parašė dar vieną no

tą Jugoslavijai, kurioje Jugos
lavijos vadus vadina tokiais 
"diplomatiškais" titulais, kaip: 
fašistai, ,,niekšiški dezertyrai, 
Vakai%j ponų įrankiai ir tt. 

Tito spauda sako, kad toks 
notos stilius yra ženklas, kad 
Maskva išeina iš pusiausvyros 
dėl Tito nepaklusnumo ... 

• 

Čekoslovakijoj buvęs susek
tas pasirengimas sukilti prieš 
komunistinę valdžią. Suimta 
daug žmonių, 10 iš jų nuteisti 
mirti, daugelis kalėti ilgam lai-

MIN. LOZORAIČIO 
ATVYKIMAS 

( Atkelta iš 1-mo pusi. ) 

Jeigu tai antrasis atvejis, tai 
su nusistebėjimu turėtumėm 
klausti — kokiu tikslu tai pa
daryta? Ar tik šiaip sau, "dėl 
sensacijos", ar tai bandymas 
sutrukdyti St. Lozoraičio atvy
kimą net ir parodos atidaryti? 

Tjas klausimas, žinoma, neil
gai trukus paaiškės. Ir būtume 
laimingi, kad jis paaiškėtų tik 
į gerąją pusę. 

DRAUGAS, pakartodamas tą 
pačią telegramą lietuviškai, taip 
ją verčia: "... Lietuvos vyriau
sybės užsieny pareigūnai kitą 
mėnesį susirinksią Washingto-
ne..." ir ttv 

Prie to dedama pastaba, kad 
Lietuvos- vyriausybės užsieny 
dar nėra sudaryta ir todėl to
kios vyriausybės pareigūnų su
sirinkimo negalės būti. čia pat 
primena, kad Europoje veikia 
VLIKas ir jo atstovai jieseniai 
lankėsi Washingtone. 

Tas tiesa, kad Lietuvos vy
riausybė užsienyje nėra suda
ryta, bet taip pat tiesa, kad 
dar turime Lietuvos vyriausy
bės pareigūnų užsienyje ir jų 
susirinkimai gali būti ir net 
yra buvę. Net ir be jokių ke
lionių iš Europos, vien tik Lie
tuvos pasiuntinys su čia esan
čiais Lietuvos konsulais ir ki
tais esamais pareigūnais gali 
susirinkti ir gali svarstyti įvai
rius klausimus. Argi DRAUGAS 
mano, kad tokių Lietuvos vy
riausybės pareigūnų, susirinki
mas negali įvykti? 

Yra didelis klausimas, ar te
legramos autorius žodelius "in 
exile" taiko prie "government" 
ar prie "oficials". Laikraštis 
uždėjo antraštę; "Lith. Exile 
Regime To Meet in U.S." Betgi 
amerikiečiai žurnalistai ne per
daug laikosi tikslumo tokiuose 
klausimuose. Juk, berods, ir V. 
Sidzikauską kai kurie laikraš
čiai čia titulavo Lietuvos Mi-
nisteriu Pirmininku in exile ... 
O juk, kaip teisingai DRAUGAS 
pas teb i ,  tok io  nėra . . .  

DRAUGAS uždėjo antraštę 
"Atvyksta St. Lozoraitis", nors 
kalbamoje telegramoje nėra nei 
vieno žodžio apie St. Lozorai
čio asmenišką dalyvavimą "pa
reigūnų susitikime". 

Išdėstome tai sąryšy su pa
roda, kad galvojanti visuomenė 
galėtų atskirti tikrą§ žinias nuo 
neatsakingų spėliojimų ar net 
piktų tikslų turinčių gandų. 

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

*4wLllfK£SE 
KITĄ SEKMADIENĮ I 

LIETUVIŲ SALĘ ! 

Rugsėjo 11 dieną, sekmadie
nį, 7:00 vai. vak. Lietuvių Salė
je rengiamas iškilmingas Tau
tos šventės paminėjimas. Lau
kiama žymių svečių iš kitur. 
Šventės programoje dalyvaus 
naujai susidaręs Clevelando lie
tuvių choras, vado vau j am a s 
čiurlioniečių dirigento A. Mi
kulskio, ir tautinių šokių šokė
jų grupė. CJioras ir šokėjai 
šventei rengiasi labai uoliai. 
Sekanti choro pamoka visiems 
balsams yra penktadienį 7:30 
vai. vakare, Lietuvių salėje. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

DARBO-RUTO GARANTIJŲ 
blankų naujas siuntinys ateina 
į DIRVĄ. Jų nemokamai gali 
gauti visi, kas atvyks į redak
ciją pasiimti. ^ 

Paštu dėl blankų prašom 
kreiptis ne į DIRVĄ, o tiesiai 
į BALFo centrą, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. DIRVA 
blankų užsakymų paštu neprii
ma, nes netikslinga du kartu 
tą patį dalyką siuntinėti, kada 
galima tiesiai gauti. 

Nors Clevelando BALFo sky
riai tuo tarpu, berods, dar nie
ko nedaro garantijų vajaus 
reikalu, bet jis vyksta savai
me. Pirmasis blankų siuntinys 
garantijų davėjams ičdaU&tas 
per kelias dienas. 

RKO KEITH'S 105th 
Rugpiūčio 31 iki rugsėjo 6 

rodo: "Look for the Silver Li
ning" su June Haver, Ray Bol-
ger. 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 
, Dabar jau laikas nariams 
Ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

Trijų suaugusių • asmenų (ne 
naujakurių) šeima 

ieško 4-5 kambarių buto 

Prašo pranešti telefonu: 
EN 5334 

(35) 

Ne tik nauję, bet ir 
SENA ADRESA 

4 -  4r 

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

stengkitės pranešti bent 

DVI SAVAITES Iš ANKSTO! 

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

NO BETTER 
T E R M S  

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

• Ml SANK fOft All TNI MOPU 

ANDRULIENĖ Darata (Predai-
tė), seno amžiaus, mirė bir
želio 10 d., Chicago, 111. (Pa
nevėžio par., Karužų kaimo) 
Amerikoj išgyveno 4(> metus. 

MAŽEIKIENĖ (Rupšaitė) Ka
zimiera, pusamžė, mirė bir
želio 10 d., Chicago, 111. (Tau
ragės ap., Kvėdarnos par., 
Kakiškių km.) Amerikoj iš
gyveno 34 metus. 

JATKEVIčIENĖ Barbora (Ado
maitytė), pusamžė, mirė bir
želio 12 d., Chicago, 111. (Tel
šių ap., Raudėnų par., Giri
ninkų kaimo). Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

DINAPAS Vincentas, pusamžis, 
mirė birželio 15 d., Chicago, 
111. (Raseinių ap., Kaltinėnų 
par.) Amerikoj išgyveno 39 
metus. 

SIMUTIS James, pusamžis, mi
rė birželio 17 d., Chicago, 111. 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

VAIČIŪNAS Petras, 59 metų, 
mirė birželio 17 d. Chicago, 
111. (Ukmergės ap., Žemaitkie
mio par., Grikenių km.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

DARESH (Bendikaitė) Tillie, 
30 metų, mirė birželio 20 d., 
Chicago, 111. Gimus Benld,Ill. 

VALANčIUNIENĖ (Kavaliaus
kaitė) Veronika, pusamžė, mi
rė birželio 21 d., Chicago, 111. 
(Biržų ap., Krinčino par., 
žvirgždės kaimo). Amerikoj 
išgyveno 45 metus. 

PETKAITĖ Albina, 29 metų, 
mirė birželio 13 d., Chicago, 
111., kur buvo ir gimus. 

ŽIGAS Bonifacas, 80 metų, mi
rė birželio 3 d., Waukegan, 
111. 

BAUKUS Jonas, 74 metų, mi
rė birželio 26 d., Chicago, 111. 
(Naumiesčio par.) Amerikoj 
išgyveno 55 metus. 

5 

MIKAšIENfi (šatkiutė) Ona, 
pusamžė, mirė birželio 25 d., 
Chicago, 111. (Raseinių ap., 
Kaltinėnų par., Gaučių km.) 
Amerikoj išgyveno 37 metus. 

MARKŪNAS Mykolas, 75 metų, 
mirė birželio 8 d., Chicago, 
111. (Biržų ap., Joniškėlio par., 
Čeniškių km.) Ai&efiifcoj iš
gyveno 50 metų. 

RAKAUSKIENĖ (Bubliauskai-
tė) Ona, pusamžė, mirė bir
želio 13 d., Chicago, 111. (Tau
ragės ap., Kvėdarnos par., 
Stirbiškių km.) Amerikoj iš
gyveno 39 m. 

- Z  V i s  
'  A  

NOMINATE 

Hazel Lempke 
Candidate for Councilman 

22nd WARD 
Has the Ability and Qualitifactions 

To Serve the People of the 22nd Ward 

Primary Election October 4. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stam] 

THE MAY CO's 
B A S E M E N T E  

Išpardavimas! (J 
Men's Famous Make Rayon 

GABARDINE 
m 

m 
% 

• Tan • Mavy Blue • Grey 
• Green Skipper Blue • Cocoa 

Gražūs Hollywoodo modeliai iš || 
nesilamdančio rayon gabardino. 
Aukštai iškeltas juosmuo, pla
tūs klostai, simuliuoti peltakiai 
ant visų išorinių siūlių. Dydžiai 
nuo 29 iki 42 vyrams ir jaunuo
liams. 

Pastaba: dėl žemos kainos, *eiki& 
primokėti 35 c už ilgio priderinimą 
ir apačios atsiūlšjimą. 

Užsakymai paštu ir telefonu — 
šaukite CHerry 3000 

Basement Men's Clothing Department 

"8 

_ » M. U 
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D I R V A 

*p/LINKESE 
Kitą penktadieni jau turesime naują lietuvišką 

radijo programą Clevelande 
Lietuviškas radijo pusvalan

dis jau baigiamas organizuoti 
ir kitą penktadieni, rugsėjo 9 
dieną, 7:30 vakare turėsime pro
gos vėl išgirsti lietuvišką žodį 
ir lietuvišką dainą per radiją. 

Programa bus perduodama 
per WSRS stotį, banga 1490 kc. 
Taigi ateinantį penktadienį 7:30 
vai. visi nustatykim savo radijo 
imtuvus ant 149! 

Pirmojoj programoj dalyvaus 
A. Mikulskio vadovaujamas Cle-
velando lietuvių choras. Numa
toma, kad šioj ar kitose pro
gramose galėsime išgirsti taip 
pat ir čiurlioniečių dainų. Jos 
bus perduotos iš Europoje įdai
nuotų plokštelių. Deja, jų ten 
nelabai daug ir nelabai tobulai 
galėjo pagaminti, todėl tik ke
lios iš jų yra tinkamos panau
doti. Vis dėlto tai bus proga 
išgirsti, kaip Į Clevelandą be-
sirenkantieji čiurlionieciai Eu
ropoj dainavo. 

Pažymėtina, kad lietuviškos 
programos pradžiai yra specia
liai pagamintas signalas, mėlio-

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas* 

lietuvis — naujakuris 

dija iš "Lietuviais esame mes 
gimę". Toks pats signalas buvo 
vartojamas ir Lietuvos radijo 
Kaune. 

Norėta pirmąją programą su
rengti rugsėjo 8 dieną, tai yra 
Tautos šventės dieną, tačiau ra
dijo stotis negalėjo pakeisti die
nos ir teko tenkintis rugsėjo 9 
diena. 

Toliau programos bus kiek
vieną penktadienį. Kadangi ra
dijo programa reikalauja nema
ža išlaidų, kurioms padengti nė
ra tiek daug savanorių, kiek 
reikėtų, tai programa organi
zuojama, kaip paprastai, ko
merciniais pagrindais. Tai reiš
kia, kad šalia meninio turinio, 
programoje bus ir skelbimų. 

Meninė dalis, atrodo, bus 
stipri ir įdomi, todėl neabejoti
na, kad lietuvių programa bus 
plačiai klausoma. Tai naudinga 
ir tiems, kurie skelbsis tos pro
gramos metu. Reikėtų, kad vi
si lietuviai verslininkai bei pro
fesionalai kuo plačiausiai nau
dotųsi lietuviška programa savo 

i pasiūlymams pasiskelbti. Kuo 
; plačiau jie tą darys, tuo geres-
| nė galės būti paruošta ir meni-
I nes programos dalis. Tuo dau-
jgiau bus klausytojų, tuo dau 

į giau ir besiskelbiantiems nau
dos ... Taip, sekant dėsniu 
"ranka ranką mazgoja", galima 

| turėti gražią ir įdomią lietu-
jvišką radijo programą, o atei
tyje dar ilgesnę ar net ir daž-
| nesnę, negu vieną kartą per 
Į savaitę. 

Aplankykit BRAZIO užeigą 
» 

WANNA KUM BAK INN 
Viena mylia i rytus nuo Geneva, Ohio, ant US Route 20 

• Didelis stipriųjų gėrimu pasirinkimas! • 

Mes pagaminam jautienos ar kiaulienos kepsnius, vištieną, 
arba spaghetti pietums kiekvienu metu. 

Turistams kabinos Salė šokiams 

"Gražiausia vaišių ir šokių vieta Ashtabula apskrity" 

SUSIORGANIZAVO SKAUTAI 

Clevelande jau susiorganizavo 
lietuvių skautų draugovė. Da
bar draugovėje yra 2 skautų 
skiltys ir 1 jaunesniųjų skautų 
būrelis. Atsiradus reikiamam 
skaičiui kandidatų, prie draugo
vės numatoma suorganizuoti ir 
skautų vyčių būrelį. 

Į draugovę gali įstoti visi 
lietuviai berniukai nuo 7 metų 
amžiaus, tiek buvę skautai vie
netuose, tiek ir nebuvę. 

Įsiregistruoti galima visuo
met pas V. Kizlaitį, 999 East 
78 St., Cleveland 3, Ohio. 

Kviečiami įsiregistruoti ir 
Clevelando mieste bei apylin
kėje gyveną skautininkai^ ir 
skautai vyčiai. 

Lietuvių skautų draugoves su
eiga įvyks rugsėjo 4 d. (sekma
dienį), tuoj po lietuviškų pamal
dų šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Visi skautai iki 11 
vai. šaukiami susirinkti prieš 
Šv. Jurgio bažnyčią prie 67 gatv. 
Iš ten vyks į miesto parką, prie 
lietuvių darželio, kur bus suei
ga. Kadangi sueiga užsitęs kiek 
ilgiau, tai skautams patartina 
pasiimti užkandžių. 

Skautai atvykdami į sueigą 
prašomi atsivesti ir kitus lie
tuvius berniukus, dar nesančius 
draugovėje. Tai yra geriausia 
proga pamatyti, kaip skautai 
veikia. Tėvai, kuriems rūpi, kad 
jūsų vaikai nenutoltų nuo lietu
viškumo, siųskite savo vaikus 
| tą lietuvių vaikų tarpą. Jie 
čia išmoks tik gero! 

CHARLES H. BRINGMAN 

kandidatas j miesto tarybos narius 
nuo 21-os apylinkės, irgi kreipiasi 
į tos apylinkės lietuvius, kviesdamas 
paremti jį nominacijose. 

Jis yra gimęs 1899 metais, vasario 
28 d. ir gyvenęs visą laiką Clevelan
de. Čia lankė aukštesniąją mokyklą, 
yra vedęs, turi dvejetą vaikų 16 ir 
6 metų amžiaus. Clevelando miesto 
tarnybą jis pradėjo kaip ugniagesis. 
1928 metais pakeltas ugniagesių 
leitenantu ir paskirtas saugumo di
rektoriaus įstaigos sekretorium, ku
rioj vietoj jis išbuvo net prie septy
nių direktorių, ir iš kurios pasitrau
kė tik 1947 metais. 

Jis kreipia dėmesį į tai, kad tar
navęs clevelandiečiams gerai, neda
rydamas skirtumo nei rasės, nei spal
vos, nei tikybos atžvilgiu, o jei būsiąs 
išrinktas, tai būsiąs darbe visą lai
ką, nedirbsiąs niekur kitur. Nomina
cijų balsavimas bus 1949 metų spa
lių 4 dieną. 

WeSkeSis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS ' 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 Į 
WM. DE6BS PAINTING CO. Į 

Namų Pagražinimas iš Vidau* ir iš Lauko į 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio Į 

Tglefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas irSunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

NAUJAKURIŲ GEGUŽINĖ 

Oras kaip tyčia susidarė ne
palankus. Tuo metu, kai buvo 
laikas vykti j gegužinę, pradėjo 
lyti... Rengėjai nuvykę į vie
tą svarstė, ar dar laukti svečių, 
ar jau iškabinti skelbimą, kad 
gegužinė atšaukiama ... 

Bet lietus rimo ir svečiai pra
dėjo rinktis. Apie 4 vai. jų buvo 
jau .gerokai daugiau, kaip 300, 
jų tarpe gana žymi dalia senų
jų clevelandiečių. 

Tas rengėjus ne tik nustebi
no, bet ir į keblią padėtį pasta
tė, nes bufete buvo pasirengę 
net ir gero oro atveju maž daug 
trims šimtams žmonių ... Teko 
papildyti atsargas. Kas būtų bu
vę, jei oras būtų buvęs gražus? 

Iš to matyt, kad naujakuriai 
( levelande turi daug draugų. 

Susirinkusieji buvo patenkin
ti proga susitikti gražiame Ta
mošaičių sode, susipažinti, pa
kalbėti, padainuoti, tik dauge
lis apgailestavo, kad nėra or
kestro: akordeonas ir radijas 
kiek per silpni šokiams atvira
me ore ... Lietus sutrukdė ir 
šiaip didesnę programą atlikti 
Tik vaikams žaidimai su dova
nomis - laimėjimais buvo pilnai 
j vykdyti ir tie bene labiausiai 
patenkinti. 

Naujakuriai ypač dėkin g i 
gerb. Tamošaičiams už suteiktą 
šiam susitikimui tokią gražią 
vietą, o taip pat M. Mišeikienei, 
J. Salasevičienei ir kitoms tal
kininkėms už pagalbą bei pata
rimus organizuojant bufietą. 

2 ŠEIMŲ — PIGUS PIRKINYS! 
White arti 65-tos. Po 5 kambarius 

ir vonią. 3 garažai. $10.000. 
Taylors Realty, GL 2286 

KE 5006, 17572 Lake Shore 

VISI, KAS TIK GALIT, 
ATEINANTĮ KETVIRTADIENĮ 

Į LIETUVIŲ DARŽELĮ 

Primename, kad ketvirtadie
nį, rugsėjo 8 dieną, Lietuvių 
Tautos šventės dieną, Lietuvių 
Darželyje bus ypatingos iškil
mės: iš ryto 7 valandą vėliavos 
iškėlimo apeigos, o vakare 8:30 
vai. — vėliavos nuleidimo. Apei
gas atliks lietuvių skautų drau
govė, vadovaujama skautininko 
V. Kizlaičio. Ypač vakarinių 
apeigų pamatyti ir jose daly
vauti patariama kuo gausin
giausiai visiems apsilankyti. 

GERADARIAMS PADĖKOS 

Ilgus metus vargdami ištrėmime, 
patyrėme iš pp. Karpių daug me
džiaginės ir moralinės paramos, o 
pagaliau, visai neprašydami, gavome 
iš jų ir dokumentus, reikalingus at
vykti į USA. 

Čia, Clevelande, po visų pergy
venimų stovyklose, pasijutome pas 
pp Karpius, kaip mylimoje šeimoje, 
kaip savo rūšies rojuje .. 

Dabar tariame jiems iš visos šir
dies lietuvišką ačiū, ir po mėnesio 
apleisdami jų pastogę, linkime jiems 
šviesti savo pavyzdžiu ir nepailsti 
toliau tiekiant pagalbą kitiems Eu
ropos pragare likusiems tautiečiams. 

Dėkojame taip pat Didžiai Gerbia
mai Smetonų šeimai, pp. Žiūriams, 
Rasteniams, inž. Augustinavičiui ir 
kitiems geradariams, suteikusiems 
mums įvairiu laiku reikalingos pa
ramos. 

Vladas ir Veronika 
Nagiai - Nagevičiai 

Nuoširdžiai dėkojame Onai ir Juo
zui BLAŠKEVIČIAMS ir visai jųjų 
šeimai už sudarymą dokumentų at
vykti i JAV, pastogės suteikimą, 
maitinimą ir už didelį visų nuošir
dumą, kurį teko patirti begyvenant 
jų namuose ištisas 8 savaites. 

O. ir V. Kavaliauskų šeima 

DAILUS "SINGLE" 
Whitethorn arti 82-os. 8 kambariai 
ir vonia. Garažas. Sklypas (lot) 
40x160. Naujai pastatytas. Tik $9,500. 

Taylors Realty, GL 2286 
KE 5006, 17572 Lake Shore 

NAUJOJI PARAPIJA 

kitą sekmadienį, rugsėjo 4 d., 
bažnyčios sode rengia vasaros 
festivalį. Bus žaidimų, pasilinks
minimo, vaišių. Pradžia 2 vai. 
Įėjimas 35 c. 

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 

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 
mūsų draugams ir rėme j amp 

LANCO Storm Window Co. 
COMBINATION STORM WINDOWS and STORM DOORS 

20401 Kinsman Rd. and Warrenville Center. SK 8422 

ALSCO ALUMINUM 
Combination Storm Windows and Summer .Screens 

< Kas ir kur 3* 
Pr. Lapienė, padedant'F/Kir

šai ir B. Brazdžioniui, įkalbėjo 
kanadiečius lietuvius rašytojus 
atidėti jų rašytojų suvažiavimą 
po USA lietuvių rašytojų su
važiavimo, kuris fvykš JPr. La
pienės vasarnamyje, Stony Bro
ok, L.I., N.Y. Po to Pr. Lapienė 
su keletą čia gyvenančių ra
šytojų žada apsilankyti kana-
diškių lietuvių rašytoju suva
žiavime. 

Kipras Bielinis, žinomas lie
tuvių socialdemokratų veikėjas, 
netrukus atvyks j Ameriką. Gir 
dėti, kad jis stos dirbti į KE
LEIVIO redakciją. Tikimasi, kad 
jo rimta įtaka teigiamai atsi
lieps ir laikraščio turiniui ir 
lietuvių visuomenės santykiams. 

Antanas ir Magdalena Zda
niai iškėlė įkurtuves savo nau
jame name, 1286 Caryl Dr., 
Bedford, Ohio. Buvo apsilankę 
visa eilė clevelandiečių, kurie 
žodžiu ir daina -linkėjo šeiminin
kams ilgiausių metų ir laimingo 
gyvenimo naujame, gražiame, 
didele dalimi A. Zdanio paties 
įrengtame ir išdailintame lizde. 

Dr. Kuzas, Vokietijoje bai
gęs medicinos mokslus, atvykęs 
į Clevelandą apsigyveno pas A. 
ir M. Zdanius, Bedford, Ohio. 
A. Zdanys yra jo tikras dėdė. 
Atvykimo dokumentus jam su
darė kitas dėdė — clevelandietis 
J. Kuzas. 

Vytautas Kušleika, vieninte
lis lietuvis, dalyvaująs Cleve
lando simfonijos orkestre, ap
silankė DIRVOJE ir čia sužino
jęs apie rengiamą naujakurių 
gegužinę, apsilankė taip pat ir 
gegužinėje, kur susipažino su 
daugeliu naujakurių ir susitiko 
su eile senų pažįstamų clevelan
diečių. Jis buvo maloniai nuste
bintas, ' išgirdęs, kad visa eilė 
naujakurių yra buvę vasaros 
koncertuose Public Auditorium 
ir yra labai . susidomėję tais 
koncertais. Sako, būtinai papa
sakosiąs apie tą lietuvių susi
domėjimą savo kolėgoms ir di
rigentams. šiomis dienomis jis 
išvyksta atostogų pas tėvus prie 
Bostono. V. Kušleika čia gimęs, 
tik trumpą laiką, dar būdamas 
mažas, su tėvais buvęs Lietu
voj. Puikiai kalba lietuviškai ir 
jaučiasi laimingas atnajinęs ry
šį su lietuviais. 

Bronius Nemickas, artimas 
VLIKo bendradarbis, dalyvavęs 
VLIKo komisijose Lietuvoj ir 
tremtyje, kaip Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio atstovas, atvyks
ta į Ameriką ir apsigyvens, 
greičiausiai, Philadelphijoj, kur 
jam atvykimo dokuęientus su
darė M. Vaišnys, irgi buvęs 
tremtinys. 

Stasys Santvaras, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas 
ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
valdybos narys, atvyksta į Ame
riką. Numatoma, kad tuo tarpu 
apsistos Stony Brook, L.I., N.Y., 
pas Pr. Lapienę, parūpinusią 
jam su šeima atvykimo doku
mentus. 

Antanina Dambrauskaitė, vie
na iš žymiausių Lietuvos ope
ros solisčių, atvyko į Ameriką. 
Atvykimo dokumentus jai pa
rūpino J.J. Bachunas. Manoma, 
kad ji apsigyvens Chicago j e. 

L. Stankus, lietuvis Inžinie
rius, prieš kiek laiko atvykęs 
į Kanadą, išradę nedegamus da
žus. Tas labai svarbus išradi
mas sukėlė didelio susidomėji
mo ypač nuo gaisro draudimo 
bendrovėse. Kapados spaudoje 
apie tą išradimą plačiai rašoma. 

čiurlionieciai Mirga Gedgau
daite ir Vincas Juodvalkis at 
vyko į Clevelandą. Gedgaudaitei 
atvykimo dokumentus parūpi
no K. S. Karpius, o Juodvalkiui 
— M. Drosutis. Dabar Ameri 
ko j jau yra 24 čiurlionieciai. 
Kiti jau irgi yra arba pakeliui, 

i arba rengiasi kelionei. 

PIGUS ŪKIS (Farm) 
5 akrai ties Route 20, arti Conneaul.t. 

Naujas namas. Traktorius, visi pa
dargai. Pažiūrėkit šiandien! 

Taylors Realty, GL 2286 
KE 5006, 17572 Lake Shore 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

LIETUVIŲ SALfi 
išnuomojama 

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada' jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
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. 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— j 

K. ŠTAUPAS | 
I 

Namų Dekoravimas } 
musų specialybė. j 

i 
Kambarių Popieriavimas { 

Namų Maliavojimas j 

16908 Endora Road j 
Telefonas: į 

KEnmore 8794. į 
Cleveland, Ohio \ 

i 

JONAS G. 
POLTEB 

L i e t u v i s  

Namų Mali a vo to j ai 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

195 East 123rd St 
Telefonas: POtomac 6899 

'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  

• 1949 MONCRIEF 
Jusų Naujas Namas NĖRA Moderniškas be 

šildymo Įrengimas ANGLIMS-GASUI-ALIEJUI 

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

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo įstaijgfl 

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 
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P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio _ 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. S 

* Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 3 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 

z Sutaisau paskolas pirmo. morgečio. Patarnavimas ir iipildymas § 
ž garantuojama. Kreipkite# j mane telefonu arba asmenilkai 
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Į I. J. SAMAS - JEWELER | 
3 Persikėlė j naują didesnę ir gražesnę krautuvę s 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- g 
E rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. S 
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