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VISUOMENĖJE 

Amerikos Lietuvių Ta
rybos žygis del DP įsta

tymo 
Amerikos Lietuvių Taryba pa

siuntė telegramą sen. Pat Mc-
Carran, Senato juridinės komi 
^ijos ir imigracijos pakomisės 
pirmininkui, kongr. Emanuel 
Celler, Atstovų Rūmų jurid. 
kom. pirm. ir kongr. Francis 
Walter, Atstovų Rūmų imigr, 
flikomisės pirm, 

ALT telegramoje iškeliami šie 
Hši reikalavimai: 1) padidinti 
įleistinų i JAV-es tremtinių 
skaičių iki 400 tūkstančių; 2) 
atšaukti j staty mo nuostatą, pa
gal kurį at vykstantieji trem 
tiniai Įrašomi j atitinkamų ša
lių kvotas, kurios, ypač Pabalti
jo valstybių, jau ir taip yra 
mažos; 3) palikti galioje dabar
tinio įstatymo pabaltiečių klau
zulę- nes tiktai Pabaltijo kraš
tai yra visiškai Sovietų okupa
cijos paglemžti, ir tremtinių 
grįžimas į tuos kraštus dėl ten 
veikiančio režimo yra visiškai 
nejmanomas; 4) panaikinti įs
tatymo nuostatą, reikalaujantį 
iš anksto patikrinti darbą ir 
butą, pasitenkinant garantuo
tojo pasižadėjimu, tremtiniui 
atvykus, padėti jam surasti 
darbą ir gyv. patalpą; 5) neda
ryti skirtumo tarp tremtiniu, 
gyvenančių IRO stovyklose, ir 
už jų; 6) dabar veikiančio įsta
tymo nuostatus praplėsti ir 
tiems tremtiniams, kurie yra 
atsidūrė kituose kraštuose, ne
gu Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje, nes ir jie yra to paties 
totalitarinio režimo ir II-ja Pa
saulinio Karo aukos. 

Tai labai rimta pageidavimų 
santrauka, apimanti visus DP 
imigracijos aktualius reikalus. 
Kiek žinoma, Kongrese, ypač 
senatorių tarpe yra daugumui 
šitų reikalavimų palankių. Rei
kia tik tam jų palankumui pa
ramos iš gyventojų tarno, kad 
palankumas virstų aiškiu nusi
statymu. 

Todėl AL Taryba pageidauta, 
kad ir kitos organizacijos sių
stų panašius reikalavimus. 

ALT Sąjungos-valdybos 
posėdis 

šį penktadienį, birželio 24 d., 
New Yorke įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
valdybos posėdis. 

Bus apsvarstyti artimiausie
ji organizaciniai reikalai ir Lie
tuvių meno parodos reikalai. 

Iš ALT Sąjungos vadovybės 
pusės parodos atidarymui visi 
techniškieji ir. finansiniai pasi
rengimai yra atlikti, bet atida
rymas dar užtrunka dėl New 
Yorko Muziejaus naujų suma
nymų, kuriuos jis norėtų su
jungti su šios parodos atidary
mu, ir kuriuos ALT Sąjungos 
vadovybei dabar tenka apsvar
styti. 

Dailininkas VI. Vi j eikis 
Chicago je 

Dailininkas Vladas Vijeikis 
įlomis dienomis iš New Yorko 
persikėlė į Chicagą, kur yra pa
kviestas dirbti prie MARGUČIO 
radijo programos if prie paties 
MARGUČIO. 

Savo gabumais VI. Vijeikis 
ne tik dailės, bet ir žurnalisti
kos, vaidybos, režisūros, jumo 
ristikos, prakalbų ir visuome
niško veikimo srityje jau užka
riavo New Yorkiečių simpatijas 
ir įvertinimą. Neabejojame, kad 
New Yorkiečiai gailisi jo nu
stoję. Užtat Chicaga bus lai
mėjusi ... 

VI. Vijeikiui stojant į MAR
GUČIO radijo programą ir, ro
dos, į patį MARGUTĮ, teks ban-
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Dabartinė Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Centro Valdy
ba Vokietijoje. Iš kairės: Balys Vyliaudas, dr. E. Noakas, Jonas 
Grigolaitis, Antanas Kalvaitis (pirmininkas) ir Jonas Šlepetys. 

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

BIRŽELIO 17 

UN žmogaus teisių Komisija 
10 balsų prieš 4 nutarė paremti 
sumanymą, pagal kurį UN turi 
priimti skundus dėl žmogaus 
teisių laužymo ne tik iš valsty
bių, bet ir iš privačių grupių 
arba asmenų. 

Tas palengvintų įteikti skun
dus dėl tų kraštų, kurie yra oku
puoti ir neturi savo laisvai vei
kiančios vyriausybės. 

BIRŽELIO 18. 
Prahoje policija padarė kra

tą arkivyskupo Beran namuose, 
suėmė arkivyskupo kanclerį ir 
dar vieną kunigą, o aplink na
mus pastatė policijos sargybas. 

Pradžioje buvo manyta, kad 
arkivyskupas yra laikomas na
mų arešte, bet vėliau paaiškėjo, 
kad tuo tarpu jis dar gali lais
vai išeiti. 

BIRŽELIO 19 
Maskvoje toliam valomi buvę 

ždanovo šalininkai. Paskutiniu 
laiku "tyliai išnyko" Michail 
Radionov, kuris buvo RSFSR 
ministeris pirmininkas. RSFSR 
yra didžiausioji sovietinė "res
publika", apimanti visą Rusiją 
su Sibiru, tik be Ukrainos, Gu
dijos ir kitų mažesnių "sovie
tinių respublikų". 

Be to, dingo ir buvęs vyriau
sias kariuomenės "politrukas" 
generolas šiškin. 

• 

Budapešte septyni žydų sio
nistų vadai nuteisti kalėti nuo 
šešių mėnesių iki trijų metų. 
Juos kaltino, kad organizavo 
nelegalu žy*lų emigraciją į Pa
lestiną. 

dyti užpildyti didelę spragą, li
kusią po Antano Vanagaičio 
mirties... 

Tai yra labai atsakingas, di
delis uždavinys ir sunkus, nes 
Vanagaičio išvarytoji vaga pla
ti, neužmirštama... 

Tačiau, kiek pažįstame Vijei-
kį, žinome, kad jis turi daugelį 
tų pačių talentų, kuriais naudo
josi ir Vanagaitis. Tik Vana
gaitis buvo dainininkas, muzi
kas, o Vijeikis — dailininkas. 

Linkime Vijeikiui MARGU
TYJE taip padirbėti, kad galė
tumėm pasakyti, jog vietoj vie
no stulpo kitas į jo vietą stojo, 
ir linkime išvaryti vagą, kurią 
net pats Vanagaitis pagirtų! 

BIRŽELIO M 

čekų komunistai sutrukdė 
arkivyskupo Beran pamokslą, 
kurį jis sakė šv. Vito katedro
je, išėjęs iš policijos saugomif 
jo namų. Pradėdamas pamokslą 
arkivyskupas pasakė, kad jis 
nežino, ar begalės greit kalbėti 
į žmones ir įspėjo, kad bažny
čioje yra provokatorių, todėl vi
sus kvię£& stępglįs ramiai J^i-
kytis. 

Bet kai tik arkivyskupas pra
dėjo kalbėti apie neteisėtus 
bažnyčios varžymus, komunistai 
pradėjo švilpti ir rėkauti: "Te
gyvuoja prezidentas Gottval-
das!" 

Arkivyskupui teko pamokslą 
nutraukti. Jam išvykstant, ke» 
lių tūkstančių minia šaukė "Te
gyvuoja arkivyskupas Beran!" 

Arkivyskupo išleistą ganyto
jišką laišką policija uždraudė 
kunigams viešai skaityti. Ta
čiau • daugumoje bažnyčių tas 
laiškas buvo perskaitytas. 

• 

Kinijos Komunistų vadas pa
skelbė, kad netrukus būsianti 
įkurta "Kinijos liaudies res
publika." 

BIRŽELIO 21. 
Iš Vatikano praneša, kad po

piežius ekskomunikavo visus 
tuos, kurie savanoriškai prisi
dės prie Čekijoj pradėjusios 
veikti komunistų valdžiai loja 
lios "katalikų akcijos". 

Toji "katalikų akcija" yra 
komunistų kūrinys, visai pana
šus, kaip ir Maskvoje stačia
tikių "patriarchas". 

Graikijos vyriausybe prane
ša, kad jos kariuomenė paga
liau pasijuto aiškiai tvirtesnė 
už sukilėlius ir tikisi juos nu
galėti. Komunistų sukilėlių jė
gos žymiai susilpnėjo, kai Tito 
susikivirčijo su Maskva. 

BIRŽELIO 22. 
Čekoslovakijos ministeris pir

mininkas viešai kaltina arki
vyskupą Beran ir kitus katalikų 
dvasiškius už tautos santaikos 
ardymą ir kenkimą jos ekono
mikai. Grasina imtis "teisinių 
priemonių", tai yra sudaryti 
panašų teismą, kaip ir Vengri 
jos kardinolui Mindszenty. 

BIRŽELIO 23 
Achesonas, grįžęs iš Pary

žiaus, ragina senatą, kad grei-

Kaip buvo, taip pasiliko... 
Derybos Paryžiuje pasibaig§ tik pirmadienį 

Per keturias savaites tęsusi tarė pasistengti bent labiau nesusipykti iki kito su
sitikimo. - Šaltasis karas nebaigtas. - Pagrindiniai klausimai liko atviri, tad 

ir Liėtvą liečiantieji rekalai derybose nebuvo uagrinejami. 
Kai Achesonas baigiantis tre

čiai derybų savaitei pasidarė 
nekantrus ir pasiūlė derybas 
baigti aną pirmadienį, birželio 
13, Višinskis pradėjo žadėti bū
ti nuolaidesnis. 

Derybos buvo dar du kartu 
pratęstos. Pirma iki penktadie
nio, birželio 17, o paskui dar iki 
kito pirmadienio, birželio 20. 

Per paskutinę savaitę neva 
pasiekta šiokių tokių susitari
mų. Ir tai, kai visi jau krovėsi 

laukė prie durų — Višinskis 
dar kartą pasiūlė susirinkti. Su
sirinko, taip sakant, "su kepu
rėmis rankose". Višinskis dar 
turėjo pasiūlymų dėl sutarties 
apie Austriją. Bet susirinkę 
nieko nebenutarė, o paliko tą 
reikalą toliau aiškintis paprastu 
diplomatiniu keliu. 

Susitarimas dčl Berlyno 

Višinskis pasižadėjo, kad Ber
lyno blokada nebus atnaujinta. 

savo daiktus ir automobiliai jau i Visi keturi pasižadėjo sudaryti 

LIETUVIAI KALTINA SOVIETUS 
už apgaulę ir masines žudynes 

Tokiu pavadinimu birželio 20 
d. CHICAGO TRIBUNE įdėjo 
pranešimą apie Chicagoje su
rengtą birželio 15 dienos įvykių 
paminėjimą Lietuvių Salėje 
3137 S. Halsted St. 

Pranešime atpasakojama kon
sulo P. Daužvardžio kalba, ku
rioje pabrėžiama, kaip Maskva 
apgaulingai sudarė su Lietuva 
savitarpinės pagalbos sutartį, 
kada jatt ii anksto'buvo su Vo

kietija susitarusi Lietuvą pasi
dalinti. 

Toliau pabrėžiama, jog sovie
tai vykdo genocido nusikaltimą, 
o vakarų pasaulis to nežino ar
ba nemato, tik silpnai dėl to 
protestuoja. 

Pranešimas baigiamas pažy
mint, jog kalbėtojas ragino, kad 
pasaulis turi reikalauti rusų pa
sitraukimo iš Lietuvos. 

TRUMAN AS KALTINA MASKVĄ 
Patenkintas pažanga Austrijos klausime 

Prezidentas Trumanas, išklau
sęs Achesono pranešimą apie 
Paryžiaus derybas, pareiškė, 
jog Maskva yra kalta dėl to, 
kad keturių ministerių konfe
rencijoj nebuvo galima pasiekti 
tikros pažangos Vokietijos su
vienijimo reikale. 

— Konferencijos rezultatai, 
—. sako prezidentas, — pabrėžia 
reikalą ir toliau laikytis tos ra
mumo ir aiškaus nusistatymo 
politikos, kuri yra vienintelis 
tikras kelias sukurti pasaulyje 
sąlygoms, kuriose galėtų gy
vuoti taika ir laisvė. 

— Aš tikiu, — tęsė preziden
tas, — kad Amerikos tauta tą 
mato lygiai aiškiai, kaip ir aš, 
ir todėl manau, kad nebus sil
pnybės apsireiškimų mūsų pas
tangose atlikti didįjį uždavinį, 
kurį istorija skyrė mūsų šaliai. 

Nors Achesonas išlipdamas 
iš lėktuvo po kelionės iš Pary
žiaus pasakė "Man neatrodo, 
kad mes daug padarėm", bet 

Achesoną už tai, kad jam pa
vyko labai sklandžiai bendra
darbiauti su Didžiosios Brita
nijos ir Prancūzijos ministe-
riais ir gerai pavyko išlaikyti 
visų trijų politinės linijos vie
ningumą per visą derybų laiką. 

Dėl taip vadinamų susitarimų 
Berlyno reikalais Trumanas pa
reiškė, jog juose yra viena ge
ra pusė, būtent, ta, kad jie pa
lieka atviras duris, gal būt vė
liau susitarti... 

Vienintelę tikrą pažangą pre
zidentas mato tik susitarime dėl 
Austrijos. Esą galima tikėtis, 
kad iki šių metų galo gal ir pa
vyks sudaryti su Austrija tai
kos sutartį. 

Ištikrųjų, jei toji taikos su
tartis būtų sudaryta ir pradėta 
vykdyti, Europoje įvyktų šioks 
toks pasikeitimas. Tai būtų jau 
bent kiek panašu į sovietų pir
mą žingsnį atgal... 

Po Paryžiaus derybų vyrau 
ja įsitikinimas, kad Višinskis, 
nors ir paskirtas užsienių rei-prezidentas Trumanas labai pa-

gyrė Achęs°Ti», sBkydBmM kad ministeri neturi nei tiek 

Jis puikiai atliko savo uždavinį. V 
Svarbiausiai Trumanas gyre savarankiškumo, K eK jo 

čiau patvirtintų Atlanto Paktą 
ir biudžetą, skiriamą Vakarų 
Europos kraštų, dalyvaujančių 
Atlanto Pakte, apsiginklavimui. 
Tuo pabrėžiama, kad Amerikos 
politika tęsiama toliau, kaip bu
vo, nes tik jos dėka sulaikomas 
Maskvos ftĮfraainyumaS-

• 
Berlyno geležinkelininkai lai

kinai streiką nutarė nutraukti, 
bet jei rusai nevykdys pasiža
dėjimų, žada vėl streikuoti. 

davo Molotovas. Nors ir tas 
dažnai svarbesniems klausi
mams iškilus prašydavo palauk 
ti, kol jis pasikalbės su Maskva 
bet Višinskis tai beveik dė 
kiekvieno pakeičiamo žodelio 
turėdavo laukti iš Maskvos su 
tikimo ar instrukcijų. Todėl, 
nors konferencijoje labai maža 
dėl ko susitarta, bet ji užtruko 
net keturias savaites, nes kar
tais ištisas dienas reikdavo 
laukti, kol Višinskis sužinos iš 
Maskvos, ką jam leidžia Ir ko 
neleidžia. 

palankesnes sąlygas prekybai 
tarp rytinės ir vakarinės Vokie
tijos. 

Tai yra ta pati padėtis, kari 
buvo pereitą vasarą, prieš Ber
lyno blokados pradžią. Daugiau 
nieko. Reiškia "prasideda šokis 
nuo pečiaus..." 

Susitarimas dėl Austrijos 
Jau dveji metai, kaip keturių 

valstybių užsienių reikalų mi
nisterių pavaduotojai tariasi dėl 
taikos sutarties su Austrija ir 
vis nesusitaria. Dabar patys 
ministerial susitarė, kad: 

1. Maskva neberems Jugosla
vijos reikalavimo atskirti nuo 
Austrijos ir prijungti' prie Ju
goslavijos Kaernten provincijos; 

2. Kiti trys sutiks, kad Aus
trija mokėtų sovietams 150 mi
lijonų dolerių karo nuostolių 
atlyginimo ir sutiks patenkinti 
kai kurias sovietų pretenzijas 
į Dunojaus laivininkystę ir ži
balo šaltinius Austrijoje. 

Tie susitarimai, gal būt, pa
lengvins' ministerių pavaduoto
jams galų gale sudaryti projek
tą taikos sutarčiai su Austrija. 

Maskva nesiskubina, kad bū
tų tokia sutartis parengta ir 
pasirašyta, nes sutarčiai įsi
galiojus reiks atitraukti kariuo
menę iš Vienos ir visos Austri
jos. 

Tai ir viskas, ko buvo pa
siekta per keturias savaites de
rybų, į kurias žiūrėjo visas pa
saulis. 

Svarbiausi klausimai liko M-
spręsti 

Vokietijos tvarkymo ir taikos 
sutarties su Vokietija klausimai 
pasiliko tokioje pačioje padė
tyje, kaip buvo. O tai reiškia, 
kad kiekviena pusė ir toliau tu
rės Vokietijoje savo politiką, 
kiekviena pusė stengsis labiau 
įsistiprinti, daugiau savo įtakos 
turėti. Reiškia, šaltasis karas 
bus tęsiamas ir toliau, tik tuo 
tarpu jis bus truputį "atvėsin
tas". Ar ilgai truks tas "atvė
simas", niekas tikrai negali nu
matyti, bet neabejotina, kad 

nervų tampymo" bus ir toliau, 
kaip ir ligi šiol. 

Lietuvos reikalai 
šiose derybose būtų buvę palies
ti, jeigu būtų buvę prieita prie 
rimtų pasikalbėjimų ir sprendi
mų visos Vokietijos ateities 
reikalais. Bet kadangi tais klau
simais su Maskva nėra bendros 
kalbos, tai ir Lietuvos reikalais 
negalėjo būti kalbama — nei į 
gerąją, nei į blogąją pusę. 

Amerikos lietuvių visuomenes 
atsikreipimai j Amerikos vy
riausybę ir delegaciją' šį kartą 
dar nebuvo teisoginiai panaudo
ti, tačiau gerai, kad ta proga 
buvo priminta, jog lietuviai bu
di Lietuvos likimo sargyboje 
Ir toliau reikia taip budėti ir 
kiekviena proga Lietuvos rei
kalą visur įsakmiai priminti. 

ŠIOJE ŠALYJE 

ŠEŠI MILIJONAI namų šioje 
šalyje yra beveik nebetinkami 
gyventi. Du su puse milijono 
vedusių porų neturi atskirų bu
tų ir gyvena prie kitų šeimų 
prisiglaudę. 

Dėl to valdžia numatė planą 
per 7 metus pastatyti 1,050,000 
naujų namų. Tie namai būtų pi
giai duodami naudotis tiems, 
kurie mažiau uždirba. 

Namų savininkai tam suma
nymui labai priešinasi. Sako, 
valdžios statomi namai išeis 
brangūs ir blogi namai. O jei
gu juos parduos ar išnuomos 
pigiai,, tai nuostolius reiks mo
kėti iš mokesčių mokėtojų ki-
šenfis. 

Bet privačiai dabar maža kas 
namus stato, nes statymas bran
giai kaštuoja, o į namus įdėtus 
pinigus atgauti sunku, nes nuo
mos yra nustatytos nedidelės. 

Vien tiktai leidimas pakelti 
būtų kainas reikalo nepataisy
tų. Nes kai tik butai bus bran
gesni, tai ir viskas turės pa
brangti. O tada vėl bus tas 
pats: namus statyti nebeapsi
mokės. Todėl reikia ieškoti ki
tų būdų tam klausimui išspręs
ti. 

Valdžios sumanymui daromas 
priekaištas, kad čia yra žingsnis 
į socializmą. Vien tik tas prie
kaištas dar nieko nepasako. 
Klausimas, ar planas bus tinka
mai vykdomas, ar čia nepasi
naudos daugiau statybos me
džiagų gamintojai ir statybos 
vykdytojai, negu būsimieji na
mų gyventojai... Jeigu šito pa
vojaus bus apsisaugota, tai su
manymas iš esmės yra geras. 

Senatas jau priėmė įstatymo 
projektą tam sumanymui vyk
dyti. Tiesa, Senato planas nu
mato tik 810,000 namų. Bet 
tai ne esminis dalykas, nes jei 
viskas eis gerai, tai planas vė
liau galės būti ir praplėstas. 

šią savaitę tą klausimą svar
sto Atstovų Rūmai. Jeigu įsta
tymas bus priimtas, tai nors 
vienas iš svarbesniųjų Trumano 
pažadų bus išpildytas. 

KETVIRTOJI BANGA atlygi
nimų pakėlimo reikale šitą kar
tą susiduria su visai kitokiomis 
aplinkybėmis, negu pirmosios 
trys. Anais kartais, kai unijos 
reikalavo atlyginimų pakėlimo, 
ekonominis gyvenimas kilo au
kštyn, o dabar derybos dėl nau
jų kolektyvinių sutarčių kaip 
tik pasitaiko tokiu metu, kada 
jaučiamas ekonominio gyveni
mo smukimas. 

Todėl ir unijų vadai, kelda
mi reikalavimus yra daug at
sargesni. Daugiau kalbama apie 
socialinės apdraudos sustiprini
mą ir pensijų padidinimą, negu 
apie atlyginimų pakėlimą. 

Bet ir kompanijos laikosi kie
tai ir net su mažesniais reika* 
lavimais nesutinka, pasiteisin* 
damos, kad nebus galima ište
sėti, reiks sustabdyti garbus 
ir tt. 

Anglies pramonėj sutarčii} 
laikas baigiasi birželio 30, plia* 
no ir automobilių pramonėj -*• 
liepos vidury. Jei iki to laiko 
nebus susitarta, galima tikėtif 
didelių streikų. 
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Mirė Juozas Milūnaitis 
Baltimore liūdi 

Gegužės 31, 10 vai. vak., stai
ga mirė gerbiamas ir mylimas 
Juozas Milūnaitis. 

Jis buvo tik 53 metų am
žiaus, bet atrodė dar jaunesnis 
ir buvo sveikas. Jo netikėta ir 
staigi mirtis skaudžiai užgavo 
jo žmoną, šeimą, gimines, drau
gus ir visus, kas jį pažino. 

Dar sekmadienį, gegužės 29, 
dalyvavo drauge su žmona nau
jai atvykusių lietuvių išvažia
vime, Geležienės darže. Kartu 
su visais linksmai gėrėjosi gra
žia ir įvairia naujakurių pro
grama. 

Antradieni, gegužės 30, dar 
prie namų dirbinėjo ir tik apie 
10 vai. rytą pradėjo negerai 
jaustis ir kreipėsi į gydytoją. 

Gydytojas aprūpino vaistais 
ir liepė būti lovoj. Tą dieną ir 
naktį turėjo karščio. Gegužės 
31 dieną jautėsi geriau. 

Vakare, apie 10 vai., Juozas 
staiga pradėjo silpnėti... mir
ti... ' Ambulizmas jo gyvastį 
pakirto ... netikėtai... per an
ksti ... 

Paliko velionis didžiame nu
liūdime savo žmoną Marijoną 
Palovytę-Milūnaitienę, uošvę El
zbietą Palovienę, švogerius Ka
zį ir Antaną Palovius, ir Anta
no dukterį Sonią Palovytę-Ro-
berts su vyru Morris Roberts. 
Paliko seseris: Uršulę Brokienę 
su dukteria Edna ir vyru Jonu 
Pažėrais ir jų dukrele Alma; 
Verą Mikušauskienę su vyru Po
vilu ; Kastanciją Bobokienę su 
vyru Petru; ir Oną Steigerienę 
su vyru Tamu. Paliko ir broli 
Praną MilūnaitĮ su žmona Ona 
ir sūneliu Stasiuku. Juozui mir
štant jo brolis Pranas su šei
ma kurių čia visi giminės ir 
kurių Juozas labai laukė — bu
vo tik trijų dienų kelyje per 
jūrą iš išvietintų asmenų sto
vyklos Vokietijoje. Pranas per 
Bostoną pasiekė Baltimorę tik 
birželio 9, o Juozas buvo palai
dotas birželio 4. Ir taip broliai, 
abu išsiilgę, nepasimatė ... Tai 
skaudus gyvenime įvykis ... 

Juozas, brolio su šeima lauk
damas, dirbdamas siuvykloje, 
buvo parūpinęs audeklų brolio 
šeimos aprengimui. Vėlinis taip 
laukė brolio Prano... ir nesu
laukė ... 

Be suminėtų velionis dar pa
liko daug kitų giminių dide
liam liūdesy... 

Velionis Juozas buvo virši
ninku Bradūno-Butkaus nema
žoj siuvykloj. Ten jį visi kaip 
brolį mylėjo. Mylėjo jį visi šios 
kolonijos lietuviai, nes jis buvo 
linksmo būdo ir rimtos, bet ne
sunkios nuotaikos. Jis visiems 
tiesė brolišką ranką ir reikale 
rėmė vyrišką petį... Jei kas 
pagedo, Juozas mokėjo sutaisy 
ti. Jei kas susibarė, Juozas mo
kėjo sutaikyti. Besikarščiuojan
čius atvėsindavo, besikumščiuo-
jančius sudrausdavo. 

Velionis mėgo gamtą, atvirą 
orą, vandenį ir saulę, žuvauda
vo, tai visus žuvimis apdalinda
vo. Grybaudavo, tai visiems gry
bų parnešdavo. 

Mėgo jis lietuvių veiklą. At 
letų klube jis užėmė visokias 
vietas. Sudaręs vyrų grupę, iš
mokė daryti visokią gimnasti
ką, piramides ir pan. Taip pat 
jis daug veikė palaikymui At
letų Klubo krepšinio jaukto, bu
vo skautų komitete ir visame 

Detroit, Mich,, Naujienos 

• PAKELIUI Į MIRTI — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
ipie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusL Kaina $1.00 

• LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškinim a i s 
lietuviuku ir 5tfĮg|iškai. 
Kaina $1.00 

•SIELA LAGAMINE — J. 

Švaisto 12 apsakymėlių, 
144 pusi. Kaina 80c 

atletiškame judėjime. 
Didžiojo Liet. Kun. Mindaugo 

pašalpos draugijoje buvo iždi
ninku per 34 metus. Buvo pa
reigūnu Lithuanian Federal S. 
& L. Asso. Buvo pirmininku vie
tinės TMD kuopos. Daug veikė 
Sandaroje,. Lietuvai Vaduoti Są
jungoje ir Dainos Draugijoje. 
Ilgai sekretoriavo SLA 64-tai 
kuopai. Daug veikė Respubliko
nų klube ir kitose lietuvių orga
nizacijose. 

Per I ir II karą sunkiai dirbo 
nuo karo nukentėjusių lietuvių 
šalpai — rinko pinigus, rūbus 
Daug dirbo BALFui. 

Per II karą buvo "air war-
den'ų" viršininku ir per jo 
rankas perėjo apie milijoną do
lerių Amerikos bonams pirkti. 

Juozas Milūnaitis gimė Da-
tainių kaime, Gražiškių valsč., 
Vilkaviškio apskr. Paskui jo tė
vai persikėlė į Bartninkus, iš 
kur jis 1912 metų spalio mėnesį 
atvyko i Ameriką. 1924 m. ve
dė Marijoną Palovytę. 

Tiek Juozas, tiek jo žmona 
Marijona, buvo viso vietos lie
tuvių judėjimo pirmose eilėse. 
Abu labai rėmė lietuvių spaudą. 

Vėlionies kūnas buvo pašar-
vuotas Kazio Kačausko laido
tuvių koplyčioje. Gėlių, gėlių! 
Vainikų, vainikų! Lankytojų, 
lankytojų! žiedai ir ašaros, aša
ros ir žiedai... 

Kun. klebonas dr. Liudas Men-
dclis atliko paskutines pamal
das prie karsto, šv. Alfonso 
bažnyčioje su kitais kunigais 
laikė iškilmingas mišias, pasa
kė pamokslą ir palydėjo į šv. 
Atpirkėjo kapines. Lydėjo, baž
nyčioje ir kapinėse dalyvavo 
šimtai žmonių. Lydėjo giminės, 
draugai ir pažistami. Lydėjo nuo 
vietos lietuviu natriarko Am-
broziaus Laukaičio iki tuom lai
ku vėliausiai atvykusio iš Vo
kietijos jaunuolio Jono Putnos. 
Ak, mes netekom malonaus 

Juozo, 
Gero tautiečio! 

Jį palaidojom žaliam kalne, 
Kur saulė šviečia ... 

Ilsėkis Juozai tylioj ramybėj, 
žaliuos kapuose; 

Mūsu širdyse metus ilgiausius 
Tu begyvuosi... 

Nuo kapų palydovai grįžo į 
Lietuvių Salę, kur jo žmonos 
Marijonos rūpesčiu buvo sureng
ti pietūs Juozo MilūnaiČio at
minimui. 

Po pietų D. L. K. Mindaugo 
Draugystės pirmininkas Domi-
nikas Mačiulis (kurios draugi
jos nariai, vėlionies draugai, 
buvo grabnešiai) dėkojo visiems 
lydėtojams, ir pakvietė kalbėti 
adv. Nadą Rastenį, Petrą Jarą, 
St. Butkų, Julę Rastenienę, adv. 
Algirdą Leoną, Jurgį žigą, Kos
tą Matuliauską, Oną Lukos ir 
Vincą Luizą, kurie apžvelgė ve-
lionies skaustų gyvenimą ir 
vertingus,, darbus ir pareiškė 
užuojautą jo žmonai, giminėms 
ir draugams. 

Saulutei svyrant vakarų link, 
drėgnomis akimis išsiskirstėme, 
gailėdami gerojo Juozo Milūnai
Čio, kurio saulCtcs šypsenos ir 
dangaus žydra spindinčių akių 
jau nematysime ... Tik atsi
minsime Lietuvis 

KVIEČIAME Į DRAUGIŠKĄ 
PIKNIKĄ 

Š. mėnesio 14 dieną buvo su
sirinkusi išvažiavimui rengti 
komisija k suplanavo pikniko 
linksmybes. 

Kriaučiūnų vasarnamis ant 
gražaus Cooley ežero kranto ir 
ten labai gera pasimaudyti. 

šeimininkės paruoš puikių 
užkandžių. 

Išvažiavimas įvyksta 3 liepos. 
O 4 liepos Amerikos Nepriklau
somybės šventė, todėl nereikės 
skubintis namo — rytojaus die
ną bus galima pamiegoti. 

Išvažiavimą pradėsime dar 
prieš piet. Kurie neturi automo
bilių, tuos prašome susirinkti 
prie dr. Sims namų, 2207 Oak-
man Blvd., apie 10.30 vai. prieš 
piet, o tuos, kurie malonės savo 
automobiliuose pavėžėti, prašo
me susirinkti apie 11 vai. Pra
šom rinktis taip, kad automobi
liai atvažiavę neturėtų laukti 
"pasažierių'\ 

Kadangi dabar yra datig nau
jai atvykusių iš Europos ir jie 
dar neturi automobilių, tai 
mums, senesniesiems, reikia 
stoti į talką ir naujakuriams 
padėti. 

Kurie susikombinuosite tarp 
savęs pilnus automobilius, ga
lite tiesiai traukti prie ežero ku
riuo tik norite laiku. Tik visus 
prašome bent trejetą dienu prieš 
išvažiavimą užsiregistruoti mū
sų komisijoj: pas Malviną Smai-
lienę, Albiną Ambrosę ir Oną 
Navasaitienę ar pas mane. Ma
no telefonas WE—3—6702. 

Rengėjos nori žinoti, kiek 
žmonių dalyvaus išvažiavime, 
kad galėtų pagaminti užtektinai 
valgių, todėl ir prašo iš anksto 
užsisakyti. 

Kurie norės, duosime nuva
žiavimo planą, kurį Kriaučiū
nienė sudarė. 

Rengimo komisija labai pra
šo, kad norintieji išvažiavime 
dalyvauti patys paskambintų ko 
misijai. Dabar, vasarą, žmonės 
sunkiai randami namuose. Mes 
bandysime kuo daugiausiai pa
siekti. bet ko nepasieksime, tai 
be jokių susivaržymų siekite 
mus. 

VAKARĖLIS KUN. KLONIUI 
PAGERBTI 

Nesenai f Detroitą iš trem
ties atvyko jaunas lietuvis ku
nigas. Neturėdamas paskyrimo, 
jis čia prisiglaudė prie šv. An
tano parapijos, kurioje klebo
nauja kun. Boreišis. 

Laukdamas paskyrimo, kun. 
Juozas Klonius pateko į gana 
sunkias sąlygas. Vietiniai, ma
tydami jo sunkią padėti, pradė
jo juo rūpintis ir globoti. 

Birželio 16 d. Moterų Sąjun
gos 64 kp. suruošė Grybų na
muose jaunam kunigui pager
bimo ir pašalpos vakarėlį. Sve
čiu buvo apie 60. 

Vakarėlyje dalyvavo klebonas 
kun. Boreišis ir jaunasis kuni
gas. Jie pasakė gražias kalbas 
ir jaunasis kunigas prašė ir ra
gino nepamiršti ir kitų nelai
mingu tremtiniu, kokiu ir jis 
pats buvęs. Prašė rašyti darbo 
ir buto sutartis, primindamas, 
kad Clevelandan beveik kas 
transnortas atvyksta .po apie 
dvidešimts lietuvių, ko nematy
ti Detroite. 

Ta proga buvo perstatyta Mi
lerienė su dviem naujai atvy
kusiom, kuri ir šiam kunigui 
nadėio atvykti. Milerienė, nors 
ištekėjusi už svetimtaučio, bet 
savo tautai pasitarnavo, kaip 
retas. Ji iau pagelbėjo atvykti 
7 tremtiniams ir dar dauiriau 
laukia. Toks perstatymas daly
vius sujaudino ligi ašarų. Rei
kia tikėtis, kad šiame pobūvy
je dalyvavusios lietuvės, kurios 
dar nėra pakvietusios nei vienos 

lietuvių šeimos, dabar pakvies. 
Nes būtų veltui lietos ašaros. 

Naujas kunigas J. Klonius 
buvo gražiai apdovanotas. 

TARPTAUTINIO INSTITUTO 
PARADAS IR PROGRAMA 

Pereitą sekmadienį, birželio 
19 d., Art Instituto salėje įvy
ko įdomi Tarptautinio Institu
to programa, čia keliolika tau
tų perstatė savo šokius, dainas, 
muziką ir pan. Deja, labai ap
gailėtina, kad lietuviai į progra
mą neprisidėjo. 

Po programos, tikrųjų indi-
jonų būrys vedė paradą iš Art 
Instituto aplink Institutą į John 

R. ir Kirby gatvių kryžkelę, kur 
statomas International Institu
tas. čia atliktos pašventinimo 
ceremonijos. Buvo kalbų, maldų 
ir giesmių. * 

Mes, lietuviai, dalyvavome tik 
eisenoje, nešdami Lietuvos ir 
Amerikos vėliavas. Mūsų para
dą vedė Antanas Stokus. Lietu
vos vėliavą nešė tautiškais rū
bais apsirengęs buvęs tremtinys 
inž. Vacys Urbonas. Amerikos 
vėliavą nešė Kazys Valatką 
"(Charles Walls). Paskui ėjo 5 
mažos mergytės ir 5 suaugusios 
tautiniais rūbais apsirenguąips. 
Po jų ėjo grupė lietuvių. 

Paradas buvo ilgas. Jame, da
lyvavo 36 tautos. M. Sims 

WATERBUKY, CONN. 

VILTIS 

Mokslo, kultūros ir politikos 
žurnalas 

Nr. 1 kovas Ii49 m. 

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

Kainą 50 c. Paštu siunčiarit — 55 c. 

B R O O K L Y N O  N A U J I E N O S  
Rašo Petras Juknys 

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

ALT SĄJUNGOS SEIMO 
ATGARSIAI 

Tautiškosios visuomenės, o 
ypačiai rytinių valstybių lie
tuviuose ir spaudoje Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Sei
mas paliko gražių atgarsių. 

Visas judėjimas mūsų orga
nizacijose kaž kaip ryškėja ir 
rimtėja. Galiausiai rudeniop įsi
siūbuos visa tautinio sąjūdžio 
veikla, susipažins su S-gos sta
tutu ir komisijų sumanymais, 
nurodančiais veikimo gaires. 

ŠVĘS 35-IŲ METŲ VEIKIMO 
SUKAKTĮ 

Brooklyno Lietuvių Operetės 
Choras gegužės 8 d. dideliu, 
gražiu ir margu koncertu pa
gerbė motinas jų dienos proga. 
Publikos Labor Lyceum salėje 
prisirinko apie 500. 

Šį rudenį Operetės Chorui 
sukanka 35-ri metai gyvavimo 
ir darbo muzikos srityje. Rudenį 
arba vasario mėn. 1950 m. cho
ro jubiliejinė sukaktis bus pa
minėta vienu iš didžiausių kon
certų Brooklyne. 

Choro paskutiniame susirin
kime, prieš išsiskirstant vasa 
rai, birželio 17 d., plačiai svar
styti jubiliejinio koncerto pla
nai. 

Jau šimet teks plačiai atsi
kreipti j vietos kolonijoj gvve-
nančius tremtinius, kad prisidė
tu prie choro (ir kitu orpaniza-
nijų!) tolimesnio palaikymo, 
nes išlaikyti mūsu tautišką cho
rą su čia gimusiomis pajėgo
mis jau gana sunku. 

Be to, ir eilė kitų organizaci
jų šaukte šaukiasi mūsu nauiu-
ių broliu paramos darbo vagose! 

GRAŽIOS YESTŲVęS 
Gegužės 29 d. vietos veikėjų 

ir biznierių Onos ir Juozo Ginkų 
sūnus Juozas susituok,# sų. Pa
tricija Balukonyte. 

Šliubas įvyko Angelų Karalie

nė parapijos bažnyčioje, kuri 
buvo perpildyta žmonių. O ves
tuvių pokylis buvo puošnioje 
Knapps Mansion salėje, daly
vaujant per 350 rinktinių sve
čių. 

šliubą jauniesiems suteikė 
prelatas kun. J. Balkūnas, asis
tuojant keletui klebonų, vika
rų ir kitų dvasiškių. 

Vyr. pabroliu buvo Vyt. čer-
nauskas su vyr pamerge Ad. 
čerkauskaite, Veronika Kairiutė 
su Edv. Pečkaičiu, Julija čer-
nauskaitė su J. Stelmoku. Svo
tai buvo A. Abromaitis ir Dr. 
A. Kairys. 

Vestuvių bankieto metu, A. 
Simutis, po Dr. A. Kairio kal
bų, kaip piršlys, vadovavo eilei 
sveikinimo kalbų. , 

Jaunieji Ginkai dviejų savai
čių povestuvinę kelionę pralei
do lankydami plačiąją Kanadą. 

PATALPOS TREMTINIAMS 
TAUTININKŲ KLUBE 

Tautininkų Klubo patalpų diT 

dysis kambarys skiriamas išim
tinai tremtinių susirinkimų ir 
butų bei darbo informacijų rei
kalams. 

Čia kiekvieną dieną budintis 
asmuo suteiks turimas informa
cijas besikreipiantiems. Klubo 
adresas: 337 Union Ave. 

JAUNŲJŲ MENININKŲ 
KONCERTAI 

Marijos šlekaitytės piano vm* 
čitalinis koncertas įvyko bir
želio 14 d., Steinway Concerts 
salėje, N. Y. C. Jį rengė Lie
tuvių Studentų Alųmnų Kb*, 
bas. 

Lili j os Stilsonaitės mokinių 
antrasis metinis piano koncer
tas, surengtas birželio 18 d., 
Carl Fisher Concęrt's salėje, 
New Yorke. 

Tai kylančios mūsif jaunos 
menininkės! 

ĮSTEIGTAS ALTS SKYRIUS 

Besitaikydami prie vietos są
lygų, iniciatoriai parinko ne vi
sai patogų laiką ALTS sky
riaus steigiamajam susirinki
mui — penktadienio (birželio 
17) vakarą. Tačiau vis dėlto į 
susirinkimą atsilankė apie 40 
asmenų. 

Susirinkimą atidarė Sąjungos 
Valdybos narys dr. M. J. Colney, 
pakviesdamas pirmininkauti Br. 
Dūdą ir sekretoriauti Al. Ma-
tonį. Išsamius pranešimus apie 
ALTS seimą, naujos organiza
cijos tikslus ir organizacinius 
dėsnius padarė dr. M. J. Colney, 
dr. T. 'DjLrmeikis ir teisininkas 
A. Vaišnys. Nuodugniai išsi
aiškinus ir išdiskutavus statu
tinius klausimus, perskaitytas 
ir pasirašytas steigiamasis ak
tas. (Jį su naujos valdybos 
paveikslu paskelbsime atskirai). 

Išrinkus skyriaus valdybą, 
buvęs LVS pirmininkas J. Ta-
reila ir S. Geonaitis referavo 
finansinius reikalus: pirmasis 
kalbėjo apie perduodamą LVS 
turtą, antrasis apie gegužinės 
pelną. Paaiškėjo, kad naujo
sios organizacijos valdyba vei
kimo pradžiai turi apie 500.00 
dolerių. Iš šios sumos valdyba 
per jūsų ^korespondentą siunčia 
kuklią auką ($5.00) ir DIRVAI. 

Naujai išrinktoji valdyba pa
reigomis pasiskirstė šitaip: 

Pirmininkė — daugiausia bal
sų gavusi mokyt. Jadvyga Stul-
ginskaitė, vicepirmininkai — dr. 
M. J. Colney ir vaistininkas Jo
nas Tareila, iždininkė — Anta
nina Colney ir sekretorius — 
žurnalistas tremtinys Domas 
Penikas. Skyriaus garbes pir
mininku išrinktas prof. dr. med. 
Jurgis Žilinskas. 

Visi paminėtieji asmenys yra 
populiarūs ir energingi žmonės. 
Reikia tikėtis, kad jų vadovau-
jams ALTS skyrius augs, sti
prės ir daug nuveiks. 

Susirinkimą bebaigiant, ponia 
A. Colney, iškėlusi visos eilės 
kuklių, bet darbščių ir nenu
ilstančių buv. LVS darbininkų ir 
ypatingai darbininkių uolumą, 
jautriais žodžiais dėkojo jiems 
už pasišventimą ir reiškė viltį, 
kad jie taip pat nuoširdžiai 
dirbs ir naujoje organizacijoje. 

Po susirinkimo sekė kuklios 
vaišės. 

Susirinkimą raštu sveikino 
Sąjungos pirmininkas adv. A. 
Glis iš Chicagos. 

BIRŽELIO lfMMOS 
MINĖJIMAS 

Kaip jau buvo minėta, ALTS 
veikėjams ėmusis iniciatyvos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius surengė liūdnos Lietuvos 
nepriklausomybės prarad i m o 
sukakties minėjimą. Programai 
vadovavo ALT sk. pirmininkas 
muz. A. Aleksis. Jo vadovauja
mas choras sugiadojo himnus 
ir padainavo keletą dainelių. 
Be to, dainavo vyrų oktetas ir 
keletas tremtinių deklamavo. 

Trumpesnes, bet turiningas 
kalbas pasakė dr. V. šmulkštys 
ir dr. T. Dirmeikis ir susirinku
siems gražiai pristatytas pa
grindinis minėjimo kalbėtojas, 
iš Bostono atvykęs buv. Lietu
vos krašto apsaugos ministėris 
generolas Kazys Musteikis. 

Jo ilgoka ir įdomi kalba, pil
na viešumai dar mažai žinomų 
smulkmenų, klausytojams vaiz
džiai parodė sovietų smurtą ir 
klastą, o taip pat nuotaikas mū

sų vyriausybėje tomis lemtin
gomis dienomis. Klausytojų bu
vo apypilnė erdvi parapijos sve
tainė. Buvo surinkta ir aukų 
AL Tarybai, tačiau kiek su
rinkta — nebuvo pranešta. 

Rengėjų ir minėjimo vadovų 
bepranešinėjant buvo bandyta 
įterpti kartais sąmojaus, kuris 
visai netiko rimtai minėjimo 
nuotaikai, kaip minėjimui ne
tiko ir "liūdno vakarėlio" var
das. 

Tokių minėjimų rengėjams 
ateityje reikėtų įsidėmėti du da
lyku: 1) Nei kitiems neleisti, 
nei patiems nekalbėti nieko ben
dra su susirinkimo tikslu netu
rinčiomis temomis ir 2) Rūpes
tingiau sutvarkyti programą. 
Mūsų aprašomame minėjime, 
matyt, įvairumo beieškant, pro
grama buvo perdaug maišoma, 
nutęsta ir pagrindinis kalbėto
jas tegavo kalbėti minėjimo ga
le, nuo karščio ir nuovargio 
jau apglebusiai auditorijai. 

šiaip minėjimas buvo turi
ningas ir ALT pastangos girti
nos. VI. Vr. 

TURIU KNYGŲ ! 

Kam reikalingos, atsiliepkite, 
duosiu jų vairdų sąrašą. 

Rašykite: 

J. K. Urbaitis 

€46 Thompson Aye. 
Donorą, Pa. 

HARDFORD, Conn 
BIRŽELIO 15 MINĖJIMAS 
Ir Hartforde surengtas Bir

želio 15 dienos liūdnų įvykių pa
minėjimas. Minėjime buvo ati
tinkama paskaita (kalbėjo Va
siliauskas) ir vaidinimas "Par
tizanai", kurį surengė Neris 
Šimkus su naujai atvykusiais 
tremtiniais. 

Be to, čia lankėsi ir koncer
tavo brooklyniečių moterų kvin
tetas, vadovaujajama Violetos 
Pranckienės, o taip pat šokėjos 
iš New Britaino, vadovaujamos 
K. Marijošienės. 

Plačiau apie tai bus parašyta 
kitame DIRVOS numeryje. 

Gautame pranešime dar mi
nima, kad vietos veikėjai ren
giasi steigti Hartforde ALTS 
skyrių, kad klubas rengiasi at
naujinti patalpas, kad išvyksta 
atost. TMD pirm. W. M. Chase. 

PITTSBURGH 
DANUTĖ O. VIRBICKAITĖ 

ĘAIGĘ MOKSLĄ 
Danutė Ona Virbickaitė, Juo

zo Virbicko jaunesnioji duktė, 
baigė Carnegie Institute of 
Technologie B. S. Science (Che
mist) laipsniu. Mokykloje ji va
dinosi Diana Anna Verbick. 

Birželio 16 dieną 10 vai. įvyko 
mokslo baigimo ceremonijos — 
Syria Mosque, Pittsburghe. Da
lyvavo 720 studentų. Lietuvių, 
tur būt, tik 4: Virbickaitė, R. 
W. Bukauskas iš West View, 
A. L. Pranaitis iš Duquesne ir 
R. J. Stankus iš Westmoreland 
City, Pa. 

Gal ir daugiau buvo lietuvių, 
bet sąrašuose lietuviškai skam-
bančų pavardžių daugiau nebu
vo matyti. 
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Geriausias Žurnalas 

LIETUVIO m NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių. 

tyb $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 mels, 
tnsteigfos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ, NAUJIENOS 
Philadelphia #, Pa. S 
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332 N. 6th Street 
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Perkilnoja tremtiniu 
stovyklas Vokietijoj 

1 Mažėjant tremtinių skaičiui 
Vokietijoje, paskutiniu metu 
visose zonose vyksta dideli sto
vyklų pertvarkymai. Pirmiausia, 
tie pertvarkymai daromi pigi
nant praretėjusių stovyklų ad
ministravimą, pagaliau iš da
lies tenkinant ir pačių tremtinių 
pageidavimą, kad galėtų dides
nis tautiečių skaičius vienoje 
stovykloje gyventi ir išlaikyti 
savas kultūrines organizacijas 
bei mokyklas. 

Anglų valdomoje Vokietijos 
zonoje į tautinių mokyklų iš
laikymo reikalą jau anksčiau 
buvo rimtai pažiūrėta ir kelio
se vietose tokios mokyklinės 
lietuvių stovyklos suorganizuo
tos. šiuo metu jų organizuoja
ma ir daugiau* 

Amerikiečių valdomoje zono
je stovyklų didesnis pertvarky
mas prasidėjo prieš kelis mėne
sius. šiuo metu jis vykdomas 
intensyviai. Jau yra likviduo
tos šios stovyklos: Rotenburgo, 
Weideno, Rebdorfo, Kasselio. 
Visų šių stovyklų lietuviai per

kelti į Bavarijos lietuvių sto-
vyluas, esančias Stuttgarto — 
Muencheno rajone. Nesenai li
kviduota ir Garmišo stovykla. 
Taip pat jau pradedama rūpin
tis likviduoti Selligenstadto ir 
'Šeinfeldo stovyklas. Tokiu bū
du, likvidavus šias tremtinių 
stovyklas, lietuviai amerikiečių 
zonoje liks Fellbacho (prie 
Stuttgarto), švabų Gmuendės, 
Dornstadto, Dillingeno, Augs
burgo, Memmingeno, Kempteno 
ir Muencheno stovyklose. Ha-
nau taip pat eina prie likvida
cijos, nes ten kuriasi IRO tvar
kančios įstaigos. 

Prancūzų zonoje lietuvių yra 
ne daugiau kaip 1.000. Visi jie, 
išskyrus mažą stovyklą Pful-
lingene, gyvena privačiai. Bet 
šiuo metu ir prancūzų zonos 
lietuvius, o taip pat ir kitus 
tremtinius, kurių čia yra žymiai 
daugiau, nuo rugsėjo mėn. ruo
šiasi sukelti j stovyklas. To 
ypač pageidauja vokiečiai, ku
rie deda visokiausias pastangas 
tremtinius suvaržyti visokiau
siais varžtais. 

T E N  S U D E G I N O  

PASITRAUKĖ LIETUVOS RAUDONOJO 
- KRYŽIAUS PIRMININKAS 

Vokietijoje 1945 metais bu
vo atgaivintas Lietuvos Raudo
nasis Kryžius, kuriam visą laiką 
vadovavo dr. D. Jasaitis. Pasku
tiniuoju metu tarp LRK val
dybos ir pirmininko buvo kilusi 
eilė ginčų. Ir kontrolės komi
sija kėlė eilę sugestijų dėl to
limesnės veiklos. 

Visų šių įvykių pasekoje dr. 
D. Jasaitis iš pirmininko, pa
reigų pasitraukė. Didžioji val
dybos narių dalis taip pat iš 

LRK veiklos yra išsijungusi. 
Vieni, kaip emigravę, gi kiti 
atskirais prašymais. 

Dabar tiriamos galimybės LR 
K techninį darbą perkelti į 
Muencheną. Ten yra Įsikūrusi 
ir Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Centro Valdyba. 

Taip pat ruošiamasi sudaryti 
ir naują LRK Centro valdybą. 
Kol bus sudaryta nauja, seno
sios valdybos likučiai toliau ei
na pareigas. 

VENGRIJOS KOMUNISTŲ ŠULAS 
TIKRAI SUKLUPO 

Jau ir oficialiai pranešta, kad 
Vengrijos komunistų partija pa
šalino iš savo narių tarpo Lasz-
lo Rajk, paskutiniu metu buvu
sį Vengrijos užsienių reikalų mi
nister iu. 

Rajk anksčiau buvo mokyto
jas, bet rusams užėmus Ven
griją labai greit iškilo, kaip ne
paprastai uolus komunistas. Jis 
buvo vidaus reikalų ministeriu 
ir įvykdė garsųjį "smulkiųjų sa-
vinikų partijos" "valymą" — 
partijos, kuri net ir raudonosios 
armijos bei NKVD akivaizdoj 
per rinkimus surinko beveik du 
trečdalius balsų. 

Rajk tą partiją taip "išvaW*\ 
kad valdžia pagaliau pateko vi
siškai į komunistų rankas. Taip 
pasižymėjęs buvęs nežinomas 
mokytojas Rajk iš vidaus reika
lų ministerio tapo užsienių rei

kalų ministeriu. 
čia tačiau jo laivelis užplau

kė ant jam pačiam tur būt ne
tikėtų uolų. 

Jis tapo apkaltintas eaąs 
"trockistas". Bet tikrumoj atro
do, kad jis, nors ir buvo labai 
uolus komunistas, bet buvo dar 
per daug ... vengras ir per ma
žai rusas. Tas nusidėjimas dabar 
Maskvos akyse regis yra mirti
niausias ... 

Drauge su Rajk, iš partijos 
pašalintas ir partijos narių sky
riaus vedėjas Szonyj ir dar vi
sa eilė žymių partijos pareigū
nų. Spaudos pranešimuose apie 
tuos pašalinimus pastebima, kad 
nėra jokio nurodymo, kas atsiti
ko su tais visais pašalintais. Ne
reikalingi spėliojimai: aišku, iš
vyko gydytis į garsiąją Lubian-
kos "sanatoriją" Maskvoje ... 

NEPAPRASTA AUDRA JAPONIJOJ 
Pereitą antradienį Japonijoj 

fettvo kilusi nepaprasta audra — 
taifūnas, dėl kurios vien žmonių 
dingo apie 900, iš kurių jau dau
giau kaip 200 tikrai yra žuvę. 

Jūroje nuskendo laivas, ku
riame buvo 92 keleiviai ir 42 
Įgulos nariai. Įguloje buvo ir 
amerikiečių. Jie visi yra tarp 
išsigelbėjusių. Vienas iš tų ame
rikiečių esąs iš Ohio. 

Labiausiai audroje buvo pa
liesta šikoku sala, kurioje din
go be žinios 894 žmonės. Audra 
buvo tokia stipri, kad daugybę 
namų su ištisomis šeimomis 
žmonių, miegojusių lovose, nu
šlavė į jūrą. Pietinėje Japonijo
je apie 4,500 ūkių užlieta van
deniu. Apie 4,000 namų apsem
ta vandeniu, 300 namų visai 
sugriauti, 95 tiltai nuplauti į 
upes ir 444-se vietose išgriauti 
keliai. 

Pavyko išgelbėti buvę dide
liam pavojuje keli šimtai žvejų 
laivelių ir vienas 8,500 tonų 
amerikiečių prekinis laivas, ku
riame buvo vežama nemažai 
laukinių žvėrių: laive buvo 8 
drambliai, 700 beždžionių, 12 
meškų ir 12 gyvačių apie 20 
pėdų ilgumo. Audros metu kai 
kurie iš tų žvėrių buvo užmuš
ti, kai laivas buvo labai smar
kiai blaškomas. 

Pasigendama 372 ku
riuos audra užklupo jūroje. 
55 žvejų laiveliai nuskendo, ki
ti 56 smarkiai nukentėjo. 

Audra kilo labai staigiai ir 
nepaprastu smarkumu siautė 
beveik visą naktį. Remiantis 
pirmaisiais paviršutiniškais ap? 
skaičiavimais, ta audra prida
riusi mažiausiai 12 su pug# .mi
lijono dolerių nuostolių. * - -

Rašo Balys Gaidžiūnas 

Po amerikiečių karių atėjimoj 
Flossenbuergo koncentracij o s 
stovyklą pradėjo lankyti tūk
stančiai žmonių. Daugiausia lan
kytojų buvo iš tremtinių tarpo. 
Bet netrūko lankytojų net ir iš 
užsienių. Daugelis iš jų vyko 
ieškoti pėdsakų savo dingusių 
artimųjų. Vieni tuos pėdsakus 
surado, braukė skausmo ašaras, 
kiti išėjo toliau ieškoti. Vokie
tija buvo nusėta panašiomis sto
vyklomis. Ir mūsų nelaimei, 
Flossenbuergo stvykla buvo vie
na iš žiauriausių. Iš čia kaliniai 
į laisvę išeidavo tik pro krema
toriumo kaminą dūmų pavyda-
lu. 

Flossenbuerge dar ilgai, ir 
po amerikiečių atėjimo, gyveno 
tūkstančiai kaliniu taisvdami 
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JIE PATYS SUKELS PASAULĮ 
PRIEŠ SAVE 

Ir mahometonai skundžiasi, kad bolševikai juos 
persekioja 

Tą dieną buvo žuvusiųjų pager
bimas, pastatytų paminklų šven
tinimas ir politinių kalinių su
važiavimas. 

Paminklų šventinimo pagrin
dines iškilmes atliko vyskupas 
V. Padolskis, asistuojamas visos 

sveikatą. Vieni iš jų jau iš kar
to ryžosi rinktis tremtinio ke
lią, kiti dar vis tikėjosi, kad bu
vęs karo dangus prasiblaivys 
ir po to galės grįžti namo. 

Deja, praėjo keleri metai ir 
visi pamatė, kad buvusių kali
nių tėvynėse laisvės nėra. 

Jie ryžosi likti čia, kol ana
pus geležinės uždangos esančių 
panašių stovyklų organizatoriai 
gaus tokį pat atpildą, kokį gavo 
ir vokiškųjų stovyklų viešpa
čiai. 

Masinis žmonių suplūdimas i 
Flossenbuergo koncentracij o s 
stovyklą įvyko 1947 metais Sek
minėse. 

Tada į Flossenbuergą traukė 
tremtiniai iš visų stovyklų. Bu
vo pakviesta čia atvykti ame
rikiečių karinė vadovybė, Vokie
tijoje esančios kitų kraštų kari
nės misijos, aukštieji įvairių 
tikybų dvasininkai ir vokiečių 
civilinės valdžios pareigūnai. 

eilės kitų dvasiškių. Vyskupą 
V. Padolskį, Flossenbuergo kon
centracijos stovykloje laikantį 
pamaldas, matome nuotraukoje 
4. Pamaldų metu jis pasakė ke

turiomis kalbomis — lietuvių, 
Amerikos armijos karių dele
gacija, vadovaujama pulk. Hol
ler. Amerikos armijos garbės 
delegaciją matome nuotraukoje 
— 5. 

Į iškilmes buvo atvykusi ir 
rusų karių delegacija. Ji bandė 
savo kalbose ir agitaciją vesti, 
bet visi į juos žiūrėjo, kaip į 
visiškai panašių koncentracijos 
stovyklų organizatorius. 

Iškilmėse dalyvavo ir labai 
gausus lietuvių būrys, su tau
tiniais kaspinais papuoštais vai
nikais. Lietuvaitės, apsirengu
sios tautiniais rūbais, atkreipė 
didžiausį dėmesį gausių spaudos 
atstovų ir filmuotojų. Lietuvių 
delegacijos dali, su vainikasi 
žuvusiųjų atminimui, matome 
nuotraukoje — 6. 

Rusai ir šiose iškilmėse norė
jo lietuviams padaryti nema
lonumą. Kada iškilmių metu bu
vo išduodami dokumentai apie 
žuvusiųjų skaičių ir palaikai 
specialiose urnose, jie pasišovė 
lietuvių dokumentus ir urną pa
imti. Bet jiems teko tik pirštus 
prisvilti. Jiems aiškiai buvo pa-

Nesenai laikraščiuose pasirodė 
žinių, kad sovietuose prasidėjo 
persekiojimų banga prieš žy
dus, ypatingai prieš žydus - si
onistus, tai yra, prieš tuos, ku
rie nori turėti savo tėvynę Pa
lestinoje. 

Ne visi norėjo tuo tikėti, ka
dangi ligi šiol atrodė, jog žydai 
sovietų valdžioje turi nemažai 
įtakos ir todėl jiems ten geriau 

j klojasi, negu kitiems. Tokią nuo
monę sustiprindavo tas faktas, 
kad ne tik sovietuose, bet ir jų 
užimtuose ar šiaip į komunistų 
rankas patekusiuose kraštuose 
nemaža žydų buvo matoma atsa
kingose valdžios vietose, o taip 
pat ir tas, kad visuose kraštuo
se komunistų veikėjų tarpe ma
tomas palyginamai didelis žydų 
nuošimtis. 

Bet iš kitos pusės galima pa 
stebėti, kad nei sovietuose nei 

ti akis mahometoniškiems ara
bų kraštams ir patraukti arabų 
pasaulį savo pusėn. Tai būtų ne
mažas smūgis Anglijos ir Ame
rikos pajėgumui. Bet, matomai, 
žinios, kas ištikrųjų darosi rau
donajame "rojuje" pasiekia ir 
arbų kraštus. O tokios žinios ne
padarys arabų Maskvos drau
gais. Jos gali tik sukelti arabų 
protestą prieš Maskvos darbus. 

O tie darbai yra toki, kad galų 
gale jie sukels prieš bolševizmą 
visą pasaulį. Ir turės galų gale 
kilti atviras ir tiesus klausimas: 

— Ar dar ilgai bus taip ban
doma mūsų kantrvbė? 

AR PALEIS KARDI
NOLĄ MINDSZENTY? 

Iš Romos ateina žinių, kad 
. _v. . . . Vengrijos komunistų vadas Ma-

kituose jų valdžion patekusiuose Rakoszi gu 

krastuose jau nematyti, kad žy
dai būtu ir dabar skiriami svar-

&-M 

vokiečių, prancūzų ir anglų — 
pamokslą, kuris susirinkusiųjų 
minioms padarė labai dideli įs
pūdį. 

Iškilmėse dalvvavo ir aukštu 

sakyta,'kad jie yra ne kas ki
tas, kaip tik Lietuvos okupan
tai, taigi jie neturi jokios tei
sės atstovauti lietuvių tautą. 
(Daugiau kitame DIRVOS Nr.) 

Bylos, kurios jau prabeda nusibosti... 

. i 

Jau pusmetis, kaip New Yor-
ke teisiami 11 Amerikos komu
nistų vadų, kaltinamų už ren
gimąsi ir kitų rengimą jėga nu
versti šio krašto valdžią ir pa
keisti jo santvarką. 

Byla tapo apipainiota daugy
be advokatiškų gudravimų ir 
visuomenė jau beveik visai nu
stojo ja domėtis. Daugumas do
misi tik tuo, kada ji pasibaigs 
ir koks bus sprendimas. 

Kaltinamieji naudojasi teisme 
tokiomis teisėmis, apie kurias 
komunistų organizuotuose "tei
smuose" ir pagalvoti būtų juo
kinga. Bet ir tai dalis jų' atsi
sako laikytis teismo tvarkos ir 
dėl to teisėjas jau keturis iš 
jų pasodino į kalėjimą (kiti te
bėra laisvi už užstatą). 

//. 

Kitoje byloje vyksta dvykovri 
tarp buvusio aukšto State De-
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partmento valdininko Alger 
Hiss ir buvusio komunistų lai
kraščio redaktoriaus Whittaker 
Chambers. 

Šis antrasis viešai prisipaži
no, kad savo laiku šnipinėjo so
vietų naudai ir kad Alger Hiss 
jam davinėjo slaptus dokumen
tus. Hiss dabar dėl to ir kal
tinamas. 

Visas klausimas sukasi apie 
tai, ar Chambers teisybę sako, 
ar ne. 

Bet čia yra byla apie tai, 
kas buvo dar prieš karą ... Ste
bint tos bylos nagrinėjimą, atei
na klausimas — o kaip su da
bartiniu šnipinėjimu? Ar jo nė
ra, ar nesučiumpa? Tai būtų 
daug įdomiau, negu tie' seni 
reikalai... 

ąt 

Aktualesnė yfa's Teisingumo 
Departmento valdininkės Judi

tos Coplon byla, kurią FBI šį 
pavasarį suėmė drauge su so
vietų delegacijos nariu Gubi-
čevu, ir pas kurią tuo metu bu
vo visa eilė slaptų dokumentų. 
Ji kaltinama, kad tuos doku
mentus buvo pasiruošusi per
duoti Gubičevui. 

Kaltinamoji teisinasi labai 
savotiškai. Sako, jos susitiki
mai su Gubičevu buvo ne dėl 
šnipinėjimo, o iš didelės mei
lės... O dokumentus su savim 
ji turėjusi — vienus tam, kad 
namie perrašytų, kitus — kaip 
medžiagą romanui, kurį pradė
jusi rašyti. 

Bet teisme ji prisipažino, kad 
šitos didelės meilės metu ji ke
lis kartus praleido naktis vieš
buty su kitu vyriškiu. Jos rašo 
mo romano rankraščių ji taip 
pat negali parodyti, nes prieš 
kiek laiko juos sunaikinusi... 

ši byla trunka irgi įau devy 
nias savaites, v 

bioms pareigoms. Maža to. So
vietų spaudoje yra pasirodę visa 
eilė labai aštrių straipsnių prieš 
žydus. Todėl galima patikėti mi
nėtoms laikraščių žinioms, anot 
kurių jau prasidėjo sovietuose 
"valymas" nukreiptas ir prieš 
žydus. 

Savaime suprantama, kad tas 
dalykas sukelia susirūpinimo ir 
nepasitenkinimo viso pasaulio 
žydų tarpe. Ir tie žydai, kurie 
ligi šiol bolševikų atžvilgiu buvo 
neutralūs ar net palankūs, da
bar aiškiau pradeda suprasti, 
kad nėra kitos išeities, kaip tik 
kovoti prieš bolševizmą. 

Jei viso pasaulio žydai aiškiati 
stos prieš bolševizmą, tai tas ne
bus jam į sveikatą, nes nereikia 
įrodinėti, kokia didelė yra žydų 
įtaka daugelyje viso pasaulio 
reikalų. 

Mahometonai prabilo 
Dabar prabilo ir Turkestano 

misijos prie Kairo universiteto 
galva. Jis skelbia, kad nuo pat 
šio karo pabaigos visuose sovie
tuose vyksta platus "valymas" 
mahometonų apgyventuose kraš
tuose. ' 

Jo žiniomis, visoje sovietų val
domoje vidurinėje Azijoje, įskai
tant Kazachų ir Turkmėnų res
publikas, o taip pat ir Krymo 
pusiasali, nebelikę mahometonų 
gyventojų. 

Sako, kad karo metu tie žmo
nės buvo priversti kariauti už 
sovietus raudonojoj armijoj, o 
jų šeimos tuo pačiu metu buvo 
ištremtos į Sibiro šiaurę. Apie 
pusė molijono mahometonų rau
donarmiečių patekę į nelaisvę 
ir daugumas po karo nebesuti
kę būti grąžinami namo, nes bi
joję sovietų valdžios persekioji
mų. Į tų kraštų gyventojų vietą 
po karo buvę atgabenti kiti žmo
nės, kaip tas mahometonų dva
siškis sako, "iš Rusijos". 

O kiek mums žinoma, į tuos 
kraštus pateko nė tik rusai, bet 
taip pat ir daugelis lietuvių, lat
vių estų, lenkų, nekalbant jau 
apie gudus ir ukrainiečius. 

žinios, kad j Lietuvą ir kitus 
sovietų užimtus kraštus yra pri-
gabenta gyventojų iš Azijos, 
kaip tik sutinka su tuo tvirtini
mu, kad anuose kraštuose senų
jų gyventojų nebeliko, o jie pa
keisti iš kitur atvežtais. Vadi
nasi, Kazachstanas liko be ka
zachų, Turkmėnija be Turkmė
nų ... Maskvai, žinoma reikia, 
kad ir Lietuva liktų be lietuvių. 

Tas iš Egipto ateinančias ži
nias irgi patvirtina patys sovie
tų laikraščiai, kuriuose pasku
tiniu laiku pasirodo vis aštres
nių straipsnių prieš mahometo
nus ir prieš jų simpatijas to pa
ties tikėjimo tautoms: turkams, 
persams, arabams, 

Ilgą laiką buvo Bijomasi, kad 
Maskvos agitatoriai gali apdum-

kad kardinolas Mindszenty bū
tų iš kalėjimo išleistas ir kad 
jam būtų leista arba apsigyven
ti kurioj nors Vengrijos sanato
rijoje, arba net būtų leista iš
važiuoti į užsienius. 

Bet Vienos arkivyskupas kar
dinolas Innitzer sako, kad visos 
tos kalbos esančios be jokio pa
grindo. 

Iš paties Budapešto praneša, 
kad pats ministeris pirmininkas 
viešai kalbėjęs, jog vyriausybė 
norinti pasiekti su katalikų baž
nyčia "abipusiu supratimu pa
remto susitarimo." 

Galimas dalykas, kad Vengri
jos komunistinė valdžia nori iš 
kardinolo padaryti deryboms už
statą: jei būsit mums nuolaidūs 
ir priimsit mūsų pasiūlymus, tai 
atiduosim kardinolą... 

Panašūs dalykai dedasi ir Če
koslovakijoj. Ten katalikų vy
resnybei buvo pasiūlyta visai 
neblogos gyvenimo sąlygos, be
rods, net ir algos, jeigu tik ku
nigai duos lojalumo pasižadėji
mą komunistinei valdžiai ir, ži
noma, jai ne tik nesipriešins, bet 
ir tikinčiuosius įkalbinės tos val
džios klausyti... 

Prahos arkivyskupas Beran su 
tuo nesutiko, šiomis dienomis 
pas arkivyskupą buvo padaryta 
krata, suimtas jo kanceliarijos 
viršininkas ir dar vienas kuni
gas, o aplink arkivyskupo na
mus pastatyta sargyba. Tokiu 
būdu jau ir pats arkivyskupas 
yra kaip ir areštuotas, tik tuo 
tarpu dar namų arešte. Nieko 
nebūtų nuostabaus, jeigu ir Pra
hos arkivyskupui būtų sudary
tas panašus teismas, kaip ir Bu
dapešto kardinolui, o paskui, kai 
bus nuteistas visam amžiui kalė
ti, bus galima pabandyti dar pa
siderėti: jei būsite lojalūs, tai 
atiduosim arkivyskupą... 

VAITKUS SVEIKSTA 
/ Pakrikusių nervų merginos 

peršautas lietuvis sportininkas 
— Philadelphijos basebolo ko
mandos žvaigždė — Vaitkus 
sveiksta. Jam buvo du kartu 
daryta operacija ir dabar jis 
jau gali net pavaikščioti. Ma
noma, kad visai pasveiks, ta
čiau šįmet sporto rungtynėse 
greičiausiai dalyvauti negalės. 

Jį peršovusi mergina sėdi ka
lėjime ir sakosi esanti paten
kinta, kad Vaitkus pasveiks. 

Su Vaitkum ji nebuvo pa
žįstama, tik "iš tolo įsimylėju
si". šovusi pavydėdama jo ki
toms ir... norėdama pagarsėti. 

Tas jai tikrai pasisekė, kaip 
tam senovės graikui Herostra-
tui, kuris, nemokėdamas kuo ge
resniu pasižymėti, padegė žy
miausią graikų šventovę. 

Ištikrųjų, laikraštininkai ap
link ją laksto ir rašo daugiau, 
negu apie Vaitkų. 

•I 
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DEKLAMACIJA 
Kartą raudonarmietis paklausęs Berlyno voki«tj, ko

dėl vokiečiai daugiausiai kalba apie maistą, sakyda
mas, kad sovietuose tai visi daugiausiai kalba ape kul
tūrą. 

Vokiečio atsakymas buvęs toks: 
— Kiekvienas neiškenčia nekalbėjęs apie tai, ko jam 

labiausiai trūksta. 
Pasiklausykime, apie ką daugiausiai kalba mūsų vei

kėjai. Ogi... apie vienybę. 
Gal to vokiečio atsakymas ištiesų teisingas... 

• * 
Jitikrųjų, beveik kiekvienoje prakalboje, beveik kiekvie-

MASKVA ATSISAKO 
Pirmas bandymas apginti 

laužomas pagrindines žmogaus 
teises remiantis galiojančiomis 
tarptautinėmis sutrtimis susi
dūrė su atviru Maskvos pasi
priešinimu. 

USA ir Didžiosios Britanijos 
vyriausybės kaltina Vengrijos, 
Bulgarijos ir Rumunijos vyriau
sybes, kad jos nesilaiko taikos 
sutartyse duotų pasižadėjimų 
apie žmonių pagrindinių laisvių 
garantijas. Tos vyriausybės at-

name pasikalbėjime veikėjai ir ne veikėjai įrodinėja, j virai persekioja ir baudžia žmo 
kad mes esame maža tauta, mūsų nedaug, turime daug 
priešų, todėl mums reikia vienybės. 

O jeigu dar kas stikliuką išmeta, tai apie vienybės 
reikalingumą jau visai nebegali sustoti kalbėjęs. 

nes už jų politinius ar religinius 
įsitikinimus. Nužudyti ar sukiš
ti į kalėjimus visi politiniai vei
kėjai. kurie tik nesutiko aklai 

O pasiduoti vis dėlto nereikia! 

Man ir daugeliui kitų skai
tytojų labai patiko jūsų perei
tos savaitės editorialas "Neper
šokęs, nesakyk..." 

Naujakuriai per dažnai mums 
prikaišioja, kodėl mūsų vaikai 
nutolę nuo lietuviškumo. Bet 
tikra teisybė, jie patys pama
tys, kad ir jie susilauks tos pa 
čios bėdos. Tada gal ir mus ma 
žiau smerks ... 

Vienas dar leidžia kiekvienam turėti savo įsitikini- į pritarti valdžios politikai ir rei 
mus, leidžia būti religingu ar abejingu, leidžia būti socia
listu ar liberalu, tik ragina tautiniuose reikaluose veikti 
venngai. 

Kitas išviso piktinasi, kodėl pas žmones yra pažiūrų 
skirtingumai, kodėl ne j tą pačią bažnyčią vaikščioja, ko
dėl ne j tą pačią draugiją priklauso, kodėl ne tuos pačius 
veikėjus giria, kodėl... na, ir taip toliau. 

Kiek gi vienybei naudos iš tų kalbų? 
* * 

ne laikas būto sumažinti tas deklamacijas apie vie
nybę? Nes juk vienybei reikia ne kalbų apie jos rei

kalingumą, o reikia vieno visiems bendro tikslo ir kokio 
nors sutarto būdo tam tikslui siekti. 

Vieną tikslą — Lietuvos laisvę bei pagalbą nukentė
jusiems tautiečiams — turime. Jis aiškus ir dėl jo netu
rime skirtingų nuomonių. 

Būdą, kaip Amerikos lietuviai bendromis jėgomis 
veikia tam tikslui siekti — taip pat turime sutarę. Yra 
ALT, yra BALFas, per juos veikiame, kaip pajėgdami, 
kaip mokėdami. Kartais gal yra reikalo ir pakalbėti apie 
tų junginių veikimo ar mūsų jame dalyvavimo pagerini
mą, pasitaikančių netobulumų pašalinimą. Gerai, apie 
tai galima ir kartais net būtinai reikia pakalbėti. Ir ne 
tik pakalbėti, bet padaryti išvadas bei jas vykdyti. 

Bet visą susirūpinimo svorį nukreipti tik į vienybės 
reikalingumą, regis, jau nėra tokio didelio reikalo, nes 
tai jau pradeda atrodyti panašu į veržimąsi pro atviras 
duris... 

Vienybe apsireiškia darbu, o ne deklamacijomis 
apie ją. 

NĖRA KO TYLĖTI! 

pailininkas Osmolskis, nesenai atvykęs j Ameriką, ga
vo į namus Bimbos-Mizaros gaminamą maskvinių 

laikraščių vertimą į lietuvių kalbą, vadinamą kaž kodėl 
"Laisve". 

Per VIENYBĘ jis pareiškė, kad, gerbiamieji, jeigu 
jau aš norėsiu pasiskaityti pasakėlių apie bolševizmo 
rojaus linksmybes, tai geriau jau pasiskaitysiu tiesiai 
"Izviestjas" ar "Pravdą", nes geriau turėti reikalą su 
pačiais bosais, negu su mizernais jų klapčiukais. O savo 
laikraštuko, sako, nesiųskite ir neterškite padorių namų 
laiškų dėžutės! 

* * 

j^izara dabar raitosi, stengdamasis pasiteisinti. Jis dai
lininko žodžius bando išversti, kaip rankovę, ir sako, 

— tam vyrui geriau patinka rusiškai skaityti, negu lie
tuviškai, žiūrėkit, koks jis "patriotas"... 

Žinoma, jei kam rūpi paskaityti bet kokį rašinį, tai 
jeigu tik jis moka originalo kalbą, visada mieliau skaitys 
originalą, negu vertimą, o ypač dar blogą vertimą ... 

Ta pačia proga Maskvos klapčiukai aiškinasi, kodėl 
jie nustojo atvykstančius tremtinius kolioti karo krimi
nalistais, žudikais ir kitokiais panašiais vardais, o prie
šingai, pasismailinę liežuvėlius, pradėjo gerintis, patai
kauti, užuojautą reikšti ir... savo laikraštį siuntinėti... 

Esą, mes čia "ne pagal instrukcijas", mes čia patys 
sugalvojome tokį "atsinešimą". ("Atsinešimą" — argi tai 
nėra blogas vertimas rusų žodžio "otnošenije"?) Sako: 
"Dauguma iš jūsų turfite iš prakaito kaktos (dar ne
matėme, kad prakaitas turėtų kaktą!) savo duoną sau 
pelnyti. Būsite darbininkai, susidursite su įvairiais sun
kumais ir šiurkštumais". 

|š kur ta užuojauta po to, kada buvo toks pasipriešini
mas prieš kiekvieno tremtinio įsileidimą į Ameriką? 

Greičiausiai todėl, kad to pasipriešinimo pasekmės pasi
rodė tiek reikšmingos, kiek šunelio lojimas į mėnulį. .. 

Todėl dabar nori prisigerinti o gal bent vienas 
kitas pasidarys "draugu" ... 

Iki šiol mums žinomas tik vienas toks atsitikimas, 
kad atvykęs tremtinys nuėjo į "Laisvę" bendradarbiau
ti. Ir tam pačiam, sako, buvę "ne visi namie"... O kiti, 
kiek girdėti, visiškai solidarizuoja PU dailininko Osmols-
kio pareiškimu. 

Bet, kad maskvinės propagandos vertėjams į lie
tuviu kalbą būtų aiškiau, gal nekenktų, jei visi ne tik so
lidarizuotų, bet ir raštu jiems pasakytų savo nuomonę 
apie pasigailėjįoap vertą jų darbelį... Juk tylėti čia tik
rai nėra ko! 

kalavimams. 
Ne tik USA ir Didžiosios Bri

tanijos, bet taip pat ir Sovietų 
pasiuntinių pareiga buvo per
spėti tas vyriausybes, kad jos 
taip nedarytų. 

Bet, kaip ir buvo galima tikė
tis, Maskva ne tik atsisakė tai
kos sutartis laužančias vyriau
sybes sudrausti, bet priešingai, 
ji tas vyriausybes giria, nes tai, 
kas jų padaryta, esą padaryta 
kaip tik geresniam sutarčių vyk
dymui. Tie visi žymių asmenų 
nužudymai* ar Į kalėjimus suki-
šimai esą ne demokratijos per
sekiojimas, o demokratijos gy
nimas nuo fašistų! 

Tai dar vienas įrodymas, kad 
su Maskva nėra prasmės dėl ko 
nors tartis. Gali gražiausiai su
sitarti, o paskui pasirodo, kad 
sutarties žodžiai Maskvai reiš
kia visai ką kita, negu buvo gal
vota susitariant. 

IŠ kiekvieno susitarimo, ku
riame dalyvauja Maskvos diplo
matai, išeina tik nesusipratimas, 
nes pasirodo, kad "vienas kalbė
jo apie akėčias, o kitas apie ve
žėčias". 

Dabar bus įdomu patirti, ką 
Washingtonas ir Londonas da
rys toliau šitame Vengrijos, Ru
munijos ir Bulgarijos klausime. 
Turėtų kreiptis į UN generali-
nj sekretorių, kad paskirtų neu
tralius narius į "trečiųjų teis
mo" komisijas. Bet didelis klau
simas, ar tos kaltinamosios vy
riausybės skirs savo atstovus į 

A. P., Cleveland, Ohio 

mxt>, bado, ugnie ir pra 

kalbų! 

Kada gi mūsų parengimų ren
gėjai susipras, kad nebereikia 
juose tiek daug ir tokių ilgų 
prakalbų, ypatingai tokių, ku
riose nieko nauja nebepasako
ma. 

Aš nesakau, kad iš viso nerei
kia niekam leisti susiėjimuose 
pakalbėti, bet reikia turėti sai
ką. 

Visų pirma, jeigu yra rengia
ma kas nors su prakalbomis, tai 
pakviestam ir pasirengusiam 
kalbėtojui reikia duoti kalbėti 
pačioje pradžioje. O dabar pas 
mus dažniausia taip esti, kad 
pirma turi išsiplepėti patys ren
gėjai ir jų draugai, o tik po 
to leidžia kalbėti tam, kurio 
kalbos daugumas paklausyti 
kaip tik ir susirinko. Pagrindi
nis kalbėtojas laiko savo parei 
ga pasakyti, ką jis pasirengęs 
ir kam pasakyti jis kviestas, 
bet klausytojai yra jau pavargę 
nuo tų kalbėtojų, kurių klau
syti jie visai nebuvo pasirengę. 

O jei norim, kad jaunimas 
nebėgtų nuo lietuviškų paren
gimų, tai griežtai atskirkim: 
kur pasilinksminimas, tai pa
silinksminimas, o kur prakal
bos — tai prakalbos. 

P. Du, Brooklyn, N. Y. 

Laisvoji valanda 
A. VANAGAITIS-

scenos žmogus 
Rašo Stasys Pilka 

tas komisijas ir ar jos išviso lei
sis, kad tas dalykas būtų kaip 
nors sprendžiamas. Jos turi už 
nugaros Maskvą, kuri juk ir yra 
tikroji kaltininkė. O kol tikra
sis kaltininkas laisvai vaikšto ir 
su juo dar bandoma derybas 
vesti, tai kažin ar daug prasmės 
pirštu grasyti to tikrojo kalti 
ninko menkiems tarnams ... 

LAIŠKAS, KURIS PAVĖLAVO 

Petras Babickas 
•y 

Ligoninė. Tylu. Palatoje aš vienas. 
Kertėj dar lova. Tik ką išnešė iš joii j 
Nerimo vakar vargšas visą dieną 
Vis laukė laiško jis. Iš jos. Iš ttiyltmos. 

Jis rašė jai per visą naktį mielą, 
Jis rašė jai išvargęs, bet šypsojos, 
O rytui vos išaušus ranką jis pakėlė: 
Dabar supras mane, supras... — kartojo. 

Praėjo trys neramias pilkos dienos. 
Savaitė baigėsi, — atsakymo nėra; 
Ir žvilgsnis jo aštrus, kaip rudenį rugienos 
Tarytum guodės man: Ji negera. 

Tą dieną jis galvos jau nebekėlė, 
Tylėjo klausiamas, nors kalbinau meiliai; 
Atstūmė atneštą sesutės puošnią gėlę 
Ir jai išėjus verkė vaikiškai, gailiai. 

Jis buvo toks jaunutis, taip gražiai kalbėjo, 
Giedriai šypsodamas minėjo ją, namus ... 
Naktim svajodavom, kai kieme siuto vėjas 
lr miegas mūsų buvo trumpas, neramus. 

šiandieną šypsos saule — visiškai kais- kita, 
Ir laišką atnešė: "...sudie tau amžinai"; 
Taip noriu mirusiam nors tyliai pasakyti: 
Kaip gera, mielasai, kad tu to nežinai. 

( Tęsinys iš pereito numerio ) 
1929 m. vasario 15 d. Antanas Vanagaitis 

visada smagiai prisimindavo. Nes tą dieną pradė
jo dramos artisto - profesionalo karjerą! Akto
riumi Kauno scenoje jis pasidarė netikėtai: trū
ko dalyvių ir režisierius K. Glinskis priprašė pa
talkininkauti. 

Bijau tvirtinti, kuris tai buvo veikalas: ar 
Asnyko "Kęstutis", ar Putino "Valdovo Sūnus 
Tuo metu dar nebuvau sugrįžęs į Lietuvą, o dabar 
niekur neužtinku kokio nors šaltinio, iš kurio ga 
lėčiau sužinoti, kuris tų dviejų veikalų tada buvo 
vaidintas. 

Tai buvo trečiaeilė rolė, kurioje pasirodęs 
A. Vanagaitis neužilgo pasirašė sutartį ir tapo 
tuo metu dar visai neskaitlingos Lietuvos Dra 
mos trupės nuolatiniu nariu. (Visi aktoriai tada 
gaudavo vienodą algą — 1500 ostmarkių.) 

Kaip aktorius Vanagaitis Kauno valstybi-
nime teatre dirbo iki 1924 metų, kada išsiruošė 
į trumpą, bet iki pačios mirties užtrukusią kelio 
nę — pasisvečiuoti Amerikos lietuvių tarpe... 

* * 
Kauno scenoje Vanagaitis suvaidino tik apie 

18 — 19 rolių. Ir tik septynios iš jų buvo pirmau
jančios, o kitos — antraeilės ar net trečiaeilės, 
(šiuo metu lietuviško teatro pradininkai savo re
pertuaruose turi po beveik iki 300 įvairių rolių). 

Tuos skaičius tyčia paminiu. Nes jie parodo, 
kad čia nesvarbu kiekis. Ir nedaug rolių Lietuvos 
teatre vaidinęs Vanagaitis vistiek pasiliko publi
kos atmintyje, kaip ryškus ir neužmirštamas ak
torius. Dažniausiai aktoriaus darbą žiūrovai už
miršta tuojau, kai tik nusileidžia uždanga po pas
kutinio veiksmo. Gyvas žmonių atmintyje pasi
lieka tik ypatingai didelio aktoriško talento pa
sireiškimas. Todėl, kai nesenai išgirdau dr. K. 
Grinių sakant: "Puikiai prisimenu Vanagaiti, kaip 
smuikininką Millerį", dar nebūčiau drįsęs daryti 
jokios išvados, kadangi, kiek žinau, dr. Grinius 
turi nepaprastą atmintį, kuri yra kaip ir išimtis. 

Bet po kelių dienų viena tautietė papasakojo, 
kaip tas pats Vanagaitis vaidino George Dandin'o 
rolę (1923 metais Kaune!). 

Kitas žmogus, irgi eilinis žiūrovas, aiškiai 
prisimena Figaro vaidmens interpretaciją. Prof. 
M. Biržiška laiške pareiškia, kad jam akyse sto
vi B. Shaw komedijoje... 

Todėl, manau, šių asmenų nuomonės tvirti
na ir mano paties ne pirmą sykį reiškiamą tei
gimą: talento stiprumu ir originalumu A. Va
nagaitis buvo vienas iš pačių įžymiųjų lietuvių 
scenoje dirbusių aktorių. 

Tasai talentas Kauno laikotarpyje buvo dar, 
kaip sakoma, kiek "žalias", ne visiškai subrendęs, 
ne galutinai patyrimu ir darbu atšlifuotas, bet 
kiekvienam buvo aišku, kad Vavanagaičio turėta 
ne tik laimingų sceninių išviršinių duomenų, bet 
ir didelės vidinės intuicijos, didtliffi aktoriško 
pajėgumo. 

Toji laikinai pasirinkta aktoriaus darbo ša
ka galėjo būti net pati tikriausioji meninio rei
škimosi galimybė. Bet ryšiai su Lietuvos profe
siniu teatru, deja, buvo trumpalaikiai ir, ilgai 
niui, jau Amerikoje jie darėsi vis labiau ir la-
liiau atsitiktinio pobūdžio. Ir tasai neeilinis ak
toriškas Antano Vanagaičio talentas nerado sau 
palankių sąlygą pasireikšti. 

# * 

Kauno Valstybinio Teatro scenoje Antanas 
Vanagaitis pradėjo nuo mažų vaidmenų. Bet ne
užilgo jis jau pasirodė, K. Glinskį pakeisdamas, 
giliai draminėje seno orlaivių bendrovės savi
ninko Brandono rolėje Ch. Mėrė dramoje "Nu
galėtojai". Po to sekė didelis pasisekimas — žydų 
tautybės amerikiečio prekybininko Potašo vaid
menyje (pramoginėje komedijoje "Potašas ir 
Perlamutras"). O jau 1922 m. rudenį (pavaduo
jant J. Petrauską, kuriam ši rolė dėl grynai dra
matinių išgyvenimų, nesisekė) A. Vanagaitis 
vaidino smuikininką Millerį romantinėje Fr. 
Šillerio tragedijoje "Klasta ir meilė". Greta dar 
jis pasirodė kaip išmaningas ir taktingas lioka
jus Adolfas prancūziško žanro farse "Buridano 
asilas". Ir iš trečiaeilių rolių vaidintojo, iš atsi
tiktinio teatro bendradarbio, Vanagaitis iš syk 
peržengė į labai reikšmingą anuometinėje Kauno 
scenoje padėtį. 

Tačiau, kad iškilo ne kaip komikas, bet kaip 
draminių-charakterinių vaidmenų aktorius — 
šią aplinkybę norėtųsi priminti. 

Nė vienos centrinės, pirmaujančios rolės lie
tuviškame (t.y. mūsų dramaturgų ir "savos" te
matikos) veikale Ą. Vanagaitis nėra vaidinęs. 
Išskyrus žandaro Štolco "Aušros sūnuose", ku
riam jis suteikė Prūsų lietuvio ypatybes, origi
naliame repertuare vaidinti jam teko tik ne
ryškius, taip vadinamus, epizodinius vaidmenis. 

Ą. Vanagaitis nebuvo buities, kaimiečių cha
rakteriams vaizduoti aktorius. Lygiai kaip ir di

delis mūsų scenos menininkas Kastantas Glins
kis, "taip ir A. Vanagaitis ypatingai gražiai kal
bėjo lietuviškai. Tai buvo graži, taisyklinga lie
tuvių kalba, bet jau ne kaimiečio tartis, o tobu
los, bendrinės, kartu ir sceninės kalbos pavyzdys. 
Tai buvo europinė, inteligento, rafinuoto žmogaus 
tartis. Kalba, kuria galėtų kalbėti miesčionys ir 
inteligentai. Todėl A. Vanagaičiui buvo skiriamos 
roles net ir modernioje anglų rašytojų ir klasi
kinėje prancūzų komedijoje. . « 

štai tie vaidmenys, kuriuos A. Vanagaičiui 
teko Valstybiniame Kauno Teatre vaidinti: 

O. Wilde. Komedija "Kaip svarbu būti rim
tam" — viena iš centrinių parodoksaliai filoso
fuojančių jaunų džentelmenų rolių. Nors pats 
esu tame spektaklyje dalyvavęs, deja, negaliu 
prisiminti, kurią būtent rolę A. Vanagaitis yra 
vaidinęs. 

B. Shaw "Šokoladinis kareivėlis" — tarnas 
Nikola. 

B. Shaw "Atskalūnas" — anglų armijos ge
nerolas Burgoyne. 

Moliere, "George Dandin" arba "Sugėdintas 
vyras" — George Dandin. 

Blaumarchais, "Figaro vestuvės" — Figaro 
(afsisveikinimo j Ameriką išvykstant vaidini
mas). 

Pastaroji, lygiai, kafp ir italų Carlo Goldonl 
komedijoje "Mirandolina" arba "Viešbučio šei
mininkė" nusususio ir pasipūtusio markizo, nu-
biednėjusio aristokrato rolė, paties A. Vanagai
čio, kaip man rodos, nebuvo labai mėgiamos. 

Abu tie vaidmenys reikalavo to, kas vadina
ma stiliaus pajautimo ir "formos", be ko sunku 
atskleisti ir patį personažo vidinį turinį. Be sce
ninės mokyklos, pasikliaujant tik nemenku ta
lentu, intuicija ir gerais norais, tų vaidmenų ga
lutinai "įveikti" nepasisekė. Nuo markizo rolės 
(nebijodamas net sumokėti teatre tokiais atve
jais nustatytą piniginę pabaudą) po premjeros 
atsisakė. O Figaro rolę yra suvaidinęs, berods, 
tik du sykius. 

Neturiu po ranka jokio šaltinio, kas padėtų 
faktus patikrinti. Gal kai kur, žemiau paduoda
mose žiniose, būsiu ir suklydęs. Atmintis nepa
deda tiksliai prisiminti, kokias iš viso roles Kau
no scenoje A. Vanagaitis yra vaidinęs. Bet man 
atrodo, kad jis yra dalyvavęs šiuose, tuo metu 
vaidinamuose, veikaluose: S. Čiurlionienės "Pi
nigėliai, J. žulavskio "Ijolė", A. Fromo - Gužučio 
"Ponas ir mužikai", J. Slovackio "Mindaugis", 
Kaizerlingo "Pavasario auka", Benavente "Žy
drasis princas", gal dar ir kokiame kitame. 

Gerai atmenu, kaip A. Vanagaitis, žymaus 
komiko reputaciją įsigijęs, vaidino nedidelę Jo
gailos rolę Maironio tragedijoje "Kęstučio mir
tis". Į sceną Jogaila išjodavo ant balto arklio. 
Vanagaičiui buvo parinktas užtektinai senas ir 
labai flegmatiškas gaisrininkų arklys. Bet ir to
kiu arkliu jis vis dėlto nelabai pasitikėdavo. Ta
čiau buvo žiūrovų, kuriems buvo labai smagu 
matyti, kaip Vanagaitis ant arklio joja. Apie 
tai ir mieste ėjo smagios kalbos. Po kelių spek
taklių Jogailos vaidmuo buvo paskirtas kitam 
aktoriui — ir toji ant arklio užsisėdimo istorija 
net ir teatro užkulisiuose pasidarė nebeaktuali 
ir užmiršta. 

Prisimenu dar, kad tuose mažųoąe vaidme
nyse A. Vanagaičiui tarp kitko teko vaizduoti 
įvairių konfesijų dvasininkus: stabmeldžių vai-
dyla pradedant, kunigais ir vienuoliais tą seriją 
užbaigiant. Gal būsiu nesuklydęs sakydamas, 
kad A. Vanagaičiui (lygiai kaip ir šias eilutes 
rašančiam, kuriam kadaise vienų tik metų bė
gyje teko suvaidinti net devynius įvairių tikybų 
kunigus) tos kelios epizodinės dvasininkų rolės 
ypatingų laimėjimų, nei gilesnės kūrybos neat
nešė. • * i ^ 

Čia padarytas vaidmenų sąrašas gal kam 
nors ateityje padės išsamiau charakterizuoti ir 
prisiminti A. Vanagaičio kūrybą Kauno scenoje. 

(Bus daugiau) • 

V Y D Ū N A S  

KALĖJIMAS -
LAISVĖJIMAS 

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio lėšomis išleido 
Lietuvos Skautų Sąjungos Brolijos Vadija 

D E T M O L D  
19 4 7 

m A U N A M A 
Kaina 50 e. 

D I R V O J E  
P*štu — 60 % 



D I R V A S 1 

- NAUJAKURIAI 
NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

NAUJAKURIAMS AMERIKOJE 
tenka taikytis prie sęlygų 

BALFo Imigracijas Komiteto Pirmininkes A. Devenienės 
pranešimas 

Kas savaitę Amerikos krantus 
pasiekia iš Europos vis nauji 
tremtinių transportai, kurių ne-

, Menką dalį sudaro mūsų tautie
čiai lietuviai. 

Atvyksta tie, kuriems darbo 
ir buto garantijos buvo sudary
tos pereitais metais arba šių 
metų pirmaisiais mėnesiais. Kai 
tos garantijos buvo duodamos, 
įsikūrimo sąlygos buvo dar žy
miai geresnės, negu dabar. 

Dabar dažnam naujakuriui 
tenka bet kokio darbo ieškoti 
ne tik kelias savaites, bet ir ke
lis mėnesius, ypač, jei kas nori 
dirbti ne kiekvieną darbą ir dar 
stengiasi pasilikti miestuose, kur 
su darbais ypač bloga. 

Nereikia užmiršti, kad, pavyz
džiui, New Yorko valstijoje su
stoja visų tautų atvykstančių 
tremtinių 25%. Taigi čia, toje, 
Amerikoj tirščiausiai apgyven
to j valstijoj, darbo ieško ne vien 
lietuviai naujakuriai, bet ir kiti. 
Darbo ieškančių atsiranda la
bai daug, o darbų maža ir todėl 
naujai atvykusiems arba visai 
nesiseka įsikurti, arba tai vyks
ta labai palengva, kad dažnas 
naujakuris ir visai kantrybės 
netenka... 

Todėl net pradedama kalbėti, 
kad galimą sulaukti nusistaty
mo, pagal kurį naujai atvyk
stantiems tremtiniams nebūsią 
leista kurtis dideliuose centruo
se, kur darbo problema visuomet 
IjUvo ir yra aštresnė, bet bus 
pageidauta, kad jie kurtųsi ma
žesnėse vietovėse, kur ir dar
bą susirasti lengviau, ir įsikurti. 
Aišku, kad taip gali būti pada
ryta dėl pačių atvykstančių 
tremtinių gerovės. 

Savaime suprantama, fcad 
kiekvienas naujai atvykstąs lie
tuvis tremtinys jau iš ankšto 
svajoja patekti į didesnes lie
tuvių kolonijas, čia ir organiza
cijos ir mokyklos ir visa kita. 
Bet didesnės lietuvių kolonijos 
kaip tik ir yra prie didesnių 
centrų. 

Tačiau dėl to nereikia nusi
minti. Lietuvių Amerikoje yra 
visur, net tolimiausiuose užkam
piuose, ir veiklūs naujakuriai 
ras visur galimumus visuome
ninį, tautinį ir kultūrinį darbą 
dirbti, jeigu tik tam bus noro. 

Pačioje pradžioje svarbu už
sikabinti bet už ko, kad pradė
ti savarankiškai gyventi. .Juk 
to ir patys naujakuriai trokšta. 
Taigi, išvada aiški: pirmai pra
džiai pasitenkinti mažesnėmis 
vietovėmis ir bet kokiu darbu, 
nes joks darbas žmogaus neže
mina. Be to, ir visi Amerikon 
seniau atvykę yra taip pat pra
dėję nUo pačios apačios ir iš
simušę tik kalbą geriau pramo
kę ir parodę savo sugebėjimus 

•darbe. 
Dažnas naujai atvykęs trem

tinys vis nusižiūri į senąją atei
vi ją, kuri gerai įsikūrusi ir gra
bai gyvena. Neblogai įsikūrusių 
yra ir tarpe tų, kurie čia atvykę 
prieš kokius metus. Tačiau nau
jakuriams senoji ateivija ir net 
prieš metus atvykusieji ne pa
vyzdys. 

• Jie jau spėjo įsigyventi ir 
prisitaikyti prie sąlygų. Be to, 
prieš metus įsikurti Amerikoje 
sąlygos buvo palankesnės. Pra
eis pirmieji naujojo gyvenimo 
metai Amerikoje, atsiras ir nau
jai atvykusiems kitoki galimu
mai, atsiras taip reikalingi kal
bos mokėjimas ir patyrimas, o 
su jais ir geresnės perspekty
vos.. Jei šiandien naujakuriui 
sunkiau, negu tatai buvo prieš 
metus, tai nežinia, kaip bus po 
metų ir ar sąlygos nepagerės. 

Igjafcad nereikia nustoti kan

trybes ir vilties. Kiekviena pra
džia visuomet yra sunki. 

Yisai suprantama, kad trem
tinys, kol yra Europoje ir kol 
neturi jokios išeities iš jos iš
vykti, jei jam pasiūloma nevar-
dinė darbo ir buto garantija, su
tinka su viskuo. Jam atrodo, 
kad štai jis gavo ne vardinę 
darbo garantiją, pavyzdžiui, 
vykti kur nors Amerikoje dar
bams į farmą (žemės ūkį) ir 
kad tai jo visiškai neįpareigoja. 
Atplauks jis į New Yorko ar 
kurį kitą uostą, išlips iš laivo 
ir jau laisvas. Nori, pasilieka 
vietoje, jei čia susiras pažįsta
mi, nori pavažiuoja kur į kitą 
vietą pas pažįstamus, nori, pa
galiau nuvyksta į farmą, kurios 
savininko darbo ir buto garan
tija tremtinys, jei ir ne tie
sioginiai, tai per kurią nors or
ganizaciją yra pasinaudojęs. 

Dažnas, atvykęs į farmą pra
deda dirbti, bet kartu ir aplin
kiniams aimanuoti, kad jis, gir
di, niekad žemės ūkyje nėra 
dirbęs, bet iš profesijos yra ad
vokatas, teisininkas ar panašiai. 

Farmeris, žinoma, tuo yra 
nepatenkintas, nes buvo davęs 
garantiją žemės ūkio darbinin
kui ir jokiu būdu nebūtų suti
kęs, kad pagal jo garantiją at
važiuotų advokatas, dantų gy
dytojas ar panašių profesijų 
žmonės. Tuo būdu nepatenkin
tos abi pusės. 

Viso to reiktų, įšvengti. Jei 
ir esi inteligentinės profesijos 
žmogus, bet jei pagal nevardi-
nę sutartį pasisiūlei į farmą, 
tai nesiafišuok čia atvykęs ir 
dirbdamas farmoje savo praei
ties profesija. 

žinoma, teisiniai naujai at
vykęs gali mesti darbą farmoje 
kiekvienu metu, bet moraliai 
tatai būtų lyg ir negalima. Ge
riau sąžiningai atlikti sutartą 
darbą, ištesėti metų sutartį, iš
mokti kalbą ir jau vėliau, atli
kus visus formalumus ir iš
laikius reikalingus egzaminus, 
nueiti savos profesijos keliu. 

Tokiu atveju bus patenkintos 
abidvi pusės, ir šiandieninis far-
meris-bosas po metų gali būti 
specialisto geriausias klijentas. 

Be to, taip elgdamasis padė
si visuomet kitiems savo tau
tiečiams, likusiems Vokietijo
je ir taip pat laukiantiems bet 
kokios garantijos. 

Kiekvienam naujai atvyku
siam turi būti kaip pati pa
grindinė taisyklė: nedaryti čia 
Amerikoje nieko, kas galėtų pa
kenkti, tiesioginiai ar netiesio
giniai, kitiems Europoje liku 
siems tautiečiams garantijas 
gauti ir daryti viską, kas .tokias 
garantijas išgauti palengvintų. 

Reikia visuomet prieš akis 
turėti ne tik patį save, bet ir 
kitus varge likusius ir pagalbos 
laukiančius tautiečius. Niekas 
nesistebi, jeigu net atvykę ^ su 
vardinėmis giminių garantijo
mis inžinieriai ar kitokių i^te-
ligentinių profesijų žmonės, ne
susiradę darbo miestuose, nuėjo 
dirbti į farmas^ Ir %ękių jau 
yra gana daug.. 

žinoma, nereikia atsisakyti 
jokios progos geriau įsikurti 
tačiau nereikia nusivilti, jei iš 
karto geriau įsikurti nesiseka 
o reikia pradėti nuo mažesnio 
kuklesnio, bet tikresnio darbo. 

NE VISIEMS IR PIETŲ 
VALSTIJOSE BLOGA 

Mūsų tremtinių pasipylė į vi
sas valstijas. Vieniems pavyko 
įsikurti geriau, kitiems blogiau, 
štai BALFo administracija ga
vo laišką iš tremtinio A. Au
dronio, Bennettsville, Route 4, 
Box 277, South Carolina, kuria
me jis rašo: 

— Prieš tris mėnesius nevar-
dine NCWC garantija atvykau 
į JAV South Carolina. Aš ir 
mano šeima esame laimingi, kad 
ištrukome iš Europos griuvėsių 
ir tiesioginės komunistų grės
mės. Maloniųjų katalikų kunigų 
buvome apgyvendinti ūkyje, ku
ris verčiasi tik mėsinių karvių 
auginimu. 

Savininkas protestantas Mr. 
Dan Nicholas yra labai malonus 
ir kultūringas žmogus. 

Mano šeima susideda iš 5 as
menų: du vaikai, žmona, uošvė 
ir aš. Dirbu aš vienas. Gaunu 
| savaitę $25.— 

Mr. Nicholas fflttftts nupirko 
karvę pienui. Pieno, sūrių ir 
sviesto visai šeimai pilnai pa
kanka. Gyvename, nors ir maža
me bute, bet su visais patogu
mais, šaldytuvu ir elektrine 
plyta. Pinigų pragyvenimui pa
kanka. 

Bažnyčia nuo mūsų yra už 
6 mylių. Į ją kas sekmadienį 
nusiveža parapijos klebonas ku
nigas H. Burke. Tai labai malo
nus žmogus, visur padeda. Esa
me viskuo patenkinti ir laimin
gi. Klimatas iki šiol buvo labai 
malonus ir geras: nei per šilta, 
nei per šalta. 

Tiesa, buvo atvykus NCWC 
atstovas ir teiravosi, ar geros 
gyvenimo sąlygos, ir jei būtų 
blogos, tai būtume tuč tuojau 
iškelti. 

S. m. birželio 16 d. laivu "Ge
neral Heintzelman" į New Yor-
ką atvyko šie lietuviai tremti
niai: į - • 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Briedis Stasys, Elena, Violeta, 

— Cambridge, Mass. 
Burokas Alfonsas — New En

gland, N. D. 
Butėnas Algė, — Chicago, 111. 
Čarneckas Stasys, Ona, Zita — 

Pewaukee, Wis. 
Čepas Vytautas, Konstancija,— 

Brooklyn, N. Y. 
Davalienė Elžbieta — Brooklyn, 

N. Y. 
Demikis Juozas, Marija — Ci

cero, 111. 
Didelis Petras, Saliomėja, Vale

rija — Philadelphia, Pa. 
Dirvenskis Rimantas, Ona — 

Grand Rapids, Mich. 
Dovydaitis Petronelė, Petras, 

Adelė, Antanas — Chicago, 111 
Dubickas Bolius — Newark, NJ 
Džiugas Stasys, Sofija — De

catur, Mich. 
Eitavičius Eduardas, Ona, Liud

vikas — Brockton, Mass. 
Eitkevičienė Emilija — Char-

don, Ohio. 
Eiva Aloyzas, Aleksandras — 

Philadelphia, Pa. 

Vokietijoje liko mano giminių 
ir pažįstamų, čia atrandu gerų 
žmonių,o ypač kleboną kun. Bur
ke, kurie sutinka išduoti visas 
garantijas pagal DP įsileidimo 
aktą, tačiau nežino nei jie, nei 
aš tų formalumų. Aš prašau, 
parašykite man ir prisiųskite 
atitinkamus blankus - formulia
rus ir paaiškinimus, kad išpil
džius būtų galima pasiųsti ko-
misijon. Atsikviesti norime per 
NCWC. 

Tikiuos neužilgo gauti iš Jūsų 
malonų atsakymą su formulia
rais, už ką iš anksto Jums dė
koju. 

Jus gerbiąs 
A. Audronis. 

Frejeris Pilypas — Chicago, 111. 
Gasperas Juozas, Vanda, Gedi

minas — Chicago, 111. 
Gaucys Povilas, Emilija, Algi

mantas — Spring Grove, 111. 
Gencius Kazys, Adelė, Albina, 

Valentina — Walhalla, Mich. 
Gradušis Mikas, Kotryna, Rū

ta, Raimundas —• llarsh-
field, Wise. 

Gresius DomicelS, Felicija — 
Chicago, 111. 

Grigaliūnas Raimundas — Ke
nosha, Wise. 

Grigonis Andrius, Tadas — Chi-
gaco, 111. 

Gronskis Stasys, Stasė — Al
legan, Mich. 

Grudzinskas Kostas — E. Se-
tauket, N. Y. 

liekis Alfonsas, Teodora, Nijo
lė, Arūnas — Chicago, 111. 

Iljinas Vladas, Marta, Elvyra, 
Lidija — Dorchester, Mass. 

Jukševičius Valdemaras, Genė 
— Jackson Heights, N. Y. 

Jakštas Stasys, Regina, Virgi
nija, Gintautas, Rasa — Ne
wark, N. J. 

Jakševicius Valdemarą®, Genė 
Iii ja, Rimantas, Henrikas, Al
gimantas — Worcester, Mass. 

Jakubauskas Mykolas, Francis-
ka — Dorset, Ohio. 

Januška Kostas «— Lawrence-
burg, Tenn. 

Jasiukevičius Jonas, Pranė, Da
nutė, Vytautas — Pleasant 
Mount, Pa. 

Jaselskis Bronius — Chicago, 
UI. 

Jeleniauskaitė Sofija — Keno
sha, Wise. 

Jonynas Irena, Vytenis — Phi
ladelphia, Pa. 

Jonynas Titas — Flushing,Mich. 
Jurevičius Stąsys, Jadvyga, Da

nutė — Elizabeth, N. J. 
Jurevičius Feliksas — Chicago, 

111. 
Jurkšaitfs Jonas — Brooklyn, 

N. Y. ' 
Jurkus Juozas — Munkate,Minn 

Jutelis Vladas — Melrose Park, 
111. 

Kalvaitis Pranas, Anastazija, 
Leonas, Amilija — Beverley 
Shore, Ind. 

Karazija Balys, Zinaida, Ra
mūnas, Dalia — S. Haven, 
Mich. 

Karazija Vytautas, Juzefą, Gra
žina — Yucaipa, Calif. 

Keras Stasys — Dedham, Mass. 
Klasennas Elitą — Forest Park, 

111. 
Kubilius Jonas, Wilhelmina — 

Cicero, 111. 
Kudokas Stasys, Sofija, Jurgis 

— Bronx 61, N. Y. 
Liepa Antanas, Elena — Ro» 

Chester, N. Y. 
Lietuvninkas Klemensas, Ana

stazija, Marija, Genovaitė, 
Dana — Worcester, Mass. 

Lisauskas Vladas, Olga, Giedrė 
— Brooklyn, N. Y. 

Lukoševičius Bronius — Chica
go, 111. 

Mačiulis Julijonas, Paulina — 
Bethany, Conn. 

Mackus Jonas, Marcele, Algi
mantas — Cicero, I1L 

Makelevičiūtė Anelė — Chica
go, 111. 

Marcinkevičius Kazimieras, Bro-
nislava, Rimantas — Chicago, 
111. 

Mažiulis Baltrus, Marcele, Sta
sys — Chicago, 111. 

Mažiulis Antanas — —— 
Micevičius Ona — Cicero, UI. 
Micpovilienė Julijona — So. 

Boston, Mass. 
Miecevičius Irena, Kazys, Irena, 

Kęstutis — Chicago, 111. 
Miecevičius Kazys — Chicago, 

m. 
Miecevičius Adolfina — Chica

go, 111. 
Milušauskas Matas, Marijona 

— Otsego, Mich. 
Morkvėnas Vincas — So. Bos

ton, Mass. 
Narkevičius Vaclovas, Gerda — 

Forest Ptrk, 111. 
Nasvytis Jonas, Juzefą, Rimu

tė, Jonas, Eugenija, Vytautas 
— Cleveland, Ohio. 

•LIETUVOS KELIU — 

įvairus pasiskaitymai 2-
se knygose. Galima imti 
pirmą arba antrą dalį ir 
atskirai, nes kiekvienoje 
skaitymai visiškai atski
ri. Kiekviena dalis dau
giau kaip po 150 push ir 

kaina po 80c 

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Mūsų Lietuviams Draugams ir Rėmėjams! 

Sani-Flush 
For 

Cleaning 
Toikt Bo"* 
OUICK «»>* »»»" 

f Visi Moderniniai 
Patogumai 

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis 
tojks moderninis kaip ši minuta. 

SANI-FLUSH išvalys jusų toileto įtalpą ehemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje. 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL'O CLEANER ir van-
dans minkštytoją, tinka voniai,, virtuvei ir skalbyklai. 

The Hygienic Products Co 

tAfCO 
CLEANER 

HATER SOFTENER 

HMtfC ALL CLEANING EASE* 
DSSMVES DIM CUTS <>RtASt 

Ne tik naują, bet ir 
SENA ADRESA C C 

būtinai reikia aiškiai parašyti, 

kada norite, kad DIRVA būtų 

siunčiama kitu adresu, negu 

ligi šiol. Apie adreso pakeitimą 

stengkitės pranešti bent 

DVI SAVAITES H ANKSTO! 

Noreika Alfonsas, Marija, LUū-
na, Asta — Chicago, 111. 

Palubinskas Matas — West 
Walpole, Mass. 

Petrukis Vincas — Baltimore, 
Md. 

Puodžiūnas Ernestina, Lindau-
gas — Chicago, 111. 

Puodžiūnas Dagmara — Mo-
kena, 111. 

Razauskas Kazys, Roza — Ci
cero, 111. 

Rinkevičius Kazys — Jersey 
City, N. J. 

Semenavičienė Pranciška — 
Spring Grove, 111. 

Šepikas Juozas — Chicago, III. 
Sinkevičius Albinas, Adelė, Eg

lė — Spenserport, N. Y. 
Stankaitis Vladas, Barbora, Liu

das, Ona — Chicago Heights, 
111. 

Steponavičius Zigmas, Jadvyga, 
Eugenijus, Boleslovas — Phi
ladelphia, Pa. 

Vaičius Domas, Ona — Camden, 
N. J. 

Vaitėnas Antanas, Janina — 
Brooklyn, N. Y. 

Varneckas Matas, Stefanija, Ri
mas, Donatas, Vidmantas — 
Linden, N. J. 

žolynas Petras, Vanda — 
Southbu/ry, Conn. 

Lietuviai tremtiniai atskrido 
lėktuvu j New Yorką: 

Lendraitis Leonas, Magdė — 
Boston, Mass. 

Petrauskos Vitoldas, Anastazi
ja, Kęstutis, — Chicago, 111. 

Vaičys Jonas, Leonas, Audronė 
— New York, N. Y. 

E l e n a  V a i č i e n ė  t u r ė j o  
nusileisti Škotijoje ir neužilgo 
pagimdė sūnų. Lėktuvo kapito
nui ir aeroporto gydytojui buvo 
staigmena ir jie turėjo rūpesčių, 
kol visą rekalą sutvarkė. 

Britų valdžios organai turė
jo priglausti extra keliautoją 
visai be imigracinių dokumentų. 
Po pasitarimų, Elena Vaičienė 
su najagimiu liko Irvine Central 
Hospital, Scotland, o jos vyras 
su kitais dviem vaikučiais iš
skrido | New Yorką. 

Apie š.m. birželio 17 dieną 
laivu "General Ballou" į New 
Yorką atvyko šie lietuviai trem
tiniai: 

Atkočaitis Jonas, Anelė, Jonas, 
Algirdas — Cedar Spring, 
Mich. 

Babarškąs Bronius, Julija, Re* 
nata, Ligija — Brooklyn, 
N. Y. 

Bandžiulis Ignas — Chicago, 
111. 

Barcaitienė Ona — Detroit, 
Mich. 

Boreiša Eduardas — Chicago, 
111. 

Bričkus Juozas, Paulina, Jonas, 
Viktoras, Ona — Sutton, 
Mass. 

Bujauskas Jonas — 1. Windsor 
Hill, Conn. 

Bumeika Alfonsas — Plain-
field, Conn. 

Černiauskas Alfonsas — Cam
bridge, Mass. 

Dabulevičius Ligija <— Jamai
ca, L.I., N .Y. 

Daunoras Mykolas '— Edge-
water, N. J. 

Dovydaitis Vytautas, Antani
na, Enas, Arnoldas N<wr 
York, N. Y. 

( Perkelta į 6-tą pa*L) i 
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Pranešimai 
IŠ 'ILGOSIOS SALOS* 

Kviečiame į pikniką 
Port, Jefferson, 

Long Island. 

Vieton "Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo rengiama gegužinė 
— piknikas verta visų dėmesio. 
Gegužinė įvyks liepos 3 d., 
klubo -nuosavoj "rezidencijoj", 
tad jei ir lietus lytų, šokti ir 
linksmintis publika galės savoj 
salėj. 

Muzikantai kviečiami iš trem
tinių tarpo. Užkandžiai ir gė
rimai bus patiekti pačių klubo 
narių. 

Pažymėtina, kad į klubo na
rius yra įsirašę ir tokie įžymūs 
asmenys, kaip poetai Faustas 
Kirša ir Bernardas Brazdžionis, 
dailininkas Povilas Osmolskis 
ir daugelis kitų, nesenai čia ap
sigyvenusių lietuvių. 

Visi, kurie įdomautųsi gra
žiomis Long Island lietuvių 
pramogomis, kviečiami tą dieną 
bttti su mumis. Rengėjai 

Gera vieta atostogoms 
Stony Brook, 

Long Island 

Stony Brook Lodge, kurio sa
vininkė yra Pranė Lapienė, šį
met ypatingai pasižymi gausiu 
lietuvių lankymu. 

Mat, čia yra apsigyvenę ir 
žymios mūsų tautos poetinės 
jėgos, Čia nuolat suranda ilgesnį 
prieglobstį ir kiti mūsų tautai 
brangūs žmonės. 

Liepos mėnesį Čia ilgesniam 
laikui yra rezervavę atostogas 
— muzikas J. žemaitaitis, ra
šytojas J. šliburis, kun. Basta-
kys. Pasikalbėjus su vasarvie
tės savininke patirta, kad jos 
noras esąs visą gražųjį liepos 
mėnesį paskirti tik lietuvių po
ilsiui. Kambarių dar esą. 

Rezervuojant reikia rašyti -
Mrs Lape, Stony Brook Lodge, 
Stony Brook, N. Y., arba tele-
fonuoti Stony Brook 586. 

Lietuviams visuomenininkams 
žymios nuolaidos. Koresp. 

"Hello" Service in Germany 

RPB—MA-692 

Sergeant Vera North, Dunmore, Pa., instructs new telephone operators at the 
U. S. Military Constabulary switchboard in Germany. Her job is typical of 
the many interesting positions held by members of the Womea's Ainy C#tpJ 

both on occupation duty overseas and In the United States. 

ČIURLIONIEČIAI 
( Atkelta iš 8-to pusi. ) 

Praškevičiai yra davę garan
tijas dar ir Vytautui Giedrai
čiui, kuris irgi atvyko pirmoj 
grupėj, tačiau laikinai sustojo 
pas artimus gimęs Brooklyne. 

Į Wisconsin pas gimines lai
kinai nuvyko ir Leonas Kazėnas, 
kuriam garantijas davė Polte-
riai. ;V 

šiandien atplaukiančiu laivu 
atvyksta dar trys čiurlioniečiai, 
kurie nuo pirmosios grupės bu
vo atsilikę Bremene. Tai yra 
Antanas Kavoliūnas, kuriam ga 
rantijas irgi davė Polteriai. Tuo 
tarpu jis pas Polterius, 495 E. 
123 St., ir apsistos. 

Drauge atvyksta ir dar du 
Tamošaičių globotiniai Sagevi-
čiai, kurie laikinai dar sustos 
pas savo dėdę, žinomą Brookly-
no tautininkų veikėją Juozą Sa-
gį, 95-09 Woodhaven Court, 
Ozone Park, N. Y. 

Tuo tarpu dar nėra tikrų ži
nių, kada pajudės kiti pasiliku
sieji čiurlioniečiai, bet tikimasi, 
kad liepos mėnesio bėgyje jie 
visi bus jau čia susirinkę. 

^ v 

NAUJOJI PARAPIJA , 

šf sekmadienį, birželio 26 dieną, 
2 vai., 18022 Neff Road, rengia 
"VASAROS FESTIVALI", žai
dimai, juokai, šalti gėrimai, šo
kiai prie geros muzikos. Keturi 
durų prizai. Auka 35 centai. 

REIKALINGA MOTERIS 
skalbimo ir valymo darbams 
prie dviejų moterų dvi dienas 
per savaitę, arba po dalį dienos 

3-4 kartus per savaitę. 

1423 East 111th St. CE 1786 
Telefonuokit tarp 5 ir t vakare. 

BE VIRĖJOS! 
GRAŽIOS, NAUJOS, VISA! AUTOMATINES GASO VIRTUVES 

1 H! 

m 

tiim 

P A L E I S K I T E  

MARTHA LIPTON 

Metropolitan Operos soliati 
dalyvaus POP koncerte 

Šį šeštadienį POP koncertas 
atšauktas, bet ateinančią savai
tę numatomi net du koncertai. 
Pirmasis iš jų bus trečiadieni, 
birželio 29, antras šeštadieni, 
liepos 2 d. 

Trečiadienį, kaip solistė, daly
vaus Metropolitan operos so
listė mezzo - sopranas Martha 
Lipton, o šeštadienį — du pia
nistai Morley ir Gearhart, ku
riuos pažįsta daugumas televi
zijos aparatų savininkų, kaip 
kylančias žvaigždes. 

Martha Lipton taip pat gerai 
pažįstama radijo klausytojams 
iš simfoninių radijo koncertų, 
kaip viena iš populiariausių dai
nininkių, dažnai girdima Ford 
Sunday Hour, Let's go to the 

Opera ir Fireston programose. 
Prie to reikia pridėti, kad savo 
išvaizda ji gali drąsiai lenkty
niauti su moderninėmis "Miss 
America". Jos programa bus su
daryta iš populiarių operų arijų 
ir modernių dainų nuo "Pietų 
Pacifiko". 

Morley ir Gearhart, kurie 
privačiame gyvenime yra vyras 
su žmona, dabartiniu metu lai
komi vieni iš geriausių piano 
duetistų. (Gearhart yra vyras). 
Jų programoje bus populiariau
sios melodijos, kurias jie yra 
įgroję į Columbia plokšteles. 

Bilietai šiems koncertams 
gaunami pas Burrows, 419 Euc 
lid Ave., o koncerto vakare nuo 
7:30 Public Auditorium kasoje 
iš Lakewood Avenue puses. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

JACK GANSON RENGIA' DIDELES IMTYNES 
Clevelando vaikučiams — pieno fondo naudai 

Public Hall bus parengti sta 
lai, prie kiekvieno po 4 vietas, 
šalti gėrimai paduodami tiesiai 
į stalą programos metu. 

Jau treti metai iš eilės Jack 
Ganson rengia didelį imtynių 
vakarą Public Auditorium, pa
remti Cleveland Plain Dealer 
pieno fondui. Tas vakaras bus 
ketvirtadieni, birželio 30 d. 

"Didysis Jack" visada yra 
jautrus vaikams, šiuo vakaru 
jis remia neturtinguosius Cle
velando vaikus. Vakaro paja
mos skiriamos aprūpinti pienu 
vaikus, lankančius vasaros me
tu Clevelando vaikų žaidimo 
aikštes. 

Bilietai šiam vakarui parduo
dami Central Armory kasoje 
PRospect 4121 ir pas Richman 
Brothers, 736 Euclid Ave., MAin 
0978. Kainos pasilieka, kaip vi
sada. Rezervuotos prie stalų ir 
balkone po $2.40 ir $1.80, įėji 
mas — $1.20. Vaikams iki 12 
metų — 60 centų. 

V I R Ė J Ą  N U O  V I R I M O  
Štai kur Jūs! Vaikščiojate su draugėmis... rinkdama
si naują skrybėlaitę ... užsukdama pas siuvėją ar prie 
bridžo — virimo metu! Jūsų nauja automatinė gaso 
virtuvė verda už Jus. 

Jūs paprasčiausiai paruošiate maistą ir dedate jį 
į židinį. Nustatote temperatūrą ir automatišką pradė
jimo bei sustojimo laiką. Tada Jūs laisva ligi pat val
gymo. Darykite, kas Jums patinka popiečio metu. 

# 

Galite grįžti, kai reiks duoti vakarienę Į stalą. ^ 
Imkit naudotis modernia laisve jau dabar. Pasižiūrėkite į naujas automa

tiškas gasines virtuves artimiausioj parduotuvėj. 

iRAST OHIO GAS 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio trečiadienio 

čia pradedama rodyti Werner 
Bros. filmą "The Fountain-
head", pagaminta sekant to pa
ties pavadinimo Ayn Rand ro
maną, kuris prieš keletą metų 
pasklido po visą kraštą, kaip 
geriausį pasisekimą turėjusi 
knyga. 

Garry Coop«r vaidina archi
tektą Roark, o Patricia Neal — 
Dominique. Tai yra istorija apie 
jauną architektą, kuris stengė
si prasimušti pro įpročius ir 
tradicijas savo paties pastan
gomis ir darbu, kuo jii labai 
pasitikėjo. 

Šalia Garry Cooper filmo j e 
yra žymi aktorė Pat Neal, dai
lios žurnalistės vaidmeny, ku
riai audringame Roarko ir Do
minikos romane tikrai yra kur 
parodyti savo talentą. 

Be to, dar dalyvauja Ray
mond Massey, kaip lakraščių 
leidėjas, Robert Douglas ir 
Kent Smith. 

Pradedama rodyti trečiadieni, 
birželio 29. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS KA
RO VETERANŲ 613 POSTAS 

šį sekmadienį, birželio 26 d., po 
pietų rengia didelį pikniką. 

Bus $500 laimėjimas! 
Piknikas įvyks Richmond 

Couty Club piknikų vietoj, ant 
Highland Rd., tarp Euclid Ave. 
ir Richmond Rd. 

Pirmą kartą šioj vietoj. Pui
kus orkestras šokiams, geras 
bufetas. 

Atvykite — {sitikinsite! 
Įžanga 25 centai. 

SAVO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite 
labai aiškiai pačiame laiške. 

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny 
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. 

•LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
~~kur pažymėta visi Lie
tuvos miesteliai. Kaina 50c 

(Atkelta iŠ 5-to pusi.) 
Dryža Stepas, Sofija — Detroit, 

Mich. 
Dulkienė Justina, Danutė — 

East Chicago, Ind. 
Gečas Jonas, Kristina — Gobies, 

Mich. 
Gimbickas Aleksas, Julė — Le

eds, Maine, 
Grajauskas Katrina, Vilrginija 

— Thompson, Conn. 
Gražulis Jadvyga, Jolite, Liu-

tavaras — Whately, Mass. 
Gražulis Balys, Marija, Riman

tas — 
Grigaliūnas Petras — Kenne-

bunkport, Maine 
Grigaravičius Stasys, Julija, 

Milda, Algimantas — Worces
ter, Mass. 

Gudaitis Adolfas, Loreta -
Worcester, Mass. 

Guntulis Justinas, Antonija, 
Šarūnas — Buckland, Conn. 

Igaunis Antanas — Waterbu-
ry, Conn. 

Jackūnas Alfonsas — Dorches
ter, Mass. • 

Jagminas Jonas, Ona, - Alma. 
Elena, Alvyra — Chicago,111 

Januškevičiūtė Aldona — Chi
cago, 111. 

Johansonas Henrikas — Cleve
land, Ohio. 

Juozuvaitis Otonas, Marta — 
Newark, N. J. 

Karmazinas Vaclovas, Birutė 
Rimantas, Marija — Brook 
lyn, N. Y. 

Karpičienė Marija, Pranciška — 
Hudson, N. H. 

Kasperavičius Aleksandras —• 
Binghamton, N. Y. 

Kazėnas Leonas — Cambridge 
Mass. 

Kazlauskas Emilija, Stasys — 
Cambridge, Mass. 

Kazlauskas Marijona, Jonas — 
Brockton, Mass. 

Kiela Vladislovas, Salomėja, Ma
rijona — Chicaga, 111. 

Krolis Liudai, Ona, Irena 
Vermont. 

Kucys Antanas, Teresė 
Kutienė Konstancija — Mori

ches Center, N. Y. 
Kurkulis Feliksas, Liucija, Al 

binas, Ina — Rochester, N.Y. 
Lapienė Povilas, Kristina — 

Philadelphia, Pa. 
Lembergienė Elena, Nemyra — 

Lickūniene Domicėlė — Tmf 
N. Y. 

Liepa Stasys — Chicago, m. 
Liogys Bronius 
Liudžius Antanina, Romualdas, 

Antanas — Worcester, Mass. 
Malinauskas Steponas, Stasė, 

Giedrė, Aldona — Brooklyn, 
N. Y. 

Matulevičius Juosao, Eleonora, 
Violeta — Worcester, Mass 

Mececka Marijona — East Win
dsor Hill, Conn. 

Medeišis Vytautas — Chicago, 
I1L 

Michus Albinas — Fwesoil, 
Mich. 

Mickalavage Vytautas =— Frie-
densberg, Penn. 

Mikulskis Alfonsas, Ona — 
Euclid, Ohio. 

Muraška Juozas — Waterbu-
ry, Conn. 

Namikas Juozas, Sofija, Gedi
minas — Worth, 111. 

Naudžiūnas Leopoldas, Elzbie
ta, Verner, Algimantas, Nata
lija — Cicero, 111. 

Navickaite Natalija — Euclid, 
Ohio. 

Pakštas Pranas, Bronį, Ilona 
— Hartford, Conn. 

Pakalniškis Povilai, Jieva • 
Brockton, Mass. 

Papievis Juozas, Apolonija, Di-
jana — Brooklyn, N. Y. 

Pecinis Bronislava — Philadel
phia, Pa. 

Perminąs Juzefą, Laima — Chi
cago, 111. 

Petrauskas Kazys, Stanislovas, 
Eugenija, Stasė — Waterbu-
ry, Conn. 

Polevinskas Romanas — Eliza
beth, N. J. 

Plesevičius Jonas —* Worcester, 
Mass. 

Poškus Juozas — Brockport, 
N. Y. 

Povydis Juozas, Kazė Ando-
ver, Mass. 

Pranevičius Mykolas, Adolfina, 
Dalia — Chicago, 111. 

Psibilskytė Rozalija — Worces
ter, Mass. 

Putrius Petras, Jadvyga* Irena 
— Vermont 

Račkauskas Andrius, Angela, 
Donaldas, Liucija — Worces
ter, Mass. 

Rimkus Kazys, Aldona, Aloyzas 
— Chicago, 111. 

Rudaitytė Malvina — Cleveland, 
Ohio.# 

Rudzevičiūtė Jadvyga — Brook
lyn, N. Y. 

Sadauskas Adomas — New Bri
tain, Conn. 

Sakalis Stasė — Brooklyn, N.Y. 
Šakalyn Antanas, Jadvyga, Ade

lė, Antanas, Romualdas, Bro-
nislavas, Kazys — Indiana. 

Šalna Jonas, Janina 
Siliūnas Petras, Eugenija, Kęs

tutis, Julija — Californija. 
Spirauskas Vladas — Worces

ter, Mass. 
Stempužis Pranas, Elena — 

Cleveland, Ohio. 
Steikūnas Petras — Highland, 

Ind. . 
Steikūnas Antanas, Genovaitė, 

Sabina — Chicago, 111. 
Šidlauskas Vincas, Julė — Wa-

terbury, Conn. 
Stočkus Jonas, Marijona, Joana, 

Jonas — Wolcott, Conn. 
Strikienė Elena — Bangor, Me. 
Svazas Adolfas, Elena — Mil

waukee, Wise. 
Tuskenis Kazys, Angelė, Jūra

tė, Edmundas — Detroit, 
Mich. 

Vainalavičius Steponas, Jane, 
Aldona — Rahway, N. J. 

Valaitis Jonas, Antonia, Jonas, 
Jurgis, Marytė — Brooklyn, 
N. Y, 

Valinskas Fabijonas, Ksaverina, 
Fabijonas, Agota, Karolina 
—• Chicago, 111. 

Venclovas Alfonsas, Ona, Saulė 
— Chicago, 111. 

Vasiliauskas Tomas, Filomena, 
— Brockton, Mass. 

Vėžys Bronius, Izabelė, Broni-
šlavas, Kazys — Chicago,Tll. 

Voleišaitė Valerija — Cleveland, 
Ohio. 

Volertas Olfra, Otenas —» W. 
Roxbury, Mass. 

Vosylius Albina — Kearny, II. 
J. 

Vycinas Bronislava — Pitts
burgh, Pa. 

Žilinskas Vytautas — Maspeth, 
L.I., N.Y. 

Žukauskas Vytautas, Aleksan
dra, Rūta, Rimvydas — Haz-
leton, Pa. 

Zagarskas Jonas, Elena, Rita, 
Ramutė — Cleveland, Ohio. 

Apie š.m. birželio 19 d., laivu 
"Mercy" į New Yorką atvyko 
šie lietuviai tremtiniai: 

Aleksandravičius Pranas Al
ia gan, Mich. 

Budnikas Vincas, Teofile, Nelė 
— Maspeth, N. Y. 

Butkus Antanas — Chicago,111. 
Cesunska# Jonas — Chicago, 

111. 
Dulinskag Alfonsas — Chica

go, 111. 
Filipūnas Mykolas, Olga, Al

girdas, Irena — North Caro
lina 

Jakubauskas Jurgis, Viktorija, 
Džiugas — Chicago, 111. 

Kaltūnas Vytautas, Emilija, Ri
chardas — Hammond, Ind. 

Kozukauskas Antanas — Chica
go, 111. 

Krasauskas Boleslovas* — Chi
cago, 111. 

Lukskaitė Bronislava —* Chi
cago, 111. 

Mackevičius Juozas, AnelS, Dan
guolė — Worcester, Mass. 

Martinonytė Zofija — So Bos
ton, Mass. 

Nausėda Margareta, Benite —-
Dedham, Mass. 

Pajaujis Petras, Petronelė, Ze
nonas, Valentina — ChicagOj 
III. 

Radavičius Ona, Jonas —• So. 
Boston, Mass. 

(Perkelta į 7-tą pusi.) 
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( Atkelta iš 6-to pusi.) 
Ramanauskas Vladas, Regina, 

Živilė, Jurgis — $©. įioston, 
Mass. • 

Ripskis Vytautas, Zofija, Sta
sys — Chicago Heights, 111. 

Rumšą Lee, Kazimiera — JSast 
Chicago, Ind. 

Sabaliauskas Aleksandra, Ire
na, Juozas — Philadelphia, 
Pa. 

Sembrot$$ Pranas, Ona, An
drius, Mikelina — Baltimore, 
Md. 

Serenas • Romualdas —• South 
Dakota 

Sirtautas Albinas ^ South Da 
kota 

SKurvydas Stasys, Ona — Kear
ny, N. J. 

Skripkus Kazys — New Bos
ton, Mich. 

Spirauskas Česlovas, Jadvyga, 
Vytautas, Ramute — Worces

ter, Mass. 
Stancius Zigmas, Anastazija, 

Jurgis, Kristina — East Chi
cago, m. 

Stasiulis JUOKU — Chicago 
Heights, 111. 

Strimaitis Bronius, Teresė — 
Uncasville, Conn, 

Sukevičius Vytautas — Chica-
cago, 111. 

Tamošaitis Stasys — Scranton, 
Pa. 

Tamošiūnas Julius — Water-
town, Mass. 

Vaitiekus Dionizas — Chicago, 
UI. 

Vaitėnas Nikolas, Albertas, Ry-
mantas — Detroit, Mich. 

Vasiliauskas Petras, Ursula, 
Marija, Nijolė — Chicago,111. 

Vitkūnas Antanas — Wauke-
gan, 111. 

Zikas Pranas. Morta, Andrius, 
Renata — Batavia, UI. 

We Cive and Redeem Engte Stamps 

Š/m. birželio 23 d. laivu "Ma
rine Jumper" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 
Adomavičius Antanas — La 

Crosse, Wise. 
Alkevičius Vincas, Marija, Ka

zys, Uršulė — Watertown, 
Conn. 

Aluzas Mečys — 
Aly ta Juozas, Ona — Worces

ter, Mass. 
Augius Paulius, Ona, Agnės, 

Jurgis, Autam Cleveland, 
Ohio. 

Austras Juozas, Adelė, Aleksan
dras, Eduardas, Povilas — 
Roslindale, Mass. 

Balčiūnas Simonas, Algirdas — 
Chicago, 111. 

Baltrušaitytė Ona — Ėlmira, 
Mich. 

Banys Albinas — 
Barzda Stasys — Marshall, 

Mich. 
JJauzerytė Ona — West Lynn, 

Mass. 
Braziulis Vladas, Regina, Ve

ronika, Nijolė — Winston 
Salem, Mass. ' 

Briedis Jonas, Ona, Vidmantas, 
Dalius — Brooklyn, N. Y. 

Budginas Leonardas — East 
Chicago, Ind. 

Cesna Jonas, Kotryna, Elzbieta, 
Anelė — Chicago, 111 

Cesonis Antanas, Felicija, Rim
vydas, Kęstutis — Baltimore,; 
Md. . 

Dementavičkts Simas, Elena — 
Pittsburgh, Pa. 

Dirkis Povilas, Bronė, Kęstu
tis, Vytenis — Chicago, 111. 

Gabė Juozas — Maspeth, Mass. 
Gabrienė Nina — Maspeth, 

Mass. 
Gura Zigmas, Elena — 
Iligelevičius Olga, Silvius — 

Binghamton, N. Y. 
Janiūnas Juozas, Elena, Dalia 

<— E. St. Louis, 111. 
Jankauskas Antanas, Agota, 

Sigutė — Philadelphia, Pa. 
Juras Alfonsas, Stasė, Migle va

ras — Hartford, Conn. 
Jezerskas Marija — Chicago, 

111. 
Jonušas Romanas — Chicago, 

111. 
Kanas Povilas, Alfonsą, Petras, 

'Mindaugas — Chicago. 111. 
Kancleris Leonas — College-

viJJe, M. 

Store Hour* Every Off y: JO .4. M. Io5:30 P. M. 

Vyrams polo marškiniai 
uno 195 iki 2.9S 

Išpardavimas! 

SU MENKOM YDOM, GARSAUS IŠDIRBINI^ 
DABAR UŽ TAIP LABAi PALANKIĄ KAINĄ 

Vyriški, garsaus išdirbinio polo marškiniai, apvalia apykakle,, 
trumpomis rankovėmis. Vienodos spalvos arba populiarių dry
žuotų raštų. Taip pat ir uždaro stiliaus. Mažo, vidutinio ir 

( stmbaųs dydžio 

Tai kaip tik vasaros poilsiui ar aktyviam sportui. 
Įsigykit keletą ta pigia kaina! 

Basement Men's Furnishing Department 

Kazlauskas Jonas — Sioux Ci
ty, Iowa 

Kezenis Pranas, Marijona — 
Baltimore, Md. . 

Kezenius Vincas — Waterbury, 
Conn. 

Klimas Adolfas, Elena, Laimu-
tas, Gailutė — Avon Lake, 
Ohio. 

Krasauskas Stasys, Aleksandra, 
Jonė, Rūta, Zenovas, Marija 
— Brodhead, Wise. 

Labukas Nikodemas — Munith, 
Mich. 

Liskūnienė Domicėlė — Troy, 
N. Y 

Maciokąs Juozas, Lee, Liucija 
— Pittston, Pa. 

„Marcinkevičius Antanas, Stasė, 
Vytautas — Worcester, Mass. 

Matulevičius Vladas — E. Chi
cago, Ind. 

SB 
Pusvaškis Albinas, Albina, Va

lentina — Londonderry, N.H. 
Račkauskas Antanas, Aldona, 

Antanas, Julija — Chicago, 
111. 

Rakšnys Stasys, Zofija, Ramu
tė — Philadelphia, Pa. 

Ramonis Adolfas, Albinas — 
Enosburg, Vermont. 

Raudys Stasys, Gertrud — E. 
Bridgewater, Mass. 

Rimkevičius Juozas, Anele — 
Hartford, Conn. 

Rutkauskas Marija — Philadel
phia, Pa. 

Salinis Vladislovas — Ridge-
wood, N. Y. 

Saras Juozas — Billerica, Mass. 
Satkūnas Stepas, Bronė, Bro*-

nius — Racine, Wise 
Saukienė Jadvyga — Cicero, 

m 

Š Į M E T  A T V Y K U S I E J I  

kreipdamiesi į DIRVĄ prenumeratos ar kitais 

reikalais, būkite malonūs, neužmirškite pažymėti, 

kada ir kokiu laivu 

atvykote, nurodant atvykimo mėnesį ir dieną. 

Tuo palengvinsite mums 

atlikti Tamstų pageidavimus ir susilauksite patys 

greitesnio patarnavimo. 

A e i ft f 

Micevičius Ona — Cicero, 111. 
Mikeliūnas Danys — Munster, 

Ind. 
Misiulis Dominika®, Adolfina, 

Vytautas — Chicago, 111. 
Musteikis Juozas, Viktorija, Jo

lanta — Cleveland, Ohio. 
Navickas Marija, Kazys, Birutė 

— Newark,.N. J. 
Nemanis Albinas — White 

Cloud, Mich. 
Pabilionis Feliksas, Izabella, Fe

liksas — New Britain, Conn. 
Paliulis Bronius, Česlovą — 

Athol, Mass. 
Pargauskas Alfonsas — Chica

go, 111. 
Petlevičius Rokas — Lowiston, 

Maine. 
Pivarūnas Liudvikas — — 
Plaušinaitis Bronius, Marija 

Sioux City, Iowa 
Plęskus Jonas, Veronika — Mar

shall, Mich. 
Ptašickas Zigmas, Elę.ną — Ę-

Chicago, Ind. 
Puteikis Joms — Ęęnosha,Wi% 

Švabas Marijona — Chicago, 
111. 

Tumėnas Juozas — Monroe, 
Mich 

Urbaitytė Klementtaa — So. 
Boston, Mass. 

Ūsas Viktoras — Chicago, 111. 
Vasiliauskas Viktoras, Petrone-

lė, Benediktas, Aldona, Justi
nas, Rimantas — Worcester, 
Mass 

Virkutis Simas — Chicago, 111. 

Prieš 30 mėty pirmą kartą perskrido per Atlantą 

Benton Har-

Seniūnas Kazys, Petronele, Liu
das — Lowel, Mich. 

Senkevičius Juozas — Torring 
ton, Conn. 

Senkus Romualdas, Ona, Ri-
manas — Detroit, Mich. 

Šaulienė Bronė — Cicero, III. 
Šeputa Jonas, Ona, DaDnguolė 

Dearborn, Mich. 
Simokaitis Mykolas — Chicago, 

m. 
Sinkevičienė Kazimiera — An-

tioch, 111. 
Skardis Povilas, Ona, Ina — 

Cleveland, Ohio. 
Skirgaudas Ignas, Janina, Ma

rija, Jonas — Chicago, 111. 
Šlapelis Juozas, Konstancija, 

Vytautas — Detroit, Mich. 
Sprindžiukas Olga — Chicago, 

111. 
Štarka Julius, Pranė — Wa

terbury, Conn. 
Steponavičius Sofija —B. Chi

cago, Ind 
Striauskas Justinas — Edward-

burg, 

Pereitą penktadienį suėjo 30 
metų nuo pirmojo perskridimo 
lėktuvu skersai Atlanto vande
nyną. 

Dabar, kada kiekvieną savai
tę per Atlantą perskrenda vien 
reguliariai skrendančių lėktuvų 
mažiausiai 288 su tūkstančiais 
keleivių, daugumas jau nei ne
beprisimena to pirmojo perskri
dimo. 

Dar kelioliką metų po to kiek
vienas perskridimas per Atlantą 
buvo surištas su didžiausia rizi-! 
ka. Ir lietuviai sudėjo savo au
ką kovoje su Atlantu: Darius 
ir Girėnas žuvo nebaigę kelionės 
į tėvynę, nors nugalėję pati At
lantą. Kitas lietuvis — Vaitkus 
nugalėjo Atlantą, bet turėjo nu
sileisti toje pačioje Airijoje, ku
rioje nusileido ir pirmieji Atlan
tą perskridę lakūnai. 

Tie pirmieji Atlanto nugalėto
jai buvo britų kapitonas John 
Alcock ir amerikietis lakūnas 
Arthur Whitton Brown. 

Jie pakilo ne nuo paties Ame
rikos žemyno, bet iš St. Johns, 
Newfoudland. Nusileido Airijoj, 
ir nusileido ne visiškai laimin
gai: lėktuvas buvo apšalęs ledais 
ir labai pasunkėjęs, todėl nu
sileidus apsivertė '"ant nosies".; 
Tačiau tai dar buvo laiminga 
nelaimė, nes lakūnai liko nesusi-
žeidę, tik buvo labai pavargę. 
Jie perskrido 1,989 mylių per 

,16 valandų ir 12 minučiu. Vidu
tinis skridimo greitis buvo 120 
mylių per valandą. ' 

Tie pirmieji pionieriai netu
rėjo tokio patogaus ir saugaus 
lėktuvo, .koki dabar kas valandą 
skrenda per vandenyną. Todėl 
tai buvo tikra rizika gyvybe. 
Bet jie įrodė pasauliui, kad grei
tas susisiekimas tarp Amerikos 
ir Europos yra galimas dalykas 
ir įtikino, kad yra prasmės skir
ti pinigų atitinkamų lėktuvų to
bulinimui 

Taip, pirma, negu kas nors 
rizikuos pinigais, reikia gyvybė

mis rizikuoti žmonijos pažangos 
labui... 

Lordas Northcliffe, kuris bent 
pinigais tada tam reikalui rizi
kavo ir rėmė tą pirmąjį bandy
mą, jau tada sakėsi svajojąs 
apie tokius laikus, kada Londono i 
rytiniai laikraščiai tą pačią die 

ną galės būti skaitomi New Yor-
ke. Ta jo svajonė dabar jau išsi
pildė. Tam, be abejo daug pri
sidėjo ir karas, nes tik karo rei
kalams lėktuvai pasiekė tokio 
tobulumo, kad dabar jau net ir 
aplink pasaulį be sustojimo gali 
apskristi... 

Lietuviai tremtiniai atskrido 
lėktuvu į New Yorką: 
Aušrotas Bronius, Veronika, 

Rimvydas — Ozone Park,N.Y. 
Beržaitis Jonas, Anelė, Jurgis 

— Jonesville, Mich 
Budreckas Steponas, Ona, Kle-
- mensas — Brooklyn, N. Y. 
Dainius Alfonsas, Agnieška — 

Chicago, 111 
Dumpytė Marija — Cicero, 111. 
Gaurys Petras, Bertą — Wood-

haven, N. Y. 
Gavelis Mykolas, Janina, Anta

nas — E Cambridge, Mass. 
Grupiljonienė Irena — New 

York, N. Y. 
Jankus Frieda, Eva — Minne

apolis, Minn 
Kalvaitis Bronius — Cicero, 111. 
Kadakauskas Petras — Altade-

na, Calif. 
Kopūstas Jonas, Adelė, Birutė 

— Chicago, UI. 
Kudzinskas Jonas — Woodha-

ven, N. Y. 
Lapinskas Feliksas — Law

rence, Mas 
Lapinskienė Marija — Phila

delphia, Pa. 
Lileikytė T. — Omaha, Nebr. 
Mackevičiūtė Viktorija — New 

Haven, Conn 
Mankus . Klemas — Brooklyn, 

N. Y. 
Mankus Klemas 

bour, Mich 
Markeviči.tė Antanina — Sou

thern Pines, N. C. 
Markevičius Romualdas, Ame

lija, Leopoldas — Brooklyn, 
N. Y. 

Masionis Antanas, Aleksandra, 
Teresė, Marija — Kennebunk-
port, Maine. 

Matulis Vacys, Marija, Gedmi- — Philadelphia, Pa 
nas — Londenderry, N. H. Sašis Alfonsas, Donata — Rich 

J^įniotas Feliksas, Ona, Jonas, mond Hill, L.I., N.Y. 
ĮBirute, Ona, Juozas — Scot- gimkevičius Stasys, Magdale-
ville, Mich. na — N. Scranton, Pa. 

Ostrauskas Kostas — Richmond Spirikaitis Aleksas — Cleveland, 
Hill, N. Y. Ohio 

Pėža Juozas, Ojia, Nijolė — bh- Staškūnas Linas — Cleveland, 
den, N. J; Ohio. 

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

' ro#tifliu$t Lietuvius Sfeme "skyriuje talpinama dykas j 

RastapkevičHis Pranas, Juzė, 
Jonas, JonS «— Bridgeport, 
Conn.1 

Reikalas Nikodemas, Regina, 
Regina, Nikodemas — Chi
cago, Ui. 

Rįeinys Kazimieras, Stefaniia, 
Bronius, Česlovas Brook
lyn, N. Y. 

Sakavičius Jurgiu, Ąleksąndra 

Sugintas Benediktas — Chi
cago, 111. 

Suopys Jonas — Ęropkton, 
Mass. 

Undervs Bronius, Aldona, Ra
mūnas, Laimutė — Cicero,111. 

Vilkaitis Paulina, Sabina, Ri
mantas — Cicero, 111. 

Zdanavičius Bronius — N. 
Scranton, Pa. 

TAMULAVICS Walentinas, se
nyvo amž., mirė Hasedvile, 
Conn. (Marcinkonių par.) 

TAMULAVICS Eardins, seny
vo amžiaus, mirė Montello, 
Mass. (Marcinkonių par.) 

SKAčKAUSKAS Aleksandras, 
seno amžiaus, mirė balan
džio 28 d., Chicago, 111. (Šiau
lių ap., Šeduvos par., Birgia-
galos kaimo). Amerikoj iš
gyveno 50 metų. 

SHIDLAUSKAS Stanislovas, 58 
metų, mirė balandžio 25 d,, 
Long Island City, N. Y. 

ŠLEGERIENĖ Zosė, mirė ba
landžio 16 d., Gardner, Mass. 
(Biržų ap., Papilio par., Du-
kurnių kaimo). Amerikoj iš
gyveno 36 metus. 

KLONIS Antanas, 60 metų, mi
rė balandžio 26 d., Glendale, 
N. Y. 

UŽDAVINIS Vincas, seno am
žiaus, mirė balandžio mėn., 
Omaha, Nebr. 

JASINSKAS Petras, seno amž., 
mirė balandžio 19 d., Phila
delphia, Pa. 

GIBIENĖ Agota, mirė balan
džio mėn., Shenandoah, Pa. 

DAGILIUS Petras, seno amž., 
mirė balandžio mėn., Shenan
doah, Pa. 

VILINSKAS Vincas, mirė ba
landžio mėn., Llewelyn, Pa. 
Gimęs Shamokin, Pa. 

BLAŽEVIČIENĖ Jieva, mirė 
balandžio mėn., Coaldale, Pa. 

ŽŲRAUSKAS Kazimieras, 75 
m., mirė balandžio 23 d., S. Bos

ton, Mass. (Raudėnų par.), 
Amerikoj išgyveno 51 metus. 

KASPARAVIČIUS J., seno amž. 
mirė balandžio 18 d., Motre-
#1, Kanadoj. 

BENDORIENĖ Ona, mirė ba
landžio 14 d., Baltimore, Md. 

ŽALNIERAITIS Vincas, 52 m., 
mirė balandžio 22 d., Hart
ford, Conn. 

SVENTUSKYS Albertas, 32 m., 
mirė balandžio mėn., New 
Britain, Conn. 

SAN D ARS Juozapas, pusam
žis, mirė balandžio 21 d., Chi
cago, Hlr (Tauragės -ap:, -Ži

gaičių par., Draudėnų km.) 
VENCKIENĖ Ona (Savokaitė), 

pusamžė, mirė balandžio 21 
d., Chicago, 111. (Vilkaviškio 
ap., Vištyčio par.) 

LORAIT'IS Edvardas, 33 metų, 
mirė balandžio 25 d., Chica
go, 111., kur buvo ir gimęs. 

STASIULIS Juozapas, 49 m., 
mirė balandžio 28 d. Chica
go, 111., kur buvo ir gimęs. 

GRIČIUS Pranciškus, pusam
žis, mirė balandžio 30 d., Chi
cago, 111. (Telšių ap., Plungės 
par.). 

KAZANAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė gegužės 1 d., Chica
go, 111. (Panevėžio ap., Smil
gių par., Kiaužerių kaimo). 
Amerikoj išgyvena 36 metus. 

KASMAUSKAS Steponas, 49 
m., mirė gegužės 1 d., Spring 
Lake, Jtfich. Amerikoj išgy
veno 42 metus. 

RONS Elena (Vitkaitė), 28 m., 
mirė gegužės 4 d., Chicago, 
111., kur buvo ir gimusi. 

CACHIN Ona (Kvietkiutė), 41 
metų, mirė gegužės 4 d., Chi
cago, 111. Gimus Coal Center, 
Pa. 

DOMEIKIS Marijona (Pocaitė), 
pusamžė, mirė gegužės 5 d., 
Cichago, 111. (Tauragės ap., 
Kvėdarnos par., Papinaujos 
kaimo). Amerikoj išgyveno 
44 metus. 

MICKEVIČIENĖ Magda Iena 
(Luiziutė), 62 metų, mirė ge
gužės 7 d., Chicago, 111. (Ma
rijampolės ap., Balbieriškio 
par.). Amerikoj išgyveno 28 
metus. 

GAUBAS Jonas mirė balandžio 
mėn. Grand Rapids, Mich. 

JURKšAITIS Juozas, 56 metų, 
mirė balandžio mėn., Grand 
Rapids, Mich. 

KLIASEVIČIUS Tamošius, se
no amžiaus, mirė balandžio 
mėn., Grand Rapids, Mich. 

BESIKIRSKAS Pranas, 42 me
tų, mirė gegužės mėn., Grand 
Rapids, Mich. 

BUDRIUS Pranas, 60 metų, mi
rė balandžio IS d., Grand Ra-

~ ęids, Mich. 
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ČIURLIONIEcIAI PAMAŽU RENKASI 
IŠ devynių pirmųjų Amerikos 

krantą pasiekusių čiurlioniečių 
Clevelande pereitą šeštadienį 
atsirado tik keturi: Henrikas 
Johansonas, kuris apsistojo pas 
Praškevičius, 434 E. 114 St., 
Pranas Stempužis ir Elena Ge-
ležinyte-Stempužiene — apsisto
jo pas Antaną Zalogą, 13709 
Rugby Rd., ir Natalija Navic
kaitė — apsistojo pas Smetonus, 
511 Babbit Rd., Euclid. 

Patys ansamblio vadovai — 
Alfonsas Mikulskis, dirigentas, 
Ona Mikulskienė, kanklininkių 
vadovė ir Valerija Valeišaitė, 
šokių vadovė buvo kelioms die
noms užsukę pas Mikulskienės 
gimines į Stamford, Conn. 

Jie atvyko j Clevelandą tre
čiadienio vakare. Jų sutikti bu
vo susirinkęs gerokas clevelan-
diečių būrelis. A. Zaloga įteikė 
Mikulskienei, berods savo daržo, 
rožių. Ir didžiuose Clevelando 
laikraščiuose pasirodS žinios 
apie jų atvykimą. 

Mikulskiai apsistojo pas Ta
mošaičius, 26001 Lake Shore 
Blvd., Euclid, o Valeišaitė pas 
Miščikus, 9804 Empire Ave. 

Visi, pas kuriuos svečiai su 
stojo, yra išdavę jiems darbo ir 
buto garantijas, taigi jų yra 
nuopelnas, kad čiurlioniečiai į 
Clevelandą renkasi. Tiesa, Pra
nas Stempužis atvyko dėka A. 
Damušio garantijos, bet kadan
gi jis per tą laiką susituokė su 

1 1 

Tarp Superior ir St. Clair 

IŠNUOMOJAMAS 
geras kambarys,,,, 

dviem ar vienam - dirbantiems, 
be vaikų. Galima gaminti val

gyti ir naudotis šaldytuvu. 
1032 Linn Dr. 

(26) 

E. Geležinyte, kuriai garantijas 
buvo davęs A. Zaloga, tai Zalo
ga priėmė į savo namus abudu. 

( Perkelta į 6-tą pusi. ) 

V. SIDZIKAUSKO LINKĖJI
MAI CLEVELANDIšKIAMS 
VLIKO Vykd. Tarybos pir

mininkas V. Sidzikauskas, ge
gužės 1 d. lankęsis Clevelande, 
dabar jau grįžęs į Vokietiją, at
siuntė DIRVOS redaktoriui laiš
ką, kuriame tarp ko kita rašo: 

"Maloniai miniu Clevelande 
praleistas dienas ir mieliems 
clevelandiečiams, taip šiltai ma
ne sutikusiems ir taip jautriai 
pasireiškusiems, siunčiu per 
Tamstą kuonuoširdžiausius lin
kėjimus. Aš tikiu, kad Clevelan
do lietuviai ne tik ištvers jų 
laikomose mūtų tautos pozici
jose, bet dar ryžtingiau ir dar
niau talkins mums mūsų kovo
je dėl mūsų valstybinių ir tau
tinių idealų". 

Drauge su laišku atsiuntė ir 
atitinkamos vietos išduotą pa
kvitavimą už aukas Lietuvos 
partizanams, kurias V. Sidzi
kauskui čia viešint įteikė A. 
Banys. Tai buvo Aleko Banio 
($10.00) ir Vinco Debesio ($ 
3.C0) Velykų auka. Aukotojai 
pakvitavimą gali atsiimti DIR
VOS redakcijoje. 

JONAS MIKELIONIS 
senas DIRVOS skaitytojas, gy
venąs Clevelande, 1312 E 68th 
St., šiandieną švenčia savo var
dadieni ir 81-ą gimimo dieną. 

Sveikiname ir siunčiame ge
riausius linkėjimus! 

r—  • — ~  

Dalis Clevelando žinių 
6-tame puslapyje 

Dr. Vinco Kudirkos Palaipinės Draugijos 

MIETINIS PIKNIKAS 
Sekmadienį, birželio (June) 26 dieną, nuo 12 valandos prieš piet, 

T. NEUROS DARŽE, BRUNSWICK, OHIO. 

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

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

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

Narius ir draugus kviečiame atsilankyti! 

Bus gera muzika šokiams ir kitokių pamarginimų, o taip pat 

lietuviško krupniko ir rudo alučio! 

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

Nuoširdžiai kviečia 

Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos Komisija. 

LIETUVIŠKAS ORCHESTRAS 

nokiama, vestuvėms parengimams ir piknikams 

AL NEIMANIS ORCHESTRA 
17905 Grovewood Avenue 

Susitarti telefonu — JVanhoe 3264 

BIRŽELIO 15-tos ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS 

Sekmadienį, birželio 19 d., 
Lietuvių Tremtinių Draugija 
Clevelande surengė pirmojo ma
sinio lietuvių trėmimo į Sibirą 
minėjimą. Minėjimas įvyko Lie
tuvių salėje, 12 valandą dieną. 

Apgailestaujant, tenka pripa
žinti, kad tai buvo silpniausiai 
surengtas parengimas iš visu 
ligi šiol čia buvusių tremtinių 
parengimų. 

Tikrai gražus buvo dail. K. 
Žilinsko pagamintas plakatas si 
trėmimo paveikslu. Iš pirmc 
žvilgsnio matyti, kad tą.vaizd? 
piešė savo akimis matęs liudy
tojas ir drauge dailininkas, per-
duodąs visą įvykio tragiškumą. 
Gaila, ir tas plakatas pasirodė 
per vėlai ir dar tokioje vietoje, 
kur reta kas jį matė ... 

PRANEŠIMAS SKAUTAMS 

Visi Clevelande ir apylinkėje 
gyvenantieji, atvykę iš Vokieti
jos, lietuviai skautai is skautės 
prašomi pašto atviruku praneš
ti savo adresus (vardą, pavar
dę, gyvenamąją vietą ir telefo
no Nr.): 

1) Skautės, vyr. skautės ir 
skautininkės — 

I. Žilinskaitei 
1479 E 66th St. 
Cleveland 3, Ohio. 

(arba nuo 6 vai. vakaro tele
fonu UT-1-1179) 

2) skautai, skautai vyčiai ir 
skautininkai — 

Vincui Kizlaičiui 
999 E 78th St. 
Cleveland 3, Ohio. 

Be to, berniukai virš 6 metų 
gali užsiregistruoti ir tie, ku 
rie tremtyje nėra buvę skau
tais. 

Artimoje ateityje numatoma 
sudaryti lietuvių skautų ir 
skaučių vienetus ir pradėti dar
bą. 

Vyr. sktn. V. Kizlaitis 

KUDIRKIEčIŲ PIKNIKAS 
Dr. V. Kudirkos Draugijos 

nariai kviečia clevelandiečius šį 
sekmadienį į savo pikniką. Kur 
jis bus ir kaip į jį patekti — 
skaitykite šalia dedamame skel 
bime. 

Parduodami .namai 
East 77th St. — 5 kambariai 

žemai — koklinė virtuvė — 3 
kambariai viršuj, — didelis 
rūsis — pečius — garažas. 
Šis namas gali būti naudoja
mas vienai arba dviems šei
moms. Kaina tik $6,750. 

Ties East 77th St. — 2 pavie
niai — po 6 kambarius -
kiekvienas ant savo sklypo -
garažai. Kaina $6,750 kiek
vienas. 

2 šeimų namas — 12 kambarių 
— 2 pečiai. Labai nebrangu. 

East 74th St. — 7 kambarių 
atskiras ir 2 šeimų — 10 kam
barių ant vieno sklypo. Pečiai. 
Parduodamas savininkui mi
rus. 

Netoli St. Joseph, Collinwood — 
2 šeimų — 10 kambarių — 2 
gaso pečiai, 2 garažai, cemen
tinis privažiavimas, dvigubos 
grindys. Kaina $9,800. 

7 butų mūro namas — po 5 
kambarius — atskiri gaso pe
čiai, 5 garažai. Gražiausia 
apylinkė. Parduodamas savi
ninkui mirus. 

Smulkesnei, informacijai 
šaukite: 

Joseph Globokar 
§87 East 74th St. 

HE 6607 

JACK GAN SON 
SIŪLO MUMS SUSITIKTI 

Jau buvo pranešta, kad Jack Ganson, buvęs rlstynių čem-
pijonas ir paskutinius šešerius metus ristynių organizatorius 
Clevelande, iškėlė mintį, kad reikėtų šią vasarą surengti čia di
delį lietuvių susiėjimą su sportine programa, kitaip sakant Ohio 
lietuvių lauko sporto dieną. 

Kaip prisimename, prieš 20 metų Clevelando lietuviai buvo 
veiklūs ir kas metai rengdavo gegužines — piknikus su imty
nėmis ir kitokiais sportiškais pasirodymais. Ten lietuviai at
naujindavo savo pažintis, susidraugaudavo ... Bet paskutiniu 
laiku užėjo apsnūdimas ir šitoje srityje maža kas bebuvo da
roma. » 

žinoma, mes supintame, kad lietuviai šiais laikais yra 
pasiskirstę pagal įvairių srovių pažiūras, bet sporte neturi būti 
nei srovinių pažiūrų skirtumų, nei ginčų. Mes visi esam lietuviai 
ir koki bebūtų mūsų įsitikinimai, tokią dieną turėtumėm juos 
palikti namie ir susirinki vien palaikyti lietuvių vardo Amerikos 
žmonių tarpe. 

Todėl aš siūlau, kad šiame parengime nebūtų jokių pra
kalbu ir jokių agitacijų. Tai turi būti susiėjimas griežtai tik su
sitikti ir maloniai praleisti laiką, čia turi būti daug atletinių pa
rengimų suaugusiems ir vaikams — lenktynių, žaidimų ir kt. 
Mes galėtumėm turėti taip pat ir profesionalų imtynininkų ar 
boksininkų, o šalia to būtų šokiai, užkandžiai, atsigaivinimas. 

Aš manau, kad svarbiausias dalykas yra — susieiti visiems 
lietuviams bent vieną kartą per metus. Pradėkime tą dalyk$ 
kaip tik dabar Clevelande. Gal būt ir kiti miestai Jungtinėse 
Valstybėse paseks mūsų pavyzdžiu. Tą darydami mes atgaivin
sime jaunimo susidomėjimą lietuvių bendravimu ir pasieksim to, 
kad jaunimas neužmirštų savo tautybės ir savo žmonių. 

Jeigu jums toks sumanymas įdomus ir patinka, prašau visus 
rašyti man per DIRVOS redakciją ir duoti man žinią, ką galvo
jate apie tą sumanymą. 

Jums sportiškai ištikimas 

Jack Ganson 

YOU BORROW 
TO BUY A HOME 

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 

609-12 Society for Saving Bid. 
Telef.: MAin 1773. 

LIETUVIŲ SALfi 

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

POP KONCERTAI 
Clevelando vasaros orkesras 
Dirigentas Rudolph Kingwall 
Artimiausi 3 koncertai - 8:30 v.v. 

Birž. 29, Martha Lipton, Mezzo 
Liep. 1, Morley & (iearhart, piano 
Liep. 6, Beryl Rubinstein, piano 

PUBLIC HALL 

Bilietai pas Borrow, 419 Euclid 
Balkonas 60c., 90c. ir $1.20 
Vietos prie stalų $1.80, jsk. mok. 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigčrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

Dabar jau laikas nariams 
ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

I 1 
EAST 58th St. ir PROSSER Ave 

į šiaurę nuo Superior Ave, par
duodamas 

dviejų butų namas 

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

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

(25) 
I m,, n I 

RKO KEITHS 105TH 

nuo birželio 22 iki 25 rodo 
"Younger Brothers" su Wayne 
Morris ir Janis Page, o nuo bir
želio 26 iki 28 — "Casablanca" 
su Humphry Bogart ir Ingrid 
Bergman ir "G-Men" su James 
Cagney ir Loyd Nolan. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

JONAS G. 

P O L T E R  
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

, 495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

ląsnik cąfe 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybe. ' 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

PALYGINĘ TAŠKAS TAŠKAN matysit KODĖL 
MONCRIEF ŠILDYMĄ pasirenka 
Clevelando namų statytojai GAS—OIL—COAL 

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

iMimiiiimmiiiiiUHiuiiummimimmmiiimmiiiipiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiuiiiiiwj 

P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

R 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės { mane telefonu arba asmeniškai. 

'WlllNlltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIMr 

ZĮiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

I Wilkelis Funeral Home i 
i PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
( PATARNAVIMAS Į 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS-— | 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

r<iiiiniiiiuiiiiiniiiniiinimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiim»iimiiiniiiiininniiiiuiiimiiniminii 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI . 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

b5IIIIIIIIIIIIIMIIIIIII||||||||BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllUillUlllllSc 

| I. J. SAMAS - JEWELER | 
= Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę j  | 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatfe | 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Lailc* s 
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. g 

^•uiHiuiiiiuniiiiniiiiiiiiiiiinniiiiiniiiHiiiiiiiiniiiniiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiniiiiniin? 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave, Cleveland 

' 4 

* r*.: 
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