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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

MARIJA SIMS 
ALTS trečios apygardos 

pirmininke 
Amerikos Lietuvių Tautines 

Sąjungos Valdyba, kaip jau bu
vo pranešta, nutarė sudaryti 
Sąjungos apygardas, turėdama 
galvoj, kad tai yra naudinga 
Organizuotam darbui pagyvinti. 

Apygardų vadovybės sudaro
mos valdybos kvietimu, kadan
gi Sąjungos jstatai įgalioja val
dybą pasirinkti sau talkininkus 
organizaciniam darbui. 

Jau buvo pranešta, kad yra 
numatyti keturių apygardų pir
mininkai ir kad Naujosios An
glijos apygardos pirmininku 
yra pakviestas dr. M. J. Colney, 
Mew Yorko, New Jersey, Ma
ryland ir Pennsylvanijos apy
gardos pirminiku — A. S. Tre
čiokas. 

Ohio, Michigan ir Illinois bei 
Indiana valstybes apimančiai 
apygardai valdyba pirmininke 
pakvietė žinomą Detroito vei
kėją ir nuolatinę DIRVOS ben
dradarbę Mariją Sims. 

Patyrėme, kad ji sutiko priim
ti tas pareigas ir ogranizuoja 
apygardos vadovybę. Tur būt, 
todėl šią savaitę ir žinių iš De
troito DDIRVA neturi... 

Latvių ir mūsų reikalai 
Jau buvo pranešta, kad Vals-

naują Latvijos pasiuntinybės va
dovą, kurį Latvijos pasiuntinys 
dov, kurį Latvijos pasiuntinys 
Londone, remdamasis paskuti
nės Latvijos nepriklausomos 
vyriausybės duotais įgaliojimai, 
paskyrė vietoj pernai mirusio 
pasiuntinio A. Bilmanio. 

Visiems krinta į akį tai, kad 
daugumas mūsų laikraščių apie 
tą faktą pakalbėjo tik "puse 
lūpų." Kas pažįsta partinės po
litikos užkulisius, tam šis nu
tylėjimas šiek tiek supranta
mas ... Tačiau kaip ten bebūtų, 
Latvijos pasiuntinybės Wa-
shingtone susitvarkymas leidžia 
tikėtis, kad ir Lietuvai toks pat 
nusistatymas gali būti taiko
mas, jeigu ištiktų panašus ne
laimingas atvejis, kaip tai bu
vo su Latvijos pasiuntinybe, ka
da ji liko be vadovo. 

Pažymėtinos yra ištraukos iš 
Latvijos atstovo ir Valstybės 
sekretoriaus Achesono kalbų, 
pasakytų Latvijos atstovui įtei
kiant įgaliojimus. 

Latvijos atstovas Feldmanis 
pasakė: 

"Aš turiu garbės prisistatyti 
jūsų Ekscelencijai p. Karlio Za-
rinio, Latvijos ministerio Lon
done ir paskutinės teisėtos Lat
vijos Vyriausybės suteiktų ne
paprastų teisių įgaliotinio laiš
ką, kuris mane pristato Jūsų 
Ekscelencijai kaip Latvi j o s 
Charge d'Affaires Jungtinėse 
Valstybėse..." 

Valstybės sekretoriaus Ache-
fono kalba prasideda šiais žo
džiais : 

"Iš Tamstos rankų aš gavau 
p. Karlio Zarinio, Latvijos Mi-
nisterio Londone ir paskutinės 
nepriklausomos Latvijos vyriau
sybės suteiktų nepaprastų tei
sių įgaliotinio, 1949 m. balan
džio 29 dienos laišką, kuriuo 
Tamsta esi man pristatomas 
kaip Latvijos Charge d'Affaires 
Jungtinėse Valstybėse.. 

PLANAS, komunistus 
be karo nuversti 

Siūlo kovoti su komunizmu jo paties ginklais: įsibrauti už geležines uždangos taip, kaip komunistai 
yra įsibrovę šiapus jos. Ten milijonai talkininkų laukia tilf žodžio iš laisvojo pasaulio* 

DEMINTERNAS PRIEŠ KOMINTERNA! 
Joseph L. Morse, New Funk 

& Wagnalls Encyclopedia vy
riausias direktorius, LOOK žur
nale parašė straipsnį, kuriame 
sako, kad teks pasirinkti vie
ną iš dviejų: arba apsisaugo-
jamasai karas, reiškia priešo 
puolimas anksčiau, negu jis 
puls, arba laukimas tol, kol... 
sovietai pasigamina atominių 
bombų. 

Ir viena ir kita negerai. Bet, 
anot jo, esanti dar ir trečia 
išeitis: elgtis taip, kaip komu
nistai elgiasi. 

Jis nurodo, kad komunistai 
yra įsiveržę su savo agentais į 
visas pasaulio šalis ir čia veikia. 
Reikia, kad demokratinio pasau
lio agentai irgi įsiveržtų į ko
munistų pavergtas šalis ir į pa
čią Rusiją ir ten skelbtų tiesą 
tol, kol tų kraštų žmonės su
stiprės dvasia ir pasiryž patys 
nuversti savo prispaudėjus. 

Tam tikslui turįs būti įsteig
tas Demokratinis Internaciona
las. Jis turįs vadovauti tai vi
sai kovai, kaip Kominternas, ar 
Kominformas vadovauja komu
nistų veikimui visame pasaulyje. 

Tai būtų ne valdžių vado
vaujamas veikimas. Valdžios tu
rėtų remti tą veikimą, bet for
maliai tai turi būti atskiras da-
ykas. 

Valdžios yra suvaržytos 

Kaip pavyzdį, Morse nurodo 
kad ir tą patį Amerikos Balsą, 
tai yra Amerikos radijo progra
mas, skirtas gyvenantiems už 
geležinės uždangos. Jose daug 
kalba apie Ameriką, bet ne
drįsta pasakyti visos teisybės 
apie sovietus, nes diplomatiniai 
santykiai neleidžia ... 

Bolševikai jau senai tą su
prato ir atitinkamai susitvarkė. 
Jie įsteigė Kominterną ir pas
kelbė, kad jis neturi nieko ben
dra su Sovietų Sąjunga ... 

Kada Amerika pripažino So
vietų Sąjungą, Maskva pasiža
dėjo nevaryti komunistinės pro
pagandos Amerikoje. Bet... 
greit paaiškėjo, kad ta propa
ganda eina ir toliau, dar net 
stipriau, negu pirma ... Roose-
veltas protestavo. O Stalinas 
sako — aš nieko nežinau! čia 
gal Kominternas ką nors daro, 
bet Sovietų Sąjunga su juo 
neturi nieko bendra... 

šituo pavyzdžiu pasiremda
mas Morse ir sako, kad ir de
mokratinis pasaulis turi pasi
elgti panašiai. Turi būti suor
ganizuotas Demokratinis Inter
nacionalas, vadovaujamas neofi
cialių žmonių, ir jis turi veikti, 
jis tuf§< 
siųsti slaptą propagandistų ir 
sukilimo kurstytojų bei instruk
torių armiją anapus geležinės 
uždangos į visus sovietų pa 
vergtus kraštus, į pačią Rusi

ją ir ten veikti. 

Valdžios gali ir turi remti 

neoficialiai., Tai kas, sako, jei 
bus žinoma, kaip yra! Tegu ži
no! Jei Stalinas protestuotų, 
tai jam būtų galima atsakyti 
lygiai taip pat, kaip jis anuomet 
Rooseveltui atsakė ... 

Anot Morse, toji 

slaptoji armija turi eiti Mt su 
ginklu, o visų pirma su tie
sos žodžiu apie laisvąjį pasaulį. 

Demokratinio Internacionalo 
ginklai turį būti žodis, idėjos, 
informacija, o ne šautuvai. Ta 
armija turinti veikti panašiai, 
kaip paskutinio karo metu Vo
kietijoje, po pat nacių nosimis, 
veikė Amerikos OSS — Strate
ginės Tarnybos Įstaiga, vado
vaujama generolo William J. 
Donovan. 

Morse mano, kad ir dabar to
kios armijos vadovu geriausiai 
tiktų tas pats generolas. Tik 
toji armija turinti būti sukurta 
daug platesniu mastu, negu tai 
buvo Vokietijoje karo metu. 

Toji armija turi remti pa
vergtų kraštų rezistencines pa
jėgas, turi aprūpinti jas radijo 
siųstuvais ir imtuvais, turi ap
rūpinti priemonėmis slaptiems 
laikraščiams leisti, turi aprū
pinti juos informacijomis, in
struktoriais ir visu kuo, kas tik 
reikalinga slaptame rezistenci
jos veikime. 

Tam reikia siųsti daug žmo
nių anapus geležinės uždangos. 
Talkininkų tam darbui būtų 
šimtai tūkstančių: pabėgusieji 
iš pavergtų kraštų ir daugybė 
kitų tik laukia, kad kas juos 
pakviestų į tokį darbą, tik lau-
ria, kad kas rimtai pradėtų ir 
vadovautų. 
gis ginklas esąs pavojingas ko

munistinei diktatūrai 
Geriausias įrodymas — ta pa

ti geležinė uždanga, ta komunis
tinių diktatorių baimė, kad tik 
neprasiveržtų į jų pusę žinios 
iš laisvojo pasaulio. Tos žinios, 
ta pagalba, paskatinimas — bū
tų tikra kibirkštis prie parako. 

Bet armija turi būti gerai 
išmokyta 

Žmonės, siunčiami su tokiais 
uždaviniais į aną pusę, turi būti 
visokeriopai paruošti. Jie turi 
pereiti tam tikrą mokyklą — 
panašiai, kaip ir komunistų 
agentai pereina mokyklas prieš 
jų išsiuntimą veikti pas mus. 

Tokias mokyklas nesunku bū
tų atnaujinti ir išplėsti, nes 
jos jau veikė karo metu, tik bu
vo tada kitam reikalui skirtos. 

Reikia skaitytis su tuo, kad 
tokiam veikimui prasidėjus, bol
ševikų policijos budrumas pa
didėtų ir daugelis nukentėtų, 
daugelis ir iš siunčiamų žūtų. 
Bet savanorių tam darbui už
tektų, kurie ryžtųsi ir tuo ri
zikuoti. 

Aplinkybės palankios 
Sunku su komunistais kovoti 

"iii"* Bet ten mes būtume 
"prieš", o jiems reiktų būti 
"už". Galima suprasti, kad tarp 
žmonių, kurie yra iškankinti 
priespaudos ir tik laukia nors 
šiokios tokios vilties švieselės, 
būtų lengva rasti pagalbos ir 
pritariančių, žmonių, kaip mi
nėta, yra, o lėšų — tam tiek 
daug nereiktų, kiek reikia kad 
ir tokiam dabartiniam "šalta
jam karui". , 

Anot Morse, visų didžiausio
ji jėga, tinkama nuversti ko
munistinei diktatūrai, yra kaip 
tik ten, anoj pusėj geležinės už
dangos. Ji yra diktatoriams pa
vojingesnė ir baisesnė už ato
mines bombas. Reikia tik tai 
jėgai paduoti ranką ir klausi
mas būsiąs išspręstas be karo. 

Kaip komunistai tam 
priešinsis 

Morse numato, kad tokiai ak
cijai prasidėjus, komtmistai čia 
triukšmaus spaudoje, rašys kny
gas, rengs protesto susirinki
mus, streikus, sabotažus ... Bet 
tai ir viskas. Tai vis paprasčiau, 
negu karas, kuris, anot Morse, 
vis vien turi įvykti, jeigu ne 
anksčiau, tai tada, kai Maskva 
gerai prisirengs ... 

Tai veikimas ne prieš valstybes 
ir tautas, 

tai būtų karas tik prieš ko-
nunistų partiją. Jame kaip tik 
dalyvautų visos tautos, kurios 

nori išsilaisvinti iš Jos dikta
tūros. 

Bet. . .  
Pats Morse pastebi, kad dik

tatoriams daug lengviau buvo 
suorganizuoti Kominterną, ne
gu demokratine forma besival-
dančiuose kraštuose suorgani
zuoti tokį Demokratinį Interna
cionalą ... 

Atrodo, kad jis tą pastebėjęs, 
per greit pereina pro tą klausi
mą. čia yra jo plano silpniau
sioji vieta. Jis gana gerai numa
to, kaip turi veikti tas interna
cionalas, kaip turi būti suorga
nizuotas jo štabas, kaip turi 
veikti armija... Jis net turi 
atitinkamą diagramą parengęs. 

Bet jis neišdėsto, kaip pedeiti 
prie tokio plano vykdymo ... 
Dėl daug paprastesnių dalykų 
viename demokratiškame kraš
te tiek daug kalbų ir tiek maža 
nutarimų. O kaip tą įvykdyti 
vienu metu daugelyje tokių 
kraštų ? 

Pagaliau apie tokias dalykus 
paprastai nekalbama, o jie vyk
domi ... 

Pačios plano mintys daugeliu 
atžvilgiu teisingos, ypač kad 
piktą reikia rauti iš pačių šaknų, 
tai yra, iš pačios Maskvos, o 
ne vien tik jo šakneles kapoti... 
Ir priemonės numatytos gana 
tinkamos. 
Trūksta tik vieno dalyko — 
vieningumo laisvame pasaulyje, 
čia ir yra laisvės silpnoji pusė... 

NETESEJOM... 
Prieš porą savaičių buvo pas

kelbta, kad kurį laiką vasaros 
metu DIRVA išeis šešių pusla
pių. Dvi savaites taip ir buvo, 
bet šią savaitę ji išeina dviejų 
dalių, dvylikos puslapių. 

Teks ankstyvesnį pažadą pra
dėti iš naujo ... 

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

LIEPOS 15 
Italijoj visi kunigai paskelbė 

savo parapijiečiams popiežiaus 
e k s k o m u n i k ą  k o m u n i s  t a m s .  
Prancūzijoje labai mažai kata
likų esą aktyvūs komunistai. 
Sovietuose ir satelitiniuose kraš
tuose popiežiaus ekskomunika 
katalikams, prisidėjusiems prie 
komunistų, spaudoje niekur ne
skelbiama, bet žinia iš lūpų | 
lūpas tuose kraštuose vis dėlto 
yra paplitusi. Vokietijoje po
piežiaus žgis labai nusilpninęs 
komunistų eiles. 

LIEPOS 16 
Vyriausias USA prokuroras 

paskelbė, kad vedamas tyrinė
jimas apie daugiau kaip 25 as
menis kitų kraštų delegacijų 
prie UN tarpe, nes tie asmenys 
įtariami, kad prisidengdami UN 
tarnyba, atvykę į Ameriką šni
pinėjimo tikslais. 

Kitomis žiniomis, net apie 80 
asmenų iš svetimų diplomatinių 
kraštų tarpo įtariami, kaip pri
sidengę komunistai — šnipai. 

tą veikimu j| finansuoti, bet jčūt, kur jie yra "prieš", o mes 

LIEPOS 17 
Anglijos vyriausybė pareiškė 

norą gąuti atominių bombų, ar

ba medžiagos ir dar kai kurių 
nurodymų toms bomboms ga
minti. 

Vokietijos komunistai mobo-
lizuoja jėgas priešintis prieš 
Vakarų Vokietijos valstybės 
įkūrimą. 

Kinijos nacionalistai sudarė 
Aukščiausią Tarybą Kovai su 
Komunizmu, kurios pirmininku 
yra čiangkaišekas. 

LIEPOS 18 
Apie 40,000 katalikų Berlyne 

dalyvavo pamaldose, kurių metu 
buvo perduodama per radiją po
piežiaus kalba prieš komunis
tus. Komunistai Berlyno spau
doje puola ne tik popiežių, bet 
taip pat ir liuteronų vyskupą 
Dibelius, vadindama jį karo 
kurstytoju ir amerikiečių agre
sijos įrankiu. 

• 

Izraelio valstybė per daug už
plūsta naujų imigrantų. Tas jau 
gresia valstybės finansams, be 
to, pergyvenamas nepaprastas 

butų trūkumas. Daugumas nau
jų imigrantų apsivylę. 

LIEPOS 19 

Graikija uždraudė svetimų 
kraštų laikraštininkams lankyti 
vietas, kur vyksta kovot »u 
sukilėliais. 

Kinijoj komunistai uždarė 
Amerikos Informacijos Tarny
bos įstaigas Hankow ir Šan
chajuj. Valstybės Departamen
tas protestuoja. 

• 

Komunistai Kinijoj pradėjo 
naują ataką pietų link 400 my
lių ilgumo fronte. 

Japonijoje pradėjo šalinti iš 
valdinių tarnybų komunistus. 

• 

UN komisija pričmė rezoliu
ciją, kuria numatoma registra
cijos visų neatominių ginklų ir 
karinių pajėgų visame pasauly
je. Prieš rezoliuciją balsavo Ru
sijos, Ukrainos ir Egipto de
legatai. 

LIEPOS 20 
USA senatorių grupė, kuri 

drauge su Taftų priešinasi At
lanto pakto patvirtinimui, pa
siūlė prie pakto tvirtinimo pri
jungti tam tikrą rezoliuciją, ku
rioje būtų pabrėžta, jog paktas 
neįpareigoja duoti ginklų kitoms 
paktą pasirašiusioms valsty
bėms. Henry L. Stimons krei
pėsi į respublikonus neaptemdy
ti patvirtinimo miglomis, pa
einančiomis iš baimės. 

Demokratinės Akcijos Sąjun
ga senatorių Taftą ir kitus, o 
taip pat ir tuos, kurių interesus 
jie atstovauja, išvadino "galin
giausiais komunistų sąjungi
ninkais" už abejojimus dėl At
lanto Pakto patvirtinimo. 

• 

Bendras kongreso Atominės 
Energijos Komitetas svarsto 
Anglijos vyriausybės pageidavi
mą gauti medžiagos atominėms 
bomboms gaminti. Komiteto 
dauguma tam pageidavimui prie
šinga. Tačiau pastebima, kad 
tos medžiagos anglai gali gauti 
iš Belgų Kongo, o kaip atominę 
bombą padaryti, anglų moksli
ninkai jau beveik žiną.., 

• 

Streikuojantiems Angli jos 
uostų darbininkams įsakyta sto
ti į darbą, grasinant, kad kitaip 
jie neteks atlyginimo ir kitų 
teisių. 

• 

Berlyno komunistai netikėtai 
pasiūlė, kad Berlyne būtų pa
skelbti laisvi rinkiniai,.. 

• 

Graikijos vyriausybė kaltina 
sovietus, kad jie teikia pagalbą 
sukilėliams per Albaniją ir Bul
gariją. 

• 

Sovietai kaltina Italiją, kad 
ji sulaužiusi taikos sutartį, pri
sijungdama prie Atlanto Pakto. 

ŠIOJE ŠALYJE 
MILŽINIŠKAS STREIKAS grė
sė Amerikai pereitos savaites 
gale, bet beveik "paskutinę mi
nutę" tas pavojus laikinai ati
tolintas. Tas streikas būtų pa
lietęs visą plieno pramonę, ku
rioje dirba arti pustrečio mi
lijono darbininkų. Sustojus dar
bui plieno pramonėje, greit tu
rėtų sustoti darbai automobilių 
ir kitose pramonėse. Taigi tas 
streikas faktiškai paliestų kelis 
milijonus darbininkų. 

Plieno pramonės darbininkų 
unijos reikalavimų darbdaviai 
nesutiko patenkinti. Reikalas tu
rėjo pasiekti prezidentą. Prezi
dentas nedrįso pasinaudoti Taft-
Hartley įstatymu ir streiką su
laikyti, nes gi jis pats yra pa
sižadėjęs tą įstatymą panaikin
ti. Todėl jis iš savo pusės pa
siūlė darbininkams ir darbda
viams tam tikrą 60 dienų pa
liaubų planą. Unijos vadovybė 
su tuo sutiko, bet darbdaviai 
priešinosi. Tik pačiu paskutiniu 
momentu, kada jau po keleto 
valandų galėjo prasidėti milži
niškas streikas, jie pranešė pre
zidentui, kad sutinka SU prezi
dento planu. 

Dabar per 45 dienas tam tik
ras komitetas turi paruošti pla
ną, kaip suderinti darbdavių ir 
darbininkų reikalavimus. Jei 
tas planas nebus abiejų pusi% 
priimtas, tai po dviejų mėnesilf 
didysis streikas gali prasidėti... 

• 

AUTOMOBILIŲ UNIJA nutarė 
padidinti dešimčia milijonų do
lerių savo streikų fondą tam 
atsitikimui, jeigu dabar vyk
stančios derybos su Fordo įmo
nėmis nepasisektų ir tektų strei
kuoti. 

• 
DU GENEROLAI suspenduoti 
iš pareigų ir pradėtas tlrinėji-
mas dėl jų darbų. Jie įtariami, 
kad nesąžiningai atidavė ka
riuomenės užsakymus, Ii to tu
rėdami sau pelno. 

• 
RESPUBLIKONŲ PARTIJOS 
pirmininkas Scott pranešė, kad 
jis maž daug po mėnesio pasi
trauksiąs iš partijos pirmininko 
pareigų. Kas bus pirmininku, 
tuo tarpu dar nenumatoma. 

• 
GENEROLAS EISENHOVER, 
kalbama, galįs būti nominuotas 
respublikonų kandidatu į pre
zidento vietą 1952 metais. Pe
reitais metais kai kurie damo-
kratai bandė jį prikalbinti būti 
demokratų kandidatu... 

• 
PREZIDENTAS TRUMĄ N A® 
Chicagoje pasakė didelę kalbą* 
kurioje tarp ko kita pareiškė, 
kad demokratija ir be karo nu
galėsianti totalizmą, nes pasau
lis esąs jau pavargęs nuo poli
tinio fanatiškumo. Pasaulis yra 
pavargęs nuo melo, propagan
dos ir isterijos, kurią sukuria 
diktatūros. Pasaulis biaurist 
kankinimais ir politinėmis žu
dynėmis. Pasaulis serga nuo to
kios politinės "ištikimybės", ku
ri paremta tiktai baime. žm$» 
nės nori gyventi taikoje ir jaus
tis broliais. Jungtinės valsty
bės gelbsti kitiems kraštams,' 
nes mes apie kitų kraštų žmo
nes galvojame, kaip apie 2m&* 
nes, o ne kaip apie politinis 
žaidimo figūras. 
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D I R V A  

Kaip mes skrendame per Atlanta 
Laimingu būdu man su šeima 

pasitaikė patekti tarp tų trem
tinių, kuriems teko Ameriką pa
siekti ne laivu, o lėktuvu. 

Rankinį bagažą iki 40 svarų 
atidavėm j lėktuvo sandėlį, o su 
savim galėjome baimti tik port
felį ar rankinuką, iki 6 svarų 
svorio. 

Liepos mill. 1 d. 10 vai. tris 
lietuvius, penkis estus, tris len
kus ir 42 žydus susodino į sunk
vežimius ir nuvežė į Muencheno 
aerodromą, čia vokiečiai muiti
ninkai patikrino mūsų turimus 
daiktus. Patikrinimas buvo pa
viršutiniškas ir greitas. 

Betikrinant privažiavo ketu
rių motorų lėktuvas — "Sea
board West". 

Kabina, kurion sutilpt) 53 ke
leiviai, atrodė, kaip didelis, ilgas 
keleivių autobusas. Kabinos lu
bų ir atsito.ięs ranka nepasieksi. 
Skersai kabiną 13 eilių sėdynių 
po keturias kiekvienoj, eilėj. 
Per vidurį takas, šonuose prie 
kiekvienos sėdynių^eilės apskri- mjn palikome Olandijos kran 

tą ir, perskridę Lamanšą, atsi-

Rašo A. Rukuiža 

Tremtinių kelionės į Ameriką beveik visų yra maž daug vie
nodos. Todėl nebūtų prasmės rašyti apie jas visas ar apie daugelį 
iš jų* Nesenai išspausdinome į Cleveland^, pas P. J. Žiūrį atvykusio 
laikraštininko Adolfo Klimo pastabas apie tokią kelionę, kuri buvo 
pavadinta "Kaip mes plaukiame per vandenyną". 

Dabar dedame dar vieną tokį kelionės aprašym%, kuris yra 
labai skirtingas. Skirtingas, tiesą pasakius dėl vieno tik žčdžio 
pavadinime. Čia mes turime rašinį, pavadintą "Kaip mes skrendame 
per vandenyną". Bet, kaip matysime iš pačių įspūdžių, dėl šio žodžio 
skirtumas pasidaro labai didelis. 

Klystų, jei kas pagalvotų, kad lėktuvais atskrandinami tik koki 
ypatingi tremtiniai ar tai kuo nusipelnę IRO vyresnybei, ar koki 
turtuoliai, kurie gali užsimokėti už kelionę lėktuvu. Ne, čia yra 
grynai išlošimas, kaip loterijoj. IRO naudoja į Ameriką grįžtančius 
lėktuvus tremtiniams pervežti, nes kitaip jie grįžtų tušti. O kam 
esti įsakoma lėktuvu skristi, o ne laivu plaukti —- čia, atrodo, gry
nai atsitiktinis dalykas. 

Antanas Rukuiža yra vienas žymiausių Lietuvos miškininkų: ilg^ 
laiką buvo Lietuvos Miškų Departamento direktorius, taigi tvarkė 
visus Lietuvos miškus, taip pat buvo miškininkystės profesorium — 
Lietuvos miškininkų jaunosios kartos auklėtoju. Nenuostabu tad, kad 
ir iš lėktuvo jo akis, atrodo, daugiausiai buvo atkreipta į... miškus. 

A. Rukuiža su šeima tuo tarpu yra apsistojęs Tabor Farmoj, 
pas J. J. Bachuną, kurio garsioji Tabor Farma šįmet jau yra, regis, 
ne tiek vasarojimo vieta, kiek... lietuvių tremtinių pereinamoji sto
vykla. Daugelis jų ten ir "apsibuvo", bet kitiems tenka jau ir kitur 
dairytis pastovios įsikūrimo vietos. Šis rūpestis šiuo m#tu ir čia 
spausdinamų įspūdžių autoriui yra labai stiprus... 

tas langas. Sėdynės minkštos, 
patogios, per naktį galima snau
sti, o kas gali — ir miegoti. 

Lygiai 1 vai. p. p. motorai su
urzgė, lėktuvas pradėjo drebėti 
ir milžinas pradėjo riedėti taku. 
Pravažiavus apie 500 metrų mo
torai dar smarkiau suūžė ir mū
sų paukštis pradėjo kilti. Mes 
pajutome, kad jau neberiedame, 
o plaukte plaukiame. Po mūsų 
kojomis, apačioje, bėga keliai, 
medžiai, namai... 

Lėktuvas kilo ir kilo tol, kol 
neprasimušė per nesuglaustų, 
baltų debesų sluogsnį. Tai jis 
patekdavo į debesį, tai vėl iš 
jo išnerdavo. Į debesį patekus 
juntamas greičio sumažėjimas, 
lėktuvas kyla kiek į viršų, o 
išlysdamas iš debesio krinta 
kiek žemyn. Tokiu būdu buvo 
juntamas gana smarkus lėktuvo 
siūbavimas. Dalis keleivių pra
de j o sirgti jūros liga. 

Kai pakilom virš debesų, skri
dimas buvo gana lygus ir malo
nus. 

Saule ivietg ir smarkiai kai
tino mūsų kabiną, bet vėsinimas 
čia irgi geras, tad karšta nebu
vo. Per debesų tarpus buvo pui
kiai matyti vokiško krašto gam
tovaizdis: išmėtyti kaimai ir 
miesteliai, tarp jų išraižyti ke
liais ir plentais laukai ir di
desni tamsūs miškų plotai, ku
rie užima per 25'< Vokietijos 
žemės. 

Perskridę Reiną, atsiradome 
virš Belgijos ir vėliau Olandijos. 
Krašto vaizdas čia jau kitoks, 
miškų beveik visai nėra, lau
kuose iš tolo tarp vaismedžių 
baltuoja sodybos. Olandijoj pa
stebėjom daugybę kanalų ir net 
jūros dalį, pylimu atitvertą ir 
pradėtą nusausinti. Apie 1 vai. 

dūrėm virš Anglijos. 
čia gamtovaizdis irgi kitoks. 

Anglijos pietinėje dalyje visur 
sodybos, sodai, fabrikai, mieste
liai, laukų mažai tematyt — vis
kas užstatyta, viskas užimta. 

Skrendant toliau į šiaurę, jau 
matyti vis daugiau ir daugiau 
plikų, tuščių vietų. Pagaliau už-
skridome virš plikų kalnų, kurių 
slėniuose kur nekur galima buvo 
pastebėti sodybas ir nedidelių 
miškų plotus. 

Skrendant virš šitų kalnų de-

terai jūros paviršiuje. 
Skridome vis virš baltų de

besų, kurių paviršiuje atsiras
davo vis didesnių protarpių. Jie 
atrodė kaip juodos properšos 
užšalusiame ežere. 

10 vai. vak. per rūką ir ttetu 
nusileidome Islandijos saloje, ne
toli Reykjaviko, Kefalavik aero
drome. Pavalgę ir truputį pa
silsėję vėl pakilome ir per rūką 
skridome iki po vidurnakčio. Rū
kui pranykus, ant horizonto-že-
mai pasirodė poliarinė saulė. 

Pasirodo, kad mes skridome 
tarp dviejų debesų sluogsnių: 

besuotumas žymiai padidėjo ii apa£ioje buvo balti tiršti, o 1,000 
rūkas visiškai uždengė žemę. 

Rūkas ir tiršti balti debesys 
vis kilo, taigi turėjo kilti ir mū
sų lėktuvas. Skrendant virš ši
tų debesų ir žiūrint per langą 
atrodė, kad lėktuvas neskrenda, 
bet šliaužia per baltą sniego 
dangą ir tik motorų burzgė j i-
mas išblaškydavo šias iliuzijas. 

Pagaliau tirštų debesų danga 
prasiskleidė ir apačioje pasirodė 
didelis, salomis nusėtas, ežeras. 
Skrendant per ežerą orlaivį ge
rokai pamėtė, nes čia būta oro 
duobių. 

Kada palikome Anglijos kran
tus, nematėme, nes apačioje vėl 
buvo tirštas rūkas. 

7 vai. 30 min. atsiradus tarp 
debesų tuštiems tarpams, pa
matėm banguojančią jūrą. 

Matomi nedideli jūros plotai 
buvo lyg baltos vatos gabalais 
nusėti ir atrodė, kad tie vatos 
gabalai iškyla iš gelmių, plečia
si ir pamažu tirpsta, tai vėl ki
toje vietoje atsiranda. 

Taip iš aukštai atrodė puto
janti jūra. Kaip tamsią naktį to
li atrodė žvaigždės, taip toli iš 
lėktuvo atrodė balti bangų ske-

metrų virš mūsų tamsūs debe
sys. Apatiniai balti debesys bu
vo saulės apšviesti geltonai-rau-
dona ar oranžine spalva, o virš 
mūsų per debesis ėjo auksiniai 
saulės spinduliai ar auksiniai 
ruožai. Kadangi debesys judė
jo ir mes skridome, tai apšvieti
mas ir spalvos tonai kas sekun
dę mainėsi. Reginys buvo ne
paprastai žavingas ir žodžių jam 
aprašyti nėra. Ir šitame užbur
tame pasaulyje mes skridome il
gą laiką. 

8 vai. rytą nusileidome New
foundland© saloje, kur pusan
tros valandos ilsėjomės. 

Mums besiilsint nusileido ir 
kitas lėktuvas, irgi su "dypu-
kais" iš Hamburgo. Jų tarpe 
buvo keletas pažįstamų. Suti
kau net kolegą prof. Stasį Jan
kauską su šeima, kurių nebuvau 
matęs nuo 1939 metų. 

Vėl pakilus, pastebėjau, kad 
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visa Newfoundland© sala nflsėta 
įvairaus dydžio ežerais, kurie 
užima apie 40% paviršiaus. 
Tarp ežerų žemės plotai apau
gę menkais miškais. Nei kelių, 
nei trobesių — visai laukinė 
gamta. Poliarinės saulės ap
šviesti ežerai atrodė, kaip ant 
tamsaus fono išsilieję pieno kla
nai, o saulei nešviečiant — kaip 
juodos prarajos. 

Apie 11 vai. 30 min., skren
dant virš debesų, priešakyje pa
sirodė aukštas tamsus debesys 
ir mes įskridome į jį. 

Pasidarė tamsu, lėktuvą pra
dėjo mėtyti, žaibai virš mūsų, 
apačioje ir iš šonų, ledai mušė 
į kabinos stogą ... Reiškia, mes 
patekome į audros centrą. Ke
leiviai pradėjo sirgti — vieni iš 
baimės, kiti nuo siūbavimo. Aš 
jutau, kad mūsų "Seaboard 
West" yra maža plunksnelė, 
kurią audra mėto, kur nori ir 
kaip nori. 

Kada pastebėjau, kad lėktu
vo sparnas, prie kurio pritvir
tinti du motorai dreba ir link
sta, pagalvojau, kad mes visi 
čia esame niekis prieš gamtos 
galybę ir kiekvienu momentu 
galime būti numesti ant žemės, 
kaip visai nereikalingas daiktas 
čia — 6,000 metrų aukštyje, 
audros širdyje. 

Vienok mūsų lėktuvas, nors 
drebėdamas ir siūbuodamas, ki
lo aukštyn ir po 35 minučių 
kovos išėjo į gryną, saulėtą orą. 

Dabar mes viršuje turėjome 
gryną dangų, o apačioje tirštus, 
nepermatomus, iš viršaus stftt-
lės apšviestus debesis. 

Taip skridome ilgokai ir tik 
netoli nuo Amerikos kranto de
besys pranyko ir pasirodė visai 
rami jūra. 

Neilgai trukus mes buvome 
virš Bostono ir skridome New 
Yorko kryptimi. Oras buvo 
skaidrus, galėjome stebėti Ame
rikos miestus ir kaimus. Pa
galiau pamatėme ir patį New 
Yorką. 

Nusileidome New Yorko aero
drome liepos 2 d., 2 vai. p.p. Eu
ropos laiku. Tokiu būdu kelio
nėje nuo Muencheno iki New 
Yorko išbuvome 25 valandas. 

Kelione lėktuvu esu sužavė
tas. Pamačiau tokių gamtos ste
buklų, tokių žavėtinų vaizdų, 
kokių nei poetas, nei dailininkas, 
nei mokslininkas, žemėje tik bū
damas, negali atvaizduoti. Be to, 
tai buvo visai netikėtai išsipil
džiusi sena mano svajonė pa
skraidyti lėktuvu. 

A. Rukuiža 

PRATINKIM JAUNUOSIUS 
LIETUVIŠKAI SKAITYTI 

Gerai, kad rodoma nemaža 
susirūpinimo, kaip šiame krašte 
lietuviams pasilikti lietuviais. 
Daromos anketos, visokie vais
tai siūlomi. Noriu ir aš padaryti 
vieną pasiūlymą. 

Visiems aišku, kad lietuviška 
spauda, laikraščiai ir knygos 
yra didelis lietuvybės ramstis. 
Deja, jiems nelabai sekasi. Yra 
visokių priežasčių. Viena iš jų 
yra ta, kad amerikonai arba be-
suamerikonėją labiau mėgsta 
gumą kramtyti, negu knygas 
skaityti... 

Antra vertus, ne visos šiame 
krašte leidžiamos lietuviškos 
knygos ir laikraščiai yra pakan
kamai įdomūs ir vertingi. Ta
čiau svarbiausias dalykas yra 
įprotis. Patarlė sako: "Ko Jone-
is neišmoko, Jonas nebeišmoks". 
Tad reikia jau iš mažų dienų 
pratinti jaunuomenę skaityti 
lietuviškas knygks ir laikraš
čius. 

Deja, beveik neturime šiame 
krašte lietuviškos vaikų ir jau
nuomenės literatūros. Lietuviai 
tremtiniai Vokietijoj išleido ne 
tik vieną eilę vaikams ir pa
augliams skiriamų Jcnygelių, bet 
ėjo ir puošnus vaikų laikraštė
lis "Saulutė". O ką mes galime 
čia savo vaikams pasiūlyti ? 
Nieko. Tuo tarpu nuo angliškų 
vaikų knygelių krautuvių len
tynos lūžta. Dažnai jos yra la
bai menkos savo turiniu, nors 
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Ir šįmet liepos 17 dieną Chi-
cagos lietuvių veteranų legijo-
nierių Dariaus - Girėno postas 
| surengė iškilmes tautos didvy

riams — Dariui ir Girėnui pa
minėti. Buvo gražus posto le-

i gijonierių paradas ir apeigos 
| prie paminklo, kuriose dalyvavo 

tūkstančiai lietuvių. 
Iškilmių metu kalbėjo kun. 

P. Dauž-
vardis, teisėjas J. T. Zuris ir 
adv. A. A. Olis. Iškilmių pabai
goje prie paminklo padėtas gra
žus gėlių vainikas. 

Iškilmėmis domėjosi ne tik 
lietuvių, bet ir didieji Chica-
gos laikraščiai, atsiuntę savo 
korespondentus ir fotografus. 

Po iškilmių daugumas greit 
išsiskirstė, tik naujakuriai lie
tuviai dar ilgiau pasiliko ir bū
reliuose prie Dariaus-Girėno pa
minklo dalinosi įspūdžiais. Iš jų 
teko girdėti, kad tai yra jiems 
maloniausia vieta susitikti, nes 
ta vieta yra lygiai surišta ir 
su Amerikos lietuviais ir su pa
čia Lietuva. 

Pirmą kartą su naujai atvy
kusiais tremtiniais pasimačius, 
graudžios mintys kyla: kiek 

WATERBURY* CT. 
LAIMINGAS DP SKAMBINA 

JAV LAISVĖS GARBEI 

Tokia antrašte vietos ameri
koniškas dienraštis pasakoja 
juokingą nuotykį apie vieną mū
sų tautietį, 82 m. amžiaus Mar
tiną Bulevičių. 

Jis parašęs savo giminėms 
Lietuvoje laišką, kad esąs gy
vas, sveikas ir laimingas savo 
naujoje tėvynėje. Norėdamas 
būti tikras, kad laiškas nebus 
pamirštas išsiųsti, nutarė pats 
jį išsiųsti. Tik, varge, pataikė 
ne į pašto dėžutę, o į gaisro 
aliarmo dėžutę, esančią prie lie
tuviškos šv. Juozapo bažnyčios. 
Tuoj atvyko 5 gaisrininkų ma
šinos. Seneliui, žinoma, buvo 
kiek "strioko", o gaisrininkams 
— juoko, kai jie patyrė aliarmo 
priežastį. 

Visa tai teisybė, tik vieną 
dalyką laikraštis "pagražino". 
Tą laišką rašęs ir į klaidingą 
dėžutę pataikęs asmuo nėra DP, 
o jau senas amerikietis. 

gerų lietuvių karo audros iš
mėtė toli nuo tėvynės Lietuvos. 
O jie vis dėlto ir čia rūpinasi 
Lietuvos ateitimi, gyvena jos 
likimu... 

Aleksandras A. žalpis 

Reikalaukite 
GERIAUSIO! 

Pajuskit švelniai sultingo sko
nio malonumą, gerdami tikrai 
puikų šviesų Pilzeno alų. Paimkit, 
dėžę P.O.C. alaus į namus tik
roms vaišėms. P.O.C. dabar ga
lima Kauti ir skardinčse. poe 

Svfoa'Dity 
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C O .  O F  C L E V E L A N D  

puošniai išleistos. 
Reikia kas nors daryti. Pir

miausia tuo turėtų susirūpinti 
lietuviškų laikraščių leidėjai. Jei 
jaunoji karta lietuviškai neskai
tys, tai visų mūsų laikraščių 
dienos suskaitytos: dar keletas 
dešimtmečių ir nebebus kas juos 
skaito. 

Tad nieko nelaukdami visi 
mūsų laikraščiai turėtų įvesti 
nuolatinį skyrelį "jauniesiems 
skaitytojams". Mažiesiems pa
skaitys tėvai (juk vaikai nuola
tos prašo: pasakyk pasaką!), 
paaugę pradės patys skaityti, 
o pradėdami "Jaunųjų skyreliu" 
ims ir visą laikraštį skaityti. 
Įpras arba neužmirš lietuviškai 
skaityti ir lietuviškas laikraštis 
bus jiems reikalingas. 

Turime neblogų jaunimo li
teratūros autorių: A. Giedrius, 
B. Gaidžiūnas, Vytė Nemunėlis, 
Viktoras Šimaitis, Stepas Zo-
barskas ir kt. Iliustratorių irgi 
netrūksta. Beveik visi jie jau 
Amerikoj arba greit bus. 

Tik visa bėda, kad mūsų laik
raščiai perdaug įpratę iš iš
maldų gyventi. Kiti ir neblogus 
namus ir spaustuves įsigyja, 
tačiau mokėti autoriams atly
ginimą laiko nuodėme. Tokia 
jau tradicija susidarė: kuo dau
giau iš lakraščio dolerių išspaus
ti, o jo kokybė nesvarbu. O kas 
gi norės užsidėti nuolatinę pa
reigą kad ir užpildyti vaikų 
skyrelį už pliką "dėkui"? 

Daugelis sugebančių parašy
ti, kai redaktoriai įkyriai pra
šo, karts nuo karto parašo po 
straipsnelį, tačiau dažniausiai 
rašo tik tada, kai esti pavargę 
nuo kitų darbų ir galva jau rim
tesniam darbui nebetinka. Ar 
nuostabu, kad dažnai tokie 
straipsniai yra gana blankus 
ir vandeningi? 

Ir aš pats, prisipažinsiu, ne 
kartą tokią nuodėmę esu pa
pildęs, pasiųsdamas laikraščiui 
ant greitųjų apmestą straipsne
lį. Lietuvoje tikrai būčiau gėdy-
jęsis su tokiu "kūriniu" varsty
ti redakcijų duris, o čia žiūrėk 
dar susilauki padėkos ir pagy
rimo laišką iš redaktoriaus. 

Vargšai tie mūsų redaktoriai. 
Reikia atsiminti, ką patarlė sa
ko: "Pigi mėsa šuniui". Tačiau 
atrodo, kad jiems labiau patin
ka kitos patarlės skelbiama iš
mintis: "Dovanotam arkliui į 
dantis nežiūri" — geras ar blo
gas, imk ir tiek. 

Šiaip ar taip mūsų redakto
riai ir leidėjai turėtų apie tai 
pagalvoti ir rasti išeitį iš tokio 
užburto rato. Mūsų spaudos ko
kybė turi pagerėti. Reikia viską 
daryti, kad ir Amerikoj augusi 
karta skaitytų lietuvišką spau
dą. Dr. J. Balys 

DIRVOS nuomonė: Sumanymas 
geras. Ir nebe naujas. Nes, re
gis, visi redaktoriai apie tą yra 
galvoję ir kai kurie net bandę... 
Kodėl nesisekė? Gal ir dėl to, 
kad bandė tuos skyrelius tik 
'dovanotais arkliukais" pripil
dyti... 

Dr. J. Balio šiame rašte yra 
viena maža klaidelė. Jis sako, 
kad laikraščių leidėjai stengiasi 
"kuo daugiau iš laikraščio do* 
lerių išspausti". 

Ištikrųjų tačiau leidėjams 
tenka stengtis tų dolerių kuo 
daugiau išspausti ne iš laikraš
čio, bet laikraščiui, kad jis galė
tų laikytis nors toks, koks yra... 

Nekalbėdami už kitus, DIR
VOS leidėjai sutinka savo "iš 
laikraščio išspaustus" dolerius 
užsimerkę ir neskaičiavę mainy
ti į bet kieno "išspaustus" do
lerius, vis vien, ar jie būtų "iš
spausti" iš universiteto, ar iš 
siuvyklos, ar iš restorano vir
tuvės, ten indus beplaunant... 

Kai kurie laikraščiai namus 
ir neblogas spaustuves įsigyja? 
Na, jei tokių yra, tai jiems pri
klauso pirmenybė įvesti gerą 
vaikų skyrių ir mokėti gerus 
atlyginimus autoriams ... 

Bet, galų gale, mes nematom 
didelio skirtumo tarp tų mūsų 
laikraščių, kurie turi savus na
mus ir savas spaustuves (pakar
tojame, jei tokių yra!) ir tarp 
tų, kurie neturi. Laikraščio ne
galima išleisti ant šaligatvio at
sisėdus. Kas neturi spaustuvės, 
tas moka už spausdinimą ki
tiems. Kas turi, tas turėjo už 
tą patį spausdinimą sumokėti 
iš anksto, spaustuvę pirkdamas, 
kieno nors uždirbtais pinigais, 
kuriuos paprastai reikia grąžin
ti, kam jie priklauso. Kas netu
ri namo, tas moka nuomą, o kas 
įsigijo namą, tas turi už jį iš
simokėti ... 

O faktas pasilieka, kad pre
numeratoriai laikraščio paga
minimo išlaidų neapmoka. Lei
dėjai tam nuostoliui padengti 
turi spausti dolerį visokiais bū
dais: arba, anot J. Balio, išmal
domis, arba skelbimais, arba 
parengimais, loterijomis, o šalia 
visų šitų būdų — neskaičiuoja
momis ir neatlyginamomis dar
bo valandomis... 

Todėl taip ir išeina, kad re
daktoriai rašyti sugebančius 
tautiečius įkyriai prašo jiems 
padėti, o kai neprisiprašo, arba 
nedrįsta būti per daug įkyrūs, 
tai... rašo patys, "kai esti pa
vargę nuo kitų darbų (taip, nuo 
kitų darbų, kurių prie laikraščio 
išleidimo yra daug daugiau, ne
gu rašymas ...) ir kai galva 
rimtesniam darbui jau nebetin
k a "  . . .  

Ištikrųjų, ne tik redaktoriai 
ir leidėjai, bet ir bendradarbiai 
bei skaitytojai "turėtų apie tai 
pagalvoti ir rasti išeitį iš tokio 
užburto rato"... 
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pEREITĄ savaitę Clevelande įvyko ne anglų kalba lei
džiamų laikraščių redaktorių bei leidėjų bendras po

būvis ir pasikalbėjimas. 
Vienas kalbėtojas tarp kitų dalykų štai ką pabrėžė: 
"Mes visi čia esame ne naujokai. Jei asmeniškai kai 

kas iš mūsų ir nesenai čia, tai mūsų laikraščiai turi jau 
po kelias dešimtis metų amžiaus. Per tą laiką šimtai ir 
tūkstančiai visokių įmonių bankrutavo, jų tarpe nemaža 
ir laikraščių, leidžiamų anglų kalba, o mūsų. laikraščiai 
atlaikė karų ir depresijų spaudimą ir jie tebėra gyvi. 
Reiškia — jie yra reikalingi. Jei jų niekam nereiktų, 
tai jų ir nebūtų!" 

» * 
Tą patį galima pasakyti ne tik apie Clevelande, bet apie 

visus Amerikoje leidžiamus ne anglų kalba laikraš
čius. Jeigu jie yra, tai tas rodo, kad jų kam nors reikia. 

Bet jeigu į tuos mūsų laikraščius būtų žiūrima vien 
komerciškai, tai kažin ar jie būtų; Su apgailestavimu 
tenka pripažinti, kad, kaip daugelis kitos kilmės ame
rikiečių, taip nemaža ir lietuvių nebepasiilgsta ir ne
beieško savojo laikraščio. Dažnam tenka įkalbėti, kad 
lietuviškas laikraštis jam naudingas ir reikalingas .., 

* * 

|(od£! gi lietuviui reikalingas lietuviškas laikraštis? 
Ar tik tam, kad jis sužinotų vietos ar pasaulio gyve

nimo naujienas? 
Taip, jeigu jis kitos kalbos nemoka, tai reikalingas 

ir tam, bet, jeigu jis, gyvendamas šiame krašte, jau mo
ka angliškai, tai jis tų žinių daug daugiau gali rasti di
desniuose ir net pigesniuose angliškuose laikraščiuose. 

Susipratusiems lietuviams lietuviškas laikraštis rei
kalingas dėl to, kad šitame laikraštyje jis gali ir turi 
rasti tai, kas lietuviui svarbu, bet ko jokiame kitame laik
raštyje jis negali rasti. 

# * 

pažnas amerikietis lietuvis sako, kad laikraštis yra toks 
pats biznis, kaip ir visi kiti... 
Ar gi? Palyginkim, pavyzdžiui, su "Coca-Cola". 

"Coca-Cola" gamintojai labai stengiasi, kad to gėrimo 
žmonės kuo daugiasiai vartotų, jį pirktų. Kodėl? Todėl, 
kad nuo to priklauso jų uždarbis. 

Bet man ar kiekvienam iš mūsų — ar labai rūpi, 
kiek bonkučių "Coca-Cola" bus parduota? Nei trupu
čiuką! Išgėriau ir užmiršau! Jei negersiu aš ir negers 
kiti — tai gamintojai apskaičiuos, kad tas biznis nebe-
ąpsimoka ir nustos gaminti, Prasimanys ką kitą. 

O su laikraščiu kitaip. Jeigu susipratęs lietuvis 
skaito laikraštį, tai jis nesitenkina tuo, kad tik jis pats 
skaito — jis stengiasi, kad ir kiti lietuviai lietuviškus 
laikraščius skaitytų, stengiasi, kad per juos būtų stipri
namas mūsų lietuviškas visuomeninis gyvenimas. 

O kaip leidėjai bei redaktoriai? Ar jų pastangos 
išplatinti laikrašti yra tik dėl tos pačios priežasties, kaip 
"Coca-Cola" gamintojų? Ar laikraščiai leidžiami tik 
tol, kol jie apsimoka, kol duoda gana pelno, kad leidėjai 
— redaktoriai galėtų iš to gražiai gyventi? 

Jei taip būtų, tai lietuviškų laikraščių jau senai Ame
rikoj nebebūtų. Nesisteigtų ir nauji lietuviški laik
raščiai tuose kraštuose, kur dabar lietuvių atsiranda. 

Redaktoriams — leidėjams lietuviški laikraščiai atro
do reikalingi ne dėl jų asmeniško pelno ar pragyvenimo, 
nes pragyventi jie galėtų daug lengviau ir geriau dirb
dami bet kokį kitą darbą. 

Mūsų laikraščiai yra leidžiami todėl, kad esame vi
si įsitikinę, jog jie yra mūsų tautinių idealų žiburiai. 
Dega ir palaiko lietuviuose tuos idealus, bet dega sun
kiose sąlygose. Ne dėl biznio, o dėl tų mums bendrų 
idealų visi — leidėjai ir susipratę skaitytojai — norime, 
kad jie degtų kuo ilgiausiai ir kuo šviesiausiai. 

* * 

yis dėlto daugelis amerikiečių lietuvių iš patyrimo žino, 
kad lietuviškas laikraštis yra ne biznis, o auka. Todėl 

tiek daug jų suprato ir jautė, jog ir jiems reikia savų 
laikraščių išlaikymo naštos dalelę imtis ant savo pečių. 

Kas raštu, kas pinigu, kas apmokėtu, nors gal ir ne 
visada jam apsimokančiu, savo biznio garsinimu — visi 
stengėsi savo laikraščiams padėti. 

Patys dažnai nelengvai plunksną pavaldydami, šir
dim jautė, kad savas laikraštis yra jiems patiems bran
gus šviesos šaltinis. 

Tad ne vien redaktoriams bei leidėjams, bet ir tiems, 
kurie savo pasiaukojimu iš šalies prisidėjo prie lietu
viškos spaudos išlaikymo iki šių dienų, gali būti gerokai 
skaudu susitikti su apsišvietusių žmonių nuomonėmis, 
kurios lietuvišką laikraštį svetimame krašte sulygina 
su paprastu bizniu ir nebemato jokio reikalo be atitinka
mai apskaičiuoto atlyginimo pirštą pajudinti jo labui... 

* « 

Kiekvienas laikraščio leidėjas būtų laimingas, jei už 
kiekvieną talką būtų pajėgus atsilyginti, kaip "Coca-

Cola" gamintojai atsilygina už jiems reikalingas medžia
gas. Leidėjai privalėtų tai daryti, jeigu laikraščiai būtų 
reikalingi tik jiems. Arba, jeigu visi, kas laikraščiu nau
dojasi, irgi taip komerciškai atlygintų laikraščio leidi
mo išlaidas. 

Kol to nėra, galima tik arba tuos mūsų tautinius 
žiburius tuč tuojau užgesinti, arba kviesti susipratusią 
visuomenės dalį į savanorišką pasiaukojimo reikalau
jančią talką. 

Kas supranta, kad laikraščiai mums visiems reika
lingi, tas nepriekaištaudamas talkininkauja. 

PATVIRTINS 
Kai ši DIRVA bus skaitytojų 

rankose, USA Senatas jau bus, 
tur būt, patvirtinęs Atlanto Pa
ktą. Paskutinę diskusijų dieną, 
spėjama, kad prieš patvirtinimą 
gali balsuoti daugiausia 14 se
natorių, o už patvirtinimą dau
giau kaip du trečdaliai. 

šiuo nutarimu USA dar sti
priau suriša savo reikalus su 
Europos reikalais. Įdomu tai, 
kad patvirtinimas įvyksta to
je pačioje salėje, kurioje ka
daise buvo priimta garsioji Mon
roe doktrina., Tada USA sten
gėsi atsiriboti nuo Europos ir 
reikalavo, kad Europa nesikiš
tų į USA reikalus. Dabar pasi
keitė laikai ir toj pačioj salėj 
kitoki nutarimai. 

Senatas laikinai posėdžiauja 
senoj salėj, nes dabartinė sale 
yra taisoma. Likimas lėmė, kad 
tas didelis nutarimas būtų k'aip 
tik šitoj vietoj priimtas ... 

Neatrodo, kad senatorius Taft 
būtų įgijęs ypatingai daug po
puliarumo savo pareiškimais 
prieš Paktą. Respublikonų dau
guma balsuoja už ir Taftą smer
kia net vadindami jį... bolše
vikų sąjungininku. Bet tai ne
reiškia, kad kitais metais k07 
munistai balsuos už Taftą ... 

Geriau vėliau, negu niekad... 

Pr. Dailidė DRAUGE rašo, 
kad ekskomunikavimas visų ka
talikų, prisidedančių prie ko
munistų partijos, yra logiška 
išvada. 

Visai sutinku. Tik ar nebūtų 
buvę dar logiškiau ,tą padaryti 
maž daug 30 metų anksčiau? 

K. B., Detroit* Mich. 

šita audra pas mus dar nenori 
nutilti 

DIRVA džiuginančiai atsilie
pė į tilstančią audrą pas kaimy
nus. 

Jeigu USA laikraščiai, kaip 
NAUJIENOS, DRAUGAS ir 
DARBININKAS nebūtų tiek 
daug kišęsi į Kanados lietuvių 
reikalus, tai gal ir toji audra 
vandens šaukšte nebūtų virtu
si didoku kunkuliuojančiu puo
du, ir mažiau būtų buvę kliu
dyta kanadiečiams sueiti vėl 
vieny bėn. 

P. P. J., Baltimore, Md 
Chicagoj tą savaitę buvo 104 
laipsniai: čia nei rūgštus pie
nas negalėjo pagelbėti... 

Pereitos savaitės SANDAROJ 
tūlas Alfa vis dar kovoja prieš 
"tautos vado" pavojų. Prieš de
šimtį metų mušėsi, o šiandien 
kumščiais mosikuoja... Per 
daug karščio, ar ką? 

V. B., E. Chicago, Ind 

GĖL.ITJ PUOTA 
Nadas Rastenis, žinomas Amerikos lietuviuose veikėjas ir rašy

tojas, rengia spaudai savo eilių rinkinį. čia dedamas vienas iš to 
rinkinio eilėraščių. Paprastas savo forma eilėraštis ypatingai pa
sižymi nuotaikingumu ir gausiu, tiesiog brangiu gėlių vardų rin
kiniu, puikiai iškeliančiu mūsų kalbos turtingumą ir... toli nuo tė
vynės, svetimuose miestuose gyvenančio autoriaus nuostabiai gyvai 
išlaikytus atsiminimus apie žaliąsias tėvynės pievas... 

Uogiene ant lupų 
Kode! Alger Hiss byla liko neišspręsta? 

Į derlingą žalią lanką 
Margos gėlės susirinko; 
žolynai nepasiliko, v 
Su jomis ir jie atvyko 
Į pavasarinę puotą, 
Saulės šypsą vainikuota. 

* * 
Čia žibutė liaunakote 
Pirmutinė prisistatė. 
Sekė ją graži puriena, 
Skaisti, kaip saulėta diena. 
Pakalnutė parfumuota 
Atbaltavo į šią puotą. 
Ir pienys tiesus, geltonas, 
It patricijus romėnas. 
Reiškė savo majestotą. 
Gegužė grakšti, šilkuota 
Iškilmingai pasirodė. 
Aguonėlė skaistaveidė 
Puotai palenkė galvelę. 
Ramunaitis rugiagėlę 
Išdidingai atlydėjo. 
Traškis vienas sau atėjo. 
Linksmas dobilas atkako, 
Apsistojo šalia tako. 
Tuoj ir nerangus, atšalęs, 
Atlingavo ir kūkalis. 
Netvarkus ir išsiskėtęs 
Atsvyravo tamsus kietis. 
Ir našlaitė čia atvyko 
Lydima dailaus gvazdiko. 
Gi kierutis ir čiobrelis, 
Bei vijoklis ir snaudalis 
Akį veriančią leliją 
Užmačiomis atsivijo. 
Ir žirnikas nepoilgo, 
Apkabinęs laibą smilgą, 
Įlingavo tartum girtas. 
Juodu sekė kmynas tvirtas. 
O paskui ir visos kitos, 
Į šią puotą užprašytos, 
Mišrios gėlės sugurėjo, 
Nubučiuotos lengvo vėjo. 

# * 
žiogų orkestrą styginė 
Linksmą minuetą pynė. 
Išdidi lankos viešnagė 
Linksmumu liepsnojo, degė. 
Vietoj likerio ir vyno, 
Rasa pilotą besvaigino. 
Saulė į nakvynę sviro. 
žiogų smuiką, arpa, lyra, 
Kanklės, liuta ir cimbolai, 
Pritariant skudučiams baloj 
žolynams mėnesienoje, 
Muzika sparnavo koją. 

žolynai suktinį šoko 
Ir suktinį ir kazoką, 
Polką, valsą, menuetą 
Ir banguojantį baletą. 
Kai linksmybė išsivystė, 
Tai ir čiulbanti artistė — 
Ar iš džiaugsmo, ar pavydo, 
Gojuj arijas pragydo. 
Nuo pavakarių ik ryto 
Kvepalai-parfumai plito — 
Skaidrioje mėnesienoje 
Maudėsi žiedai rasoje. 
Puota šoko ir dainavo, 
Rasos likerius ragavo. 
Iš linksmumo mielo, staigo 
žemčiūguotos gėlės svaigo. 
Glostoma lengvučio vėjo 
Puota virpo ir šlamėjo. 

« # 
Ir prie šilo ir prie ravo 
Linksma puota romansavo. 
Merkė puriena gvazdiką. 
Traškis su našlaite dyko. 
Kietis gegužę viliojo; 
Kmynas rugiagėlę mojo. 
Glostė papartis žibutę; 
Juokės pieniui pakalnutė. 
Lelija prie kranto ravo 
Į kierutį koketavo. 
Smilga dobilą mylėjo, 
šalia jo džiaugsmu virpėjo. 
Linksmi žolynai ir gėlės 
Tirpo smagumuose meilės, 
Iki aušra spinduliuota 
Atnešė nelemtą rytą... 

* * 
Saulei veido neparodžius 
Subruzdėjo tylus sodžius. 
Vyrai mieguisti, nevalgę, 
Pasipustė plieno dalgį, 
Varė pradalgius per klonį -
Kirto kietį, viržį, pienį, 
Smilgą, dobilą, kūkalį, 
Ir kierutį, ir snaudalį, 
Ir skaistuolę aguonėlę, 
Ir lieknutę rugiagėlę, 
Ir baltuolę pakalnutę, 
Ir našlaitę, ir žibutę — 
Gėlių linksmą gegužinę 
šaltaširdė mirtis skynė... 
Bėgyje valandų ryto 
Milijonai žiedų krito. 
Iš plataus saulėto sklypo, 
Šermenų kvapai sukvipo*.. 
Taip ir baigės gėlių puota 
šieno kūgiuos palaidota... 

Nadas Rastenis 

Alger Hiss liko nei pakartas, 
nei paleistas. Prisiekusieji tei
sėjai negalėjo vienbalsiai pri
imti jokio sprendimo — nei 
kad kaltas, nei kad nekaltas^ 
Aštuoni balsavo, kad kaltas, ke
turi — kad ne. Ligi šiol dar ne
žinia, ar byla bus sprendžiama 
iš naujo, ar bus nutraukta. 

# # 
Alger Hiss buvo aukštas Vals

tybės Departamento valdinin
kas Roosevelto laikais. Jis buvo 
net generaliu sekretorium San 
Francisco konferencijoj, kur bu
vo įsteigta Suvienytų Tautų Or
ganizacija, vadinama UN. 

Atsirado žmogus — W. Cham
bers, — kuris tvirtina, kad 1938 
metų pradžioje Hiss perdavė 
jam visą eilę slaptų dokumentų, 
su tikslu persiųsti juos Mas
kvos agentams... 

Hiss prisiekė, kad 1938 me
tais jis to Chambers iš viso nė
ra matęs... O Chambers tvir
tina savo. 

Katras sako teisybę? Katruo 
tikėti? Į tokį klausimą teismas 
turėjo atsakyti, bet neatsakė. 

* * 
Bylos metu apie A. Hiss la

bai žymūs žmonės atsiliepė, 
kaip apie puikiausį, lojaliausį 
pilietį ir valdininką. 

Tarp tų, kurie pareiškė ge
riausias atestacijas apie Hiss, 
buvo net Rooseveltienė ir Vals
tybės Sekretorius Acheson. Nie
kas daugiau nepasakė nieko įtar
tina apie jį, išskyrus tik tą vie
ną Chambers, kuris tvirtino 
savo... 

Gynėjas užtat labiausiai ir 
stengėsi parodyti teismui, kad 
Chambers yra visiškai nepati
kimas žmogus. Iškėlė daug juo
dų dėmių iš jo praeities. Įdo 
miausia, kad Chambers visai 
nesigynė dėl tų dalykų. Jis pri
pažino — taip, buvau toks ir 
toks, esu ir melavęs, esu ir krei
vai prisiekęs, gyvenau susidė
jęs su tokia moterim, kaip sa
kote ... Bet kad Hiss man da
vė šituos dokumentus, vistiek 
teisybė... 

Gynėjas nupiešė Chambers, 
kaip melagį, ištvirkėlį, veidmai
nį, įrodinėdamas, kad juo nie
kaip negalima tikėti. O Hiss — 
puikus vyras, apie kurį visi gra
žiausiai atsiliepia, geras valdi
ninkas, turi didelių nuopelnų — 
kaip gi galima įtarti jį esant 
išdaviku! 

Gynėjo kalba į prisiekusius 
teisėjus buvo daugiausiai nu
kreipta į jų jausmus. 

Kaltintojas (prosekiutorius, 
arba prokuroras) pradėjo savo 
kalbą tokiais žodžiais: 

— Pabandykime pasinaudoti 
protu, o ne jausmais. Jūs ne
galite sakyti "Man tas žmogus 
nepatinka, man nepatinka, kaip 
jis savo plaukus šukuoja, tai aš 
jam negaliu tikėti, nors jis pri
siektų ant visos biblijų krūvos". 
Reikia vadovautis protu. 

Toliau prokuroras nurodė, kad 
be Chambers dar yra trys svar
būs liudininkai: 

1. Valstybės departamento 
slapti dokumentai, kurie buvo 
Hiss žinioje, bet atsidūrė pas 
Chambers, kuris tuo metu pri
klausė sovietų šnipų grandinei. 

2. Tie dokumentai yra iš 1938 
metų pradžios. 

3. Jie yra perrašyti sena 
Woodstock mašinėle, kuri buvo 
tuo metų A. Hiss nuosavybėje. 

- Jeigu vaikas išeina iš vir
tuvės ir jo veidas išteptas uogie
ne — kalbėjo kaltintojas, — tai 
ar jums reikia išpumpuoti jo 
vidurius, kad įsitikintumėt, ar 
jis tikrai valgė uogienę? 

« # 
Ekspertai tikrai įrodė, kad 

dokumentai buvo perrašyti ta 
pačia mašinėle, kurią anais lai
kais vartojo A. Hiss savo pri
vatiems laiškams. 

Gynėjas sutiko, kad raštai ta 
pačia mašinėle perrašyti. Jis net 

surado ir tą mašinėlę ir atnešė 
į teismą. Bet jis norėjo įrody
ti, kad 1838 metais A. Hiss tos 
mašinėlės jau nebeturėjo. Reiš
kia, dokumentus perrašinėjo ne 
A. Hiss ar jo žmona, o kas nors 
kitas, pas ką toji mašinėlė buvo. 

Kur ji buvo? 
Hiss paaiškino, kad dar 1937 

metais jis tą mašinėlę padova
nojo savo juodukės tarnaitės 
sūnui. 

Buvo atvestas į teismą ir tas 
sūnus. Jis patvirtino, kad tikrai 
Hiss jam mašinėlę atidavė. Ka
da? Iš pradžių sakė, kad 1937 
metais, bet paskui jau jis to 
tikrai nebegalėjo atsiminti. Tik 
sakė, kad tuoj, tą mašinėlę ga
vęs, nunešęs pataisyti į vieną 
Woodstock mašinėlių krautuvę. 

Kaltintojas tačiau įrodė, kad 
dvi krautuvės, apie kurias čia 
gali būti kalba, pradėjo veikti 
tik 1938 metais: viena gegužės, 
kita rugsėjo mėnesį... Reiškia, 
mašinėlė, jei ir buvo atiduota, 
tai ne 1937, o tik apie 1938 me
tų vidurį. Tuo tarpu dokumen
tai buvo ja perrašinėjami 1938 
metų pradžioj ... Nei juoduke 
tarnaitė, nei jos sūnus mašinė
le rašyti nemokėjo ir Chambers 
visai nepažinojo ... 

— Tai yra faktai, kurių ne
galima pakeisti, — sakė kaltin
tojas. 

« * 
Kalbėdamas apie A. Hiss ge

rą vardą žymių žmonių tarpe, 
kaltintojas pabrėžė: 

— Judas Iskarijotas irgi tu
rėjo gerą vardą, buvo Kristaus 
apaštalas. Generolas Benediktas 
Arnold irgi turėjo gerą vardą 
— pats George Washington tą 
būtų paliudijęs. O vis dėlto jie 
tapo išdavikais! 

* * 

Bylos metu taip pat buvo nu

statyta, kad Hiss lefmos san
tykiai su Chambers buvo gana 
artimi Hiss skolino ir davė 
Chambersui pinigų — 400 dole
rių — automobiliui pirkti. Pa
tikrinus paaiškėjo, kad keletą 
dienų prieš Chambers autumo-
bilio pirkimą Hiss buvo išda
vęs jam tokį čekį... 

* « 

Taigi "uogienės" ant Hiss 
lūpų nemažai. Tad nenuostabu, 
jei aštuoni teisėjai priėjo išva
dos, kad jis tą "uogienę" ir val
gė. Bet kiti keturi teisėjai ma
nė, kad... gal jis tik lūpas 
raudonino. 

* * 

Daugelis priekaištauja ir tei
sėjui Kaufmanui, kuris vedė by
lą, esą jis buvęs šališkas. Sako, 
jei ne teisėjo šališkumas, tai 
prisiekusiems teisėjams mažiau 
būtų likę abejonių. Ir tai jie 
visi pripažino, kad dokumentai 
perrašyti yra ne kokia kita, o 
Hiss mašinėle. 

Teisėjui prikiša, kad jis ne
priėmė kai kurių kaltinimo liu
dininkų, kad jis leido uždavinė
ti klausimus, pavyzdžiui, ar kas 
iš Chambers šeimos nusižudė, 
bet neleido tokio paties klausi
mo dėl Hiss šeimos; kad jis lei
do gynybos psichiatriniam gy
dytojui bylos metu stebėti 
Chambers, tikslu sudaryti įs
pūdį, kad toks liudytojas, ku
ris, gal būt, yra nesveiko pro
to, nėra patikimas... 

* * 

Manoma, kad ši byla bus dar 
kartą sprendžiama apie spalių 
mėnesį. Jai tada turėtų būti su
daryta nauja teismo sudėtis. 

Bet bylos atnaujinimas pri
klauso nuo valdžios nusistaty
mo. O valdžioje yra daug Hisso 
draugų... 

Saugokitės šnipo! 
DIRVOS 28 Nr. trumpai pra

nešta, kad Berlyno radijo skel
bia sovietų zonoje komunistų 
naudai šnipinėjančių pavardes. 
Iš tikrųjų, tai turi. būti labai 
įspūdinga per radijo išgirsti to
kį įspėjimą: "Dėmesio, leipzi-
giečiai, saugokitės Adomo Hase, 
gyvenančio Leipzige, Stoties ga
tvė 23". Dar pridedama, su ku
riuo NKVD karininku ar su 
kuriuo vokiečiu policininku tas 
šnipas palaiko ryšius. 

Tokius įspėjimus RIAS sto
tis skelbia du kartu savaitėje 
ir jų veikimas yra nepaprastas. 

Be abejonės, žinios turi būti 
tikros. Kas gi jas surenka? 

Pasirodo, prieš pusmetį ofi
cialiai leista vakarinėse Berly
no zonose veikti draugijai, ku
rios tikslas — kova su nežmo
niškumais. Jos iniciatorius yra 
dr. R. Hildebrand, savo laiku ko
vojęs su hitlerinio rėžimo ne
žmoniškumais, tik per stebuklą 
išvengęs kilpos. 

Pasaulis privalo žinoti, kaip ir 
už ką kenčia vokiečiai rusų zo
noje. Niekas vėliau negalės tei
sintis nežinojęs, kas darėsi Vo
kietijoje ir kas dėl to kaltas. 
Ateis diena —visiems kankin
tojams bus patiektos sąskaitos" 
— šitaip skelbia organizacija. 

Iš tikrųjų, ta organizacija tu
ri be galo daug žinių. Ją pasie
kia žinios iš kancentracijos sto
vyklų, iš kalėjimų, iš užkaltų 
vagonų ir sargybomis apstaty
tų sunkvežimių, kuriais į neži
nią vežami žmonės iš garsiųjų 
urano kasyklų — žodžiu, iš vi
sos rusų okupuotos Vokietijos 
dalies. Kovotojų įstaigon eina 
iš kalėjimų, stovyklų ar trans
portų Rusijon pabėgusieji, pa
leistieji, eina pogrindžio kovo
tojai. Visi eina su žiniomis apie 
suimtuosius, kankinamus ar jau 

nukankintus, išsiųstus ar sušau
dytus. Tokiu pat būdu surenka
mos žinios apie koncentracijos 
stovyklas ir kalėjimus, apie jų 
geografinę padėtį, talpumą, vir
šininkus, žiaurius prižiūrėtojus, 
budelius ir, galop, apie rusiškų
jų budelių gizelius — komunis
tuojančius vokiškuosius šnipus. 

Organizacija kruopščiai veda 
kartotekas — kankinamųjų ir 
kankintojų. Ji paskelbė rusų zo
nos žemėlapį su paženklintomis 
stovyklų ir kalėjimų vietovėmis. 
Pasirodo, komunistams maža 
buvo iš Hitlerio paveldėtų sto
vyklų ir kalėjimų, jie prisistei
gę naujų, čia, organizacijos būs
tinėje, rengiami pasimatymai 
ištrūkusių komunistų aukų su 
pasaulio (taigi ir Amerikos) 
spaudos atstovais, čia rašomi 
straipsniai, pranešimai, brošiū
ros ir, galop, čia komunizmo au
kų artimieji gauna informacijų 
apie rūpimus asmenis, nes NK 
WD nustatyta tvarka, suimtųjų 
artimieji — tėvai, žmonos, vai
kai — niekad niekieno nepain
formuojami apie jų kaltę ir 
bausmės rūšį ar dydį. žmonės 
paprasčiausiai dingsta. 

Galima įsivaizduoti rusų ir 
vokiškųjų komunistų siutimą. 
Berlyno vakarinės zonos nėra 
aklinai atitvertos nuo aplinki
nių, komunistų valdomų, rytinės 
Vokietijos plotų, žmonės čia 
laisvai juda ir tokiu būdu ne
varžomi pasiekia norimas vie
tas. žinoma, organizacijos va
dovai vakarinio Berlyno ribų 
peržengti negali ir net čia turi 
saugotis pagrobimo. Komunis
tai senai, apsiputoję, plūsta 
juos melagiais, fašistais, karo 
kurstytojais ... Kovotojai žino, 
kas būtų su jais į komunistų 
rankas pakliuvus. Ir vis dėlto 
ši sauja pasiryžėlių — štabą 

( Perkelta į 5-tą pusL ) 
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NAUJAKURIAI 
TAIP NEGALIMA, GERBIAMIEJI! 

Niekas neginčija seno prie
žodžio, kad žuvis ieško kur gi
liau, o žmogus — kur geriau. 

Tiesa, kai naujakuris kada ne 
iš pirmos dienos čiumpa pirmą 
pasitaikiusį darbą, o bando pa
sidairyti, gal kas geresnio pa
sitaikys, tai kai kas ir paniurz-
ga ... Sako, kai aš atvažiavau, 
tai nežiūrėjau nieko — bet tik 
yra darbo, tai ir ėjau! 

Žinoma, to pavyzdžio — lysti 
f pirmą pasitaikiusią skyl$ — 
ne būtinai reikia laikytis. Įlysi, 
o gal po kelių dienų bus geresnė 
vieta, bet jau čia būsi susirišęs. 
Apsidairyti ne pro šalį... 
7. • C r.:olatrfl jau neatvyksta į darbą. Savi-Jeigu žmogus ieško įsitaisyti . . / . . 
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kaip galima geriau, peikti už 
tai nereikia. Tik, žinoma, jeigu 
kas per ilgai renkasi, ne iš savo 
kišenės gyvendamas, tai jau kas 
kita. Tokiais atvejais pritinka 
pasiskubinti lysti ir į nelabai 
patinkamą skylę, jeigu tik ji 
pasitaiko. 

* 

Nėra nuodėmė ir pakeisti dar
bą, jeigu pasitaiko geresnis. Čia 
daugumas yra perėję visokiau
sių darbų, kol galų gale patai
kė j tokį, kuriame ilgesnim lai
kui apsistojo. 

Naujakuriai kaip tik iš se
nųjų amerikiečių dažnai išgirs
ta tokią beveik taisyklę, kad 
Amerikoj prie jokio darbo nesi 
pririštas. Kol dirbi — dirbi; ne
patiko, radai kur geriau —iš
ėjai ... 

Bet, pasirodo, kai kurie nau
jakuriai šitą pamokymą per 
daug jau plačiai suprato ... 

Išeiti iš darbo tai galima, tas 
tiesa, bet išeiti reikia žmoniš
kai! Laisvė tai laisvė, bet man
dagumo irgi negalima užmiršti! 

Clevelande jau buvo pora tik
rai nemalonių atsitikimų dėl to
kio blogai suprasto laisvės nau
dojimo. Tur būt ir kitur to
kių dalykų pasitaiko. Tegul ši
tie pavyzdžiai bus priminimas, 
kaip nereikia, kaip negalima 
elgtis! 

O atsitikimai buvo toki. 

1. "Aš nepratęs šitaip dirbti!" 

Vienoj įmonėj, kur gana ge
ras atlyginimas, bet ir darbas 
ne iš lengvųjų, darbininkų pri
ėmimo skyriaus viršininkas yra 
čia gimęs lietuvis. Savo tėvo 
paragintas, jis priima keletą 
lietuvių naujakurių į darbą. 

Po kelių dienų telefonuoja 
sūnus tėvui ir sako: 

— Nebesiųsk man daugiau tų 
lietuvių DP, — jie nenori dirbti! 

— Kaip tai, kodėl? 
Pasirodo, kad vienas iš tų pir-

mųjų, jau nelabai ir naujaku
ris, nes jau bene trečius metus 
Amerikoje gyvena, perėjęs jau 
per visą eilę visokių vietų, čia 
priimtas ir padirbėjęs vos porą 
dienų, pasakęs: "Ne, šitaip sun
kiai aš nedirbsiu! Aš nepratęs 
taip dirbti! Aš Lietuvoje uni
versiteto mokslus išėjęs, aš ten 
tokių darbų nedirbau!" 

Jis iš to darbo išėjo ir vėl 
"bedarbis". Po to ir diir vienas 
ar du išėję... 

Koks rezultatas? Ogi toks, 
kad tas, kas priėmė lietuvius protingai didžiuodamiesi būtais 
naujakurius, jiems gera daryda- nebūtais mokslais ir nepa 
mas, daro išvadą, kad visi lie
tuviai naujakuriai toki — tik 

kad jie pripratę... nedirbti! 

ri šauktis "keršto į dangų" 

t— mokytiems ir nemokytiems... 
Argi taip galima daryti? 

2. "Jis gavo geresnį darbą!" 
Vienoj vietoj lietuvaitė nau

jakurė, gerai mokanti angliškai, 
dirba įmonės biure. Turėdama 
progų dažnai matytis su pačiu 
savininku, įkalbėjo jam, kad 
priimtų keletą lietuvių naujaku
rių į darbą. Priėmė keletą mo
terų ir, nors nenoromis, bet įti
kinančiai paprašius, priėmė ir 
vieną vyrą. Jis dirbo sąžiningai 
ir gerai ir darbdaviai juo buvo 
patenkinti. 

Po trumpo laiko tas vyras 

ninkas klausia klausia vienos iš 
tų nesenai priimtų moterų. To
ji atsako, kad jis gavo geresnį 
darbą ir ten nuėjo ... 

Savininkas, žinoma, supyko. 
Kokia išvada? Ogi atleido ir tas 
kelias moteris, kurias buvo pri
ėmęs, o biure dirbančiai lietu
vaitei pasakė, kad daugiau ne-
berekomenduotų, nes vis vien 
lietuvių nepriims! 

žinoma, tokia išvada, toks 
griežtas savininko pasielgimas 
nėra teisingas. Tai yra panašu 
į Hitlerio ar Stalino metodus, 
kur už vieno nepaklusnumą bau
džiamos šeimos ar ištisi kaimai, 
ar net tautos... 

Bet savininko įsižeidimo prie
žastis yra teisėta. Ji sako: 

— Jeigu jis gavo geresnį 
darbą, tai jis galėjo gi man pa
sakyti, kad nori išeiti — aš juk 
jo neužlaikyčiau! O už tokį pa
sielgimą aš atleidžiu ir kitus jo 
tautiečius ir daugiau nepriimsiu. 
Man nėra reikalo atleisti, darbo 
pas mane yra, bet aš tą pada
rysiu ! 

Ir padar§... 
Na, kaip gi nekeikti tokio pa

sielgimo ? 
3. "Aš nenoriu tik laikinio 

darbo.. 
Užeina kartą Į DIRVĄ visai 

dar žalias naujakuris: ar ne
žinote kur darbo? 

— Taip, gal ir rasim .. g 

Štai vienas žinomas lietuvis 
veikėjas kaip tik pranešė, kad 
jo darbovietėj gali priimti vieną 
žmogų. Tuojau jam pristato
mas darbo ieškotojas. Priima. 
Padirbėjo kelias dienas ir dingo. 

Darbdavys, žinoma, klausia 
tą lietuvį, seną savo darbininką, 
kur dingo tas naujokas. Tas ne
žino. Teiraujasi DIRVOJE, bė
ga, ieško, suranda, klausia, ko
dėl nebeateini į darbą. 

— Tai, čia darbas tik laiki
nis, o man žadėjo surasti nuo
latinį, aš jau geriau to pa
lauksiu ... 

Laimei, šitas darbdavys ne
buvo toks griežtas. Sako: 

— Tai kodėl jis nieko nesa
kęs išėjo. Jis gerai dirba, aš 
jam duosiu ir nuolatinį darbą, 
tegul ateina! Reikėjo pakalbėti! 

Grįžo žmogus ir jau turi nuo
latinį, neblogai apmokamą dar
bą. 

Gerai, kad taip išėjo. Bet ga
lėjo būti panašiai, kaip ir anose 
vietose. Priekaištas yra ne dėl 
to, kad kitur išeina, bet kad 
išeina nieko nepasakę arba ne-

pratimu dirbti"! 
O kam tada nemalonumas? 

mokslais giriasi ir didžiuojasi, Visų pirma tam, kas tokį reko
mendavo. Po tokių patyrimų jau 

Dešimtys ir šimtai ištikrųjų ir rekomenduoti nebėra noro... 
aukštuosius mokslus baigę, tu- O dažniausiai jau ir nebegalima 

rekomenduoti, nes sugadintas 

* 

prieš tokį pasielgimą, nes jie vardas ne tik visų lietuvių, dar-
niekuomet taip nepasakytų ir bo ieškančių, bet taip pat ir 
taip negalvoja. Svarbiausia, kad dedančių tą darbą rasti, 
tas, kas taip giriasi universi
tetiniais mokslais ir nepratimu 
prie sunkesnio darbo, universi
tetą berods tik iš lauko yra ma
tęs. 

Tai tik reti atsitikimai. Jau 
keli tūkstančiai naujakurių lie
tuvių dirba ir taip nepasielgia. 

Štai tame pačiame Clevelande 
Keikia tokį pasielgimą ir visi vienoje geroje įmonėje dirba 

naujakuriai, nes juo viena dar- jau keliolika lietuvių naujaku-
bovietė t*pe uždaryta visiems rių ir jais ten labai patenkinti: 

kai tik pasitaiko vietų, lietuvius 
labai mielai priima. 

Bet, jeigu iš tos keliolikos 
nors vienas ir čia pasielgtų pa
našiai, kaip anie du — galėtų 
lietuviams durys užsidaryti. Ir 
čia išeitų, kad šaukštas deguto 
visą statinę medaus sugadina... 

« 

žmoniškai pasielgiant, galima 
iš vieno darbo pasitraukti ir 
pereiti į kitą. štai pavyzdys. 

Vienas, šių metų pačioje pra
džioje atvykęs, lietuvis nauja
kuris gavo darbą gana rimtoje 
įmonėje. Darbas buvo vidutiniš
kai atlyginamas, žmogus na
gingas, jaučia, kad kitur jis 
gali geriau uždirbti. Rado ir 
progą gauti geresnį darbą. Jis 

D I R V A  

kreipėsi į skyriaus vedėją ir 
paaiškino, kad jis norėtų perei
ti į tokį darbą, kur numato pa
siekti šiokios tokios pažangos, 
o čia jam tos galimybės nėra. 

Darbdaviai tą gerai suprato, 
paprašė pasilikti dar bent sa
vaitę, po to išdavė geriausią 
atestaciją ir dar pasakė — jei 
nepasiseks ir norėsi grįžti, tai 
tik pranešk, tau visada pas mus 
bus galimybė darbui vėl gauti. 

Kai žmogus žmoniškas, tai ir 
kalba kitoijiška... 

O tokie pasielgimai, kaip pir
muose pavyzdžiuose paminėti — 
vis vien, ar tai įjadare diplomuo
tas ar beraštis, yra ne tik ne-
išauklėjimo ženklas, bet ir nu
sikaltimas prieš daugelį žmo
nių. Didelis nusikaltimas, nes 
dėl tokių pasielgimų gal visa 
eilė šeimų turės kęsti skurdą. 
Tai yra netiesioginis kitų api
plėšimas — visų lietuvių gero 
vardo pažeminimas. 

Taip, gerbiamieji, negalima! 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š.m. liepos 17 d., laivu 

"General Eltinge" į Bostoną* at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 

Acus Joną* — Methuen, Mass. 
Aleknavičius Pranas, Viktorija, 

Arvydas, Regina — Philadel
phia, Pa. 

Ališauskas Juozas, Birute, Juo
zas — Chicago, 111. 

Arnastauskas Konstancija, Ve* 
ronika — Chardon, Ohio. 

Bagdonas Kazys, Nijolė —* 
Hartford, Conn. 

Bakaitis Mečys, Vladislava, Al* 
gis — Sodus, Mich. 

Bukys Justinas — Brooklyn, 
N. Y. 

Bražiūnas Juozas, Elena, Ri
mantas — Detroit, Mich. 

Brokevičius Antanas Scran-
ton, Pa. 

Bubrevičiūtė Viktorija — Chi
cago, 111. 

Chlamauskas Vladas, Bronė, 

Prane — Warehouse Point, 
Conn. • Į 

Dainelis Juozas — Allegan, 
Mich. 

Daniliauskas Juozas — Nauga-
tuck, Conn. 

Dragunevičius Jurgis, Anele, 
Gediminas, Audrone — West 
Hartford, Conn. 

Dragunevičius Gediminfti — 
Chicago, 111. 

Dravinskas Jurgis — Nauga-
tuck, Conn. 

Dumčiutė Ona — Dickinson, 
N. Dakota. 

Genys Jonas — Racine, Wise. 
Gerke Osvaldas — Freesoil, 

Mich. 
Gobis Pranas — Detroit, Mich. 
Gruzdys Vanda, Vitoldas — Eli

zabeth, N. J. 
Gudaitė Emilija —*• Norwood, 

Mass. 
Jadvirsis Petras, Grasilda — 

Chicago, 111. 

Jamontaitė Lili +* 
Hills, Mass. 

Jankauskas Kazys 
re, Md. 

Janonis Antanas — Chicago, 
111. i 

Janulis Veronika — Chicago, 
111. 

Jockus Ona, Birute, Joana, Kon
radas — Otsego, Mich. 

Jokubka Petras, Ona — Chica
go, 111. 

Keniausis Aleksandras, Ona, 
Romualdas, Audri —* Wati#r-
bury, Conn. 

Kleinaitis Povilas — Jackson, 
Mich. 

Kozica Ona, Viktoras, Joana — 
Bridgeman, Mich. 

Kryževičius Kazys — Honey-
ville, Mich. 

Laukaitis LėonardaB — Willies 
Barre, Pa. 

Liaukus Justinas — Brooklyn, 
N. Y. v 

Linkevičius Kazys, Mėta, Neri-
( Perkelta į 5-tą pusi.) 
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De Luxe 9 

9 CUBIC FEET 

ouse has it! 

made possible by New • txclusive » Automatic 
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Other models 7 to 11 cubic 
feet—priced as low as 259*95 

a aystem that permits intense cold in the Super Freezer, and, 
at the same time, steady, safe cold in the normal Food Com
partment. No "seasonal control" dials to turn—nothing to 
adjust, regardless of outside temperatures, humidity or climate. 

... Completely all-weather automatic! 
if COLDER COLD freezes foods—keeps them safely 

k if COLDER COLD freezes ice cubes faster 
A if COLDER COLD keeps ice cream firm 

į and, at the same time, 
' if gives steady, safe cold for normal food-keeping 

' '• • gives moist cold to keep vegetables fresh and crisp 

Completely new refrigerator design. Horizontal styling 
' blends with modern kitchen decorative scheme. Takes 

no more apace than former 7 cu. ft. refrigerator. 

NEW GIANT SUPER FREEZER -

Freezes and stores safely 35 pounds of food and ice 

cubes. Double-door protection: Insulated Super 

Freezer door seals in COLDER COLD—speeds 

freezing. Ice trays hold 56 easy-to-remove ice cubes. 

COLDER COLD IS IMPORTANT TO YOU I 

High food costs demand the greater food-saving 

benefits of COLDER COLD. Westinghouse is able 

to bring you COLDER COLD because of the greater 

capacity of its famous Economizer Mechanism. 

ouse You can k SURE.* 

Act Now! Stop in and see these great, new Westinghouse Refrigerators today —"Of 

The VICTORY Furniture & Appliance 
FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS Convenient Budget Plan! 
H 2 Superior Ave., Cleveland " CE. 3610 Free Parking in the Besą of Store 

10% Down Payment take 24 Months to pay 
JUNE IN TED MALONE . . . every morning, Monday through Fiiday—ABC Network 

% 



D I R V A  

KAIP JUMS TAI ATRODO, 
senieji clevelondiečiai! 

Argi tai Jūsų balsas? 

ja 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
( Atkelta ifi i-t6 pttil.) 
— Chicago, UI. 

iDIRVOS redakcija šiomis die-
ndtnis gavo laišką, kuriame se
nųjų clevelandiečių lietuvių var
du rašo štai ką: 

(Nebaigti žodžiai papildyti ar 
pataisyti, kad būtų suprantami, 
o kur visai negalima suprasti, 
kas norėta parašyti, ten stato
me daugtaškį) 

"Gerbiamas Redaktoriau, mes 
patėminom laikrašty DIRVOJ, 
kad rengiat apvaikščiojimą Kul
tūros Daržely liepos 24. 

N e p a k e n č i a m a !  M e s  
atsiliepiame senos amerikietės: 
neapjuokite lietuviškos tautos 
su savo tautiškais rūbais ir 
kostiumais, ba jau vieną sykį 
apjuokėte lietuvių tautą su sa
vo lietuviškais rūbais ... rengė
jų bobos su lietuviškais maišais 
prie pilvų prisidėję ir sako, kad 
tautiški kostiumai. Kur jos ma
te tokius parėdus. Mes pragy
venom po 60 metų ir po 75, ir 
nš vienas nepamenam tokių ap
dangalų. 

Mes prašom, tod nepasirody-
kit su tokiais apsirengimais ir 
neterliokit mūs lietuvių tautą, 
mums yra gėda žiūrėti, kaip jūs 
čia suvažiavę pradėjot tautybę 
kelt. Jeigu nežinot, tai nesiro
dykit, ba mumim seniem ame
rikiečiam nepakenčiama ir da 
jeigu mes matysime su tais mai
šais prie pilvų prisidėjus ir ant 
galvų po graižą indijonišką, ir 
sakys, kad lietuviška, tai mes 
šitaip pasielgsme, jeigu niekas 
mūsų nesulaikys, tai mes mesi
me į tas pabėgėles ką nustver-
sime, tegu jos mūsų tautą ne-
šmeižia, Mus tautos apsirengi
mas gražus ir gražiai buvo ap
sirėdę, o pabėgėlių bobos tai 
atsivežė po bulvinį maišą prie 
pilvo prisidėt ir sako, kad tau-
fteis rūbas. 

O gal jūs bobos pabėgėlės ir 
nešiojote tokius maišus prie pil
vų prisidėję ir po graižą ant 
galvos, o mes esame jau 70 me
tų ir tokių drapanų nepamena-

Gerbiamas, malonėk nepubli
kuoti lietuviškų maišų, pasidė
kite sau, jeigu geriau nežinote, 
tai malonėkit sėdėt ramiai, mes 
lietuviai senesni apseisim ir be 
jūs programų. Jūs programai 
mumi atrodo labai nušutę, mes 
turėjom geresnių, ir dabar, jei
gu tik mes norėsime, tai turėsi
me ik valiai savo, jaunumenė 
mumi išpildys programą gra
žiausią ir mumi yra gražu pa
siklausyti ir pasigėrėti. 

O dabar tai nėra ko žiūrėt 
ir nėra ko klausyt, jų programa 
tai nušutęs dalykas ir seniai pa
miršta ir nieko neatgaivins, ba 
nera iš ko. O kai pabėgėliai su
stoja ant pagrindų, tai mes se
nesnieji amerikiečiai juokiamės 
iš tų vyrų ir iš jų bobų, ir ne
buvo pilna kapa, da mes senes
nių dainininkų pianistų ... dau
giau 10 metų prie dainų susto
davom po kokia 50 ant pagrin
dų, su tokiais dainavimais visai 
neidavom nė ant pagrindų ... na 
ir kaip nesijuoksi, kad pabėgė
liai užėmė jaunuomenės vietą, 
lr kai sustoja ant pagrindų, mes 
neturime į ką žiūrėti ir ko klau
syti, da jų bobos prisideda po 
kokį maišgalį prie pilvo arba po 
kokį graižą ant galvos, bet vis-
tįek mumi nekreipia atydos jų 
tautybe... -

Ir jeigu mūs fehgčjai vfs&da 
taip darys ir pabėgėlius priešai 
mus statys ant pagrindu ir 
pabėgėliai to nesupras, kad ne
pageidaujami su jų programais, 
tai pasijus, kad visi parengimai 
gerokai išretės. 

Gerbiamas R., atsiprašau, kas 
yra negera, mane prašė dau
guma, nš rašiau, jie nori, kad 
patalpintut į savo laikraštį R.U. 

Na, gerbiamieji senieji ameri
kiečiai — clevelandiečiai, ką Jūs 
į tai pasakysit! 

Naujai atvykusiems čia nera 
ką pasakyti... Jums priklauso 
žodis! 

Redakcijai gal tenka tik pa
siaiškinti, kodėl ji skelbia ano
niminį laišką. 

štai tas pasiaiškiniTTias: N£ra 
ugnies be dūmų. šis laiškas yra 
tik dūmelis, kuris tačiau rodo, 
kad kai kur yra ir ugnelė... 
Jei senoji Clevelando visuome
nė viešai ir atvirai panorės pa
sisakyti savo nuomonę apite to
kiu dūmelių leidėjus, tai pa
aiškės iškur jie eina, kokia jų 
tikroji priežastis, o tada bus 
galima spręsti ir tą, kaip į to
kias nuomones žiūrėti. 

Prie to reikia pridėti, kad sek
madieni, liepos 24 dieną, Kul
tūros Darželiuose programą ren
gia ne "pabėgėliai", o senai gy
vuojančios Clevelando Kultūros 
darželių Draugijos. Lietuvii| 
programa rengiama Lietuviif 
kultūros Darželio Draugijos 
valdybos, kuri sukvietė progra
moje dalyvauti daug Clevelando 
ietuvių, lygiai senųjų, lygiai 

naujai atvykusių. 
O vis dėlto ateikite išgirsti 

bei pamatyti tos programos, ku
ri rengiama, ir pamatyti net tų 
pačių .. ."maišų", kuriais švie
siausi kitataučiai gėrisi ir kurie 
ietuviams dar nepadarė gėdos 

prieš nieką, jei neskaitysim kai 
tūrių clevelandiečių, drįstančių 
save vadinti senais amerikie
čiais, bet nedrįstančių savo var
do prie savo nuomonės pridėti... 

Masilaitis Ona — Allegan, Mich. 
Maurukas Juozas, Janina, Da

lia, Danute — Woodlyn, Pa. 
Mažrimas Pranas — Washing

ton City, Vermont. 
Menčinskas Vytautas, Elena, 

Norbertas, Arūnas, Danutė — 

Milaitis Vitali?;, Mykolas, Dan
guolė — Chicago, 111. 

Mickevičius Pijus, Adolfina, 
Adomas — Clinton, Ind. 

Mikalauskas Julijonas, Emilija, 
Irena, Vidmantas — Worces
ter, Mass. 

SAUGOKITĖS ŠNIPO ! 

( Atkelta ii S-žio grtnl } 
sudaro 15 žmonių — dirbdama 
beveik be atlyginimo (jų pa
jamas sudaro aukos ir pajamos 
už straipsnius ir brošiūras), 
atkakliai registruoja visus ko
munistinio režimo nusikaltimus 
ir šitaip iš anksto renka me
džiagą kaltinamą j am aktui prieš 
Kremliaus įgaliotinius Vokieti
joje ir jų gizelius — vokiškuo
sius komunistus. Teismui, kuris 
teis nusikaltusius žmoniškumui. 

VI. Vr. 

PAIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Andžiejauskaite - Sabaitienė Zo
sė, iš Trakų m., Vilniaus ap. 

Andžiejauskas Adomas ir jo se
suo Katrė, iš Petuchavo km., 
Trakų vl., Vilniaus ap. 

Audickaitė Teklė, iš Vabalninko 
vl., Panevėžio ap. 

Audickas Adolfas ir Balys, iš 
Vabalninko vai., Panevėžio 
ap. 

Bagušauskas Pranas 
Barauskas Vincas, karo metu 

buvo Prancūzijoje su Ameri
kos kariuomene. 

Barišauskaitė Marciška, iš Se
meliškių, Trakų ap. 

Bražys Kazys, iš Laičių km., 
Kupiškio vai., Panevėžio ap. 

Čepu raitė-Jankauskiene Antosė, 
gyvenusi Kaune. 

Čižauskas iš šiaudinlnkų km., 

FRANCES YEEND, soprano 

liepos 27 dieną, trečiadienį, bus 
solistė POP koncerte. Tai bus 
pradžia antrosios šių koncenrtų 
serijos. Antras tos serijos kon
certas bus šeštadienį, liepos 30 
dieną, su solistu Arthur Loesser, 
pianistu. 

Toliau šioje koncertų eilėje, 
rugpiūčio 3 d., dalyvaus garsus 
radijo ir koncertinis pianistas 
Alec Templeton, o rugpiūčio 6 
dieną — baritonas John Tyers. 

šį šeštadienį, liepos 23 dieną, 
dalyvauja irgi žinomas iš ra
dijo programų baritonas Mac-
Morgan. 

Bilietai šiems koncertams par
duodami pas Burrow, 419 Euc
lid Ave., o koncertų vakarais 
nuo 7:30 Public Auditorium, iš 
Lakeside Avenue pusės. Kon
certų pradžia 8:30 vai. vak. 

LANKĖSI BUVĘS CLE-
VELANDIETIS 

Walter Zamblauskas, buvęs 
clevelandietis, dabar waterbu-
rietis, šiomis dienomis lankėsi 
Clevelande ir DIRVOS redakci
joje. 

šį kartą jo apsilankymo pro
ga buvo nelinksma: jam teko 
atvykti čia į laidotuves. Mirė 
jo dėdė Charles Stankevičius, 
gyvenęs 1906 E. 87th SSt. 

Norkus Povilas, Stasė, Regina, 
Eugenija, Virgilijus, Silveft-
ja — Baltimore, Md. 

Palaikienė Magdalena — East-
hamton, Mass. 

Paulikas Algis, Arvydas, karū
nas — Chicago, 111. 

Petroševičius Vladislovas, Ona, 
Algirdas — Baltimore, Md. 

Petruškevičius Viktorais —She
nandoah, Pa. 

Pikturna Antanas, Domicėlė — 
Chicago, 111. 

Puidokas Pranas — Cambridge, 
Mass. 

Puniška Gabrielias, Genė, Ga
brielius — Chicago, 111. 

Puodžiūnas Kęstutis, Genovai
tė, Violeta — Rochester, N.Y. 

Radzevičius Valerijonas, Elė, 
©iana, Raimonfias, Alvydas 
— Cicero, 111. 

Ruzgas Algirdas, Elena, Virgi
nija — Chicago, 111. 

Šarka Viktoras, Aldona, Riman
tas — Porterfield, Wise. 

Šaulienė Marija, Vincenta — 
Brooklyn, N. Y. 

Simaitis Liudas, Ona, Eugeni
jus, Vaidotas — Baltimore, 
Md. 

Šimkevičius Ona, Pranas -— N. 
Scranton, Pa. * 

šeštokas Antanas —• Kenne-
bunkport, Maine. 

Šmulkštys Liudvikas, Julija, Ju
lijus, Liudvikas — Chicago, 
111. 

Stanaitis Justinas, Monika, Da» 
lia — Chicago, 111. 

Stirbys Steponas, Sofija, Gra
žina, Vida — Spring Valley, 
111. 

Stočkiutė Stase — Bayonne, 
N. J. 

Sviderskis Vladas, Marijona — 
Chicago, 111. 

Uscilaitė Sofija -&• Philadelphia, 
Pa. į 

Vareika Petras, Emilija — Lu
ther, Mich. 

Vidra Marta — Cleveland, Ohio 
Zaganevičienė Galina — De

troit, Mich. 
Zaromskis Povilas — Chicago, 

111. į 
Žilinskas Kazimieras — Pitts

burg, Pa. 
Žilinskas Petras, Marija — De

troit, Mich. 
Zubrys Antanas — Summit, 111. 

Matekūnas Virgilija 
lyn, N. Y. 

Matekūnas Petras, Aleksandra 
— Brooklyn, N. Y. 

Muchlia Aleksandras — ĮJOS 
Angeles, Cal. y 

Natkevičius Gražina, Beatrice 
— Euclid, Ohio. 

Palys Petras, Marta, Garsutis 
— Brooklyn, N. 

Petkaitis Juozas — Rockville, 
Conn. 

Rimkus Stasys — Chicago, ill. 
Siliūnas Kazys, Gražina — Bro

oklyn, N. Y. 
Tamošiūnas Albertas, Vida, Al

dona, Aldona — Waterbury, 
Conn. 

Vinogradas Aleksas, Ottti, 'Gitffr-
dijus, Irena — Dowagiac, 
Mich. 

žemaitis Bronius, Magdalena, 
Vytautas — Worcester, Mass. 

Žydavičius Jonas, Stefanija, Ja
nina, Steponas — Lynn, Mass. 

Kasakaitis Marija — Mt. Cle
mens, Mich. 

Brook- Volodkienė Stase, Jurgis — Chi
cago, 111. 

Zvirzdys Vytautas, Bronius — 
Woodstock, 111. 

Virkau Rufus, Vanda, Vytautas, 
Henrietta — Chicago, Hi. 

Lėktuvu į New Yorką atskri
do šie lietuviai tremtiniai: 

5 

Kriščiūnas Petras, Ona, Aldo
na, Vytautas — PorterfieW, 
Wis. 

Jočys Leonardas — Kennebunk 
Port, Maine. 

Mackevičius Juozas, Stasė, Ire
na, Nijolė — Darby, Pa. 

Norkeliūnas Salomėja — De
troit, Mich. 

škėmaitė Veronika — West Vir-
| ginia 

Bankauskas Mečys, Valerija, 
Danguolė — Philadelphia, Pa. 

Jablonskis Liuda — Philadel- I Škėmienė Agota, Antanina 
phia, Pa. I Rockford, UI. 

THEMAYCo's 
COOL BASEMENTE 

Lietuviai tremtiniai atskrido 
lėktuvu į New Yorką: 

Bliudnikas Engelbertas, Vanda, 
Arūnas — Lake Leelanau, 
Mich. 

Alvito valsč., Vilkaviškio ap., Ezerskienė Ona — BIsmark.N.D. 

Kazemeckas Jonas — E. St. 

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

ir jo sūnus kunigas. 
Deltuva Vytautas iš Marijam

polės. 
Genčauskas Antanas, iš Mor-

kiškių km., Nevarėnų vai, 
Telšių ap. 

Gerulienė-Valaitytė Elzbieta ir 
jos sesuo Barbora, iš Mari
jampolės ap. 

Grigaliutė Juzefą, U Pumpėnų 
Panevėžio ap. 

Jankauskienė-čepurait® Antose, 
gyvenusi Kaune. 

Japkin Anna, iš Nevarėnų vai., 
Telšių ap. 

Kasparaitis Henrikas, pastolius. 
Kasparaitis Juozas, ūkininkas, 

gyvenęs Marijampolėje. 
Krukonienė-Reutaitė Adolfina ir 

jos brolis Reutas Vaclovas, 
iš Kuršėnų. < 

Namgaudas Juozas, iš šakalių 
km., Mosėdžio valsč., Kretin
gos ap. 

Reutas Vaclovas ir jo sesuo 
Krukonienė Adolfina, iš Kur
šėnų vai. 

Sabaitienė - Andžiejauskaite Zo
sė, iš Trakų m., Vilniaus ap. 

Skiragis Saliamonas, iš Alksnė
nų km., Vilkaviškio ap. 

Stankūnas Jonas ir Juozas. 
Talačka Jonas, iš Papiegalos k., 

Piniavos vai., Panevėžio ap. 
Vaišnys Juozas, iš Vladiškių k., 

Mokolų-šunskų vai., Marijam
polės ap. 

Valaitytės Barbora ir jos sestio 
Gerulienė Elzbieta* H Mari
jampolės ap. 

Vasiliauskas Antanas ir sesuo 
'Agota, iš Varkių km., Lauku
vos vai. Tauragės ap. 

Žitkus, gyvenęs Panevėžyje, 

Louis, I1L 
Sabaliauskas Petras, Morta, Pet

ras, Juozas, Antanas, Valeri
ja, Zigmas, Jonas, Elvyra, Ja
nina, Irena — Mitchell, S. 
Dakota. 

Šidlauskas Antanas, Gediminas, 
Stasė — Dedham, Mass. 

Urnežas Kazys, Elena, Kristi
na, Virginija — 

Vaitekūnas Vladas — Munde-
lein, 111. 

Apie š.m. liepos 19 d., laivu 
"Marine Jumper" į New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai: 

Ambraziejus Bronius — Chica
go, 111. 

BalsaitytS Bronė — Croydon, 
Pa. 

Baublys Jurgis, Elena — Elber-
ta, Mich. 

Bauža Juozas, Vincė, Gintautas 
— Chicago, 111. 

Bobelis Balys, Antanina, Anta
nas, Sigitas — Ozone Park, 
L. I., N. Y. 

Blekaitis Jurgis — Laurelton, 
N. Y. 

Bugarevičius Elena, Henrikas, 
Ona, Ignas — Mendham, N.J. 

Elvys Agota, Petras — Flu-

Apfe š. m. liepos 23 d., laivu 
"General Heintzelman" į Bosto
ną atvyksta šie lietuviai trem
tiniai: 

Binkis Viktoras, Elena, Dalia, 
Viktorija — Chicago, 111. 

Čižikas Stasys, Zinaida, Osval
das — Chicago, 111. 

Doroshkevich Liubov — Hill
side, N. J. 

Elsbergas Genovaitė — Nauga-
tuck, Conn. 

Fetingas Aleksandras 
Gavėnas Petras — Chicago, 111. 
Golšanskis Povilas, Stasys, Es

tera, Stefanija — Michigan. 
Grigaras Antanas — Diamond 

Pt., N. Y. 
Indriūnas Jonas — Chicago 

Hgts, 111. 
Jauzemis Jazeph, Lidija, Aus

tria, Linardas, Tabita — 
Pottsville, Pa. 

Kaupas Marija, Kazys, Vaclo
vas — Sellersville, Pa. 

Jachimovitsch Marija — 
Krutulis Aatanag — Chicago, 

111. 
Kubilius Piranas, Matijona, Je

ronimas, Juozas — Parma, 
Mich. 

Laurušoįris Vincas, Anastazija, 
Valentinas, Vincas — Cicero, 

111. 
Levulis Petras — Aurora, 111. 
Mainelis Kazimieras — Worces

ter, Mass. 
Malakauskas Domas, Bronė, 

Aleksas — Broklyn, N. Y. 
Maskeliūnas Antanas, Mikalina 

— Canovia, Mich. 
Makavičius Kazys — Glifton, 

Virginija. 
Misiūnas Marija — Chicago,HI. 
Narbutas Balys — Chicago, 111. 
Orintas Antanas, Adelė, Asta, 

Vida.— New Haven, Conn. 
Ozechauskas Vaclovas — Wood-

haven, L.I., N.Y. 
Paliulis Antanas, Elena —- Wa

terbury, Conn. 
Parulis Petras, Tatjana, Leopol

das, Regina, Irena — Indiana. 
Peseckas Leonardas, RinutS — 

Detroit, Mich. 
Pikūnas Stasys — Rochester, 

N. Y. 
Pleirys Jonas, Valerija, Virgi

nija — Cleveland, Ohio. 
Rugienius Jonas, Albina, Algi

mantas, Vytautas — Detroit, 
Mich. 

Savickas Povilas, Ona — Wor
cester, Mass. 

Skaržinskas Jonas — Worces
ter, Mass. 

Smetona Ona — Chicago, 111. 
Stankevičius Antanas, Veroni 

ka, Algimantas, Vytautas <?-
Dunmore, Pa. 

Semiotas Irena — Chicago, 111. 
Šiliauskas Stasys, Marija, Edu 

ardas — Easton, Pa. 
Šimkevičius Pranas, Ona, Vy

tautas — No. Scranton, Pa 
Stramkauskas Alfonsas —- Wor

cester, Mass. 

V 
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shing, L.I., N.Y. 
Jonynas Jonas, Angelija, Virgi- Strolis Vincas, Stasė, Riman 

nijus — West Haven, Conn. | tas, Nijolė Walkerford, Virg, 
Juodikis Jonas, Stefanija, Al- JTamošiūnas Povilas, Marija, Ai* 

gis Peterson, N. Y. 
Kriščiūnas Povilas, AniU — 

Chicago, 111. 
Krumpalgienė Ona New Le

xington, Ohio. 

dronė — Walkerford, Virg, 
Terlaga Elena — Bridgeport, 

Conn. 
Vieškalnis Antanas — Ozone 

Park, N. Y. 

PASKUTINIS IŠPARDAVIMAS 

'FPUIT - OF - THE - LOOM' 

kilimu užuolaidos 
K 

Si 

9b 
W 

2 populiarūs stiliai. Pageidaujamos spalvcw! 
2 populiarūs stiliai! Pageidaujamos spalvos! 

Stilius A: Avietinės spalvos pagrindas kombinuotas su raudona 
if pilka spalva. Pakraščiai iš medvilnės mezginių. Scrim me
džiagos puslangio užuolaidos su užtraukiamuoju suraukimu. 
Stilius B: Taškuotos "Hathaway"... La Conga stiliaus. Titnago 
taškai ant banguoto balto dugno, apvedžioto švelniai taškuotu 
perkaliu. Raudonos, žalios ar mėlynos. Viršutinė dalis skersai 
visą užuolaidą, šoninės dalys iš trijų klostų. Puslangio užtrau
kiamos užuolaidos su dideliais perkalio apvadais. 

Paštu ir telefonu užsakymai priimami 
šaukit CHerry 3000 

Basement Curtain Department 

Anksčiau buvę po 

2.49 Balniniai Orfordai 
1,000 poru irioterims, merginoms ir augan

čioms mergaitėms 
Kanvos viršus! švediški balneliai! Guminiai kulnai! 

Jūs negalit pralenkti jų patogumo, geros išvaizdos ir 
vertybės! Jie yra idealūs atostogoms, stovyklavimui, 
sportui, darbui darže, plaukiojimui laiveliu... jie vėsfis 
ir koja juose taip gerai jaučiasi! Mėlyni ir balti, rudi it* 
balti, smėliniai ir rudi. Merginų dydis nuo 12Mi iki 3; 
mergaičių ir moterų dydžiai nuo 4 iki 9. 

v 
Atsiprašom — užsakymų paštu ir telefonu nepriimam 

Basement Shoe Department 



O I * T A ~ 

:: ri pVELANDO •» APYLINKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Kultūrinių Darželių Šventes programa 
Darželių šventės iškilmės šį 

sekmadieni, liepos 24 dieną, pra
sidės 1:30 valandą. Centrinės 
iškilmės šįmet bus Jugoslavų 
darželyje, vėliau visi dar rink
sis savo darželiuose. 

Lietuvių programos dalyviai 
kviečiami ir pradžioje susirink
ti prie lietuvių darželio. Paskui 
visi drauge eis j programos 
vietą. 

Lietuviu choras šia savaite 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

įtemptai rengiasi programai. 
Kadangi chore dalyvauja daug 

naujakurių, o jie šeštadienį 
kviečiami i bendrą tremtinių 
pikniką, tai bendra choro pa
moka (vyrų ir moterų) bus ne 
šeštadienį, bet penktadienį, 8 
vai. vak. Lietuvių Salėj). Ten 
pat 7 vai. bus ir tautinių šokių 
pamoka. 

Darželių iškilmėse lietuvių 
programa tokia: 
1. Dainos: 

Laisvės daina — J. Žilevičiaus 
Už jūrių marių ~ K. Banaičio 
Apynėlis — St. Šimkaus. 

Chorą veda A. Mikulskis. 
2. Tautiniai šokiai: 

Kalvelis, 
Malūnėlis. 

Šokius veda V. Aukštuolis. 

Tai nėra čiurlioniečių pasiro
dymas Clevelande, kaip kas spė
ja. Chore dalyvauja kelios de
šimtys naujųjų ir senųjų cle-
velandiečių, šokiuose — 8 po
ros. Dalyvauja ir net vadovauja 
čiurlioniečiai, bet jų čia yra dar 
tik 10. čiurlioniečių pasirodymo 
galime laukti tik rudenį, kai bus 
visi susirinkę, kai susitvarkys 
savo "dūdeles". 

Lietuvių programa rengiama 
Clevelando Kultūrinių Darželių 
Draugijos Lietuvių skyriaus 
valdybos rūpesčiu. 

P 
PALYDINĘ TAŠKAS TASKAN matysit KODĖL 

MONCRIEF ŠILDYMĄ pasirenka 

Clevelando namų statytojai GAS—OIL—COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

LASNIK CAFE 
Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

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

VISŲ TAUTYBIŲ NAUJAKU
RIŲ PIKNIKAS 

Katalikų Įkurdinimo Taryba 
(Catholic Ressttlement Council) 
šį šeštadienį, liepos 23 dieną, 
rengia pikniką visų tautybių 
tremtiniams, apsigyvenusiems 
Clevelande, kuriame kviečia da
lyvauti visus tokius naujaku
rius, o taip pat ir jų pažįstamus 
senuosius gyventojus. Piknike 
numatoma atskirų tautybių me
niniai pasirodymai, žaidimai, 
vaišės. Tremtiniams dalyvavi
mas nemokamas. 

Piknikas bus Cuyahoga 
Hights Picnic Grove, 4646 East 
71st St., apie ketvirtį mylios į 
pietus nuo East 55 gatvės gat-
vėkario paskutinės stoties. Tai
gi East 55 gatve galima nuva
žiuoti tiesiai į vietą. 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Kitą sekmadienį, liepos 31 
dieną, 11 valandą (tuoj po pa
maldų) šaukiamas Clevelando 
Lietuvių Tremtinių Draugijos 
susirinkimas Lietuvių Salėje. 

Kviečiami dalyvauti ne tik vi
si nariai, bet ir tie paskutiniu 
laiku atvykusieji, kurie dar ne
spėjo įstoti į draugiją. 

UŽDAVINYS BALFO SKY
RIAMS IR TREMTINIŲ DRAU

GIJAI 

BALFo Centras ragina visuo
se miestuose steigti lietuvių 
tremtinių įkurdinimo komitetus, 
kurių tikslas būtų rūpintis pa
galba naujai atvykusiems trem
tiniams įsikurti. Atrodo, kad 
visi trys Clevelando BALFo sky
riai, susidėję dar su tremtinių 
draugija, turėtų pasirūpinti to
kį komitetą sudaryti. Jis galėtų 
daug naudingų darbų atlikti! 
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| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre § 
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SVARBU PASKAITYTI... 

Clevelando (ir ne Clevelando) 
naujakuriams šiame numeryje 
svarbu paskaityti 4-me pusla
pyje dedamą straipsnį "Taip 
negalima, Gerbiamieji!". 

Seniesiems clevelandiečiams 
svarbu susipažinti su laišku, ku
ris neva jų vardu parašytas re
dakcijai ir dedamas 5-me pus
lapyje su klausimu — ar tai 

jų Jūsų balsas? is 

RIMTAI KURIASI 
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Į P J KERSIS Į 
= 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio § 
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I Wiilkefis Funeral Home I 
1 PII.NAS LAIDOTUVIU I 
| PATARNAVIMAS " j 
|  —HAMMOND VARGONAI P£& ŠERMENIS— | 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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Justas širvaitis ir Antanas 
Garkauskas, prieš 4 mėnesius 
su šeimomis atvykę iš Vokieti
jos, apsigyveno Clevelande. Su
sirado sau tinkamus darbus ir 
pradėjo kurtis naujam gyveni
mui. Didžiausių sunkumų susi
darė butą gauti, o ypač, kad su 
šeimomis. Priėjo išvados, kad 
reikia įsigyti nuosavu Baiąaj|.— 
kitos išeities nėra. 

Jiems susitarus, ir patarnau
jant P. P. Muliolio Namų Parda
vimo ir Apdraudos Agentūrai, 
6606 Superior Ave., taip pat pa
dedant Lietuvių Bankui (Supe
rior Savings and Loan Ass'n, 
6712 Superior Ave.), paminėti 
naujakuriai jau kraustosi į nuo
savus namus, 7207 Lawnview 
Ave. 

Geriausios kloties naujiems 
clevelandiečiams! Kaip Lietuvių 
Bankas, taip ir P. P. Muliolis 
naujai atvykusiems, kiek galė
dami, nuoširdžiai patarnauja. 

Tremtinys 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

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

WESTERN RESERVE UNI
VERSITETO 

choro ir orkestro vasarinis kon
certas rengiamas liepos 28 die
ną, 8:30 v. v., Universiteto rū
muose, Harkness Chapel. Solis
tas smuikininkas Edward Se-
f e r i a n .  O r k e s t r o  d i r i g e n  t a s  
Frank H. Grant, choro — Thel-
bert R. Evans, Lakewood High 
School muzikos mokytojas. 

RKO KEITH'S 105th 

Nuo liepos 20 iki liepos 23 d. 
rodoma įdomios filmos "Gunga 
Din" ir "Lost Patrol". 

Nuo liepos 24 d. iki liepos 26 
d. — "Cover Girl" ir "You 
Were Never Lovelier". 

GRAŽIAUSI LINKĖJIMAI 
Maloniems mūsų rėmėjams 

MILLER'S 
Hardware Store 

Carrying a Complete Line 
of Hardware Supplies 

7026 Wade Park Ave. 
EX 4126 

MALONAUS POILSIO 
Mūsų Draugams ir Rėmėjams 

SCOTT'S STORE 
5, 10 to $1.00 

7036 Superior Ave. 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjus 

SWEDISH HOME 
BAKERY 

144S§ Euclid Ave. 
GĮj 6123 

WALTER A. FRANZ 

Be to, j valdybą išrinkti Wil
liam A. Schmidt vicepirmininku, 
H. W. Dunkle antru iždininku, 
W. F. Zeidler antru sekretorium. 

W. A. Franz pareiškė, kad 
bendrovė kaip tik dabar pra
deda didelę išsiplėtimo veiklą, 
kurią jis mano tęsti. P. O. C. 
alus dabar parduodamas jau 
penkiose valstybėse. 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio trečiadienio 

čia pradedama rodyti spalvota 

filmą "Look For The Silver 
Lining", iš Marilyn Miller, ži
nomos Broadway scenos artis
tės, gyvenimo. 

Dalyvauja dainuojanti ir šo
kanti filmų žvaigždė June Ha
ver, Broadway šokėjas Ray 
Bolgar, populiarus filmų ir ra
dijo dainininkas Gordon Mao-
Ree, Frank Carter ir kt. 

Filmo j e plačiai parodomas 
New Yorko Broadway teatro 
gyvenimas ir tradicijos. 

Pradedama rodyti nuo tre
čiadienio, liepos 27 dienos. 

ŠIRDINGI SVEIKINIMAI 
Maloniems mūsų rėmėjams 

M. J. BEVERAGE 
1309 Addison Rd. 

Open Evening, Home Delivery 
EX 3750 

Beer, Ale, Vermouth, Wine, 
Cordial, Champagne 

Greetings and Best Wishes 

DUEL'S SINCLAIR 
SERVICE STATION 

An Old Friend of the 
Lithuanian People 

Allen Duel - Mgr. 

11445 SUPERIOR AVE. 

CEdar 9377 

B.C. HOAG 

Šie du clevelandiečiai yra iš
rinkti atsakingoms pareigoms 
Clevelando Pilsener Brewing 
Co., kuri gamina P. O. C. alų 
(žr. skelbimą 5 pusi.). 

W. A. Franc, anksčiau buvęs 
Milwauke Miller Brewing Co., 
o paskutinius 6 metus šioje ben
drovėje vyriausiu direktorium, 
dabar išrinktas ir bendrovės 
pirmininku. 

B. C. Hoag, pardavimo ir skel
bimų tvarkytojas, nuo šiol tapo 
bendrovės sekretorium ir iždi
ninku. 

LIETUVIŲ SALĖ 

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

TŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 

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

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
Maloniems Mūsų Rėmėjams 

N. J. POPOVIC, INC. 

CHRYSLER — PLYMOUTH DEALERS 

Come In and see our Complete Line of 1949 Cars 

8116 Lorain Ave. ME 72M 

Best Wishes 
and Greetings 

to our Patrons and Friends 

WATERLOO DEPT. 
STORE 

Mr. H. Goldfarb Mgr. 

15504-12 Waterloo Rd. 
IV 1204 

Our Sincere Greetings 
to Our Friends 

and Patrons 

JOHN'S MEAT 
Market 

Serving the finest meats 

8008 St. Clair Ave. 
HE 1335 

JONAS G. 
POLTER 

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 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

SMAGIŲ ATOSTOGŲ 
Gausingiems Rėmėjams 

JUDGE PERRY B. JACKSON 

M U N I C I P A L  C O U R T  

i 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI f 
| 

Joseph Portaro PRESENTS i 

"THE NEW LOOK" 
IN HAIRCUTTING & PERMANENT WAVING 

MR. JOSEPH PORTARO — MR. & MRS. FRANK PORTARO 
Our experienced staff ready to serve you: 

FRANK PORTARO BEAUTY SALON 
13592 Euclid Avem* LI 7174 LI 9191 

13918 Cedar Rd. FA 1415 
University Heights 
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S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjui 

AU the Jfoi fa/atUn Ifou lOattt 
• Hot water for all the needs 
of your household... at thft 
temperature you desire ... au
tomatically! Brilliant whita, 
the Bryant is flat-based to ett-
minate cleaning underneath 
sturdily constructed for long1 

service. See it... you'll want it! 

GAS - FIRED 
Automatic Storage mum 

WATER HEATERS 
AUTOMATIC * UNDERFIRED 

* INSULATED * 

BRYANT HEATER DIV. 
A. G. E. 

2110 EAST 2M STREET 
CLEVELAND MAin 5732 
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Lietuviu kalbos vadovo 
t 

belaukiant 
Pasikalbėjimas su DIRVOJE apsilankiusiu Stasiu Barzduku, kar

tu su kitais dviem autoriais š( vadovą parengusiu. 

DIRVOJE jau buvo rašyta, 
kad yra parengtas ir pradėtas 
spausdinti "Lietuvių kalbos va
dovas". 

Liepos pradžioje į JAV at
vyko ir DIRVOJE atsilankė 
vienas iš trijų šio svarbaus 
leidinio autorių — Stasys Barz-
dukas. 

Redakcija, norėdama savo 
gerb. Skaitytojus dar geriau 
supažindinti su šia kiekvienam 
lietuviui reikalinga knyga, pa
prašė atsilankiusį svečią atsa
kyti į keletą klausimų. 

1. Kaip kilo "Lietuviy kal
tes vadovo" parengimo mintis? 

Mintis parengti lietuvių vi
suomenei "Lietuvių kalbos va
dovą" atsirado ne iš karto. Jai 
subręsti reikėjo ilgesnio laiko. 
Džiaugiuos, kad Apvaizda į šį 
mūsų tautai svarbų darbą mane 
fftingė vieną iš pirmųjų. 

Kai 1945 m. pavasarį pasibai
gė Vokietijoje karas ir įsistei
gusioms lietuvių tremtinių mo
kykloms reikėjo lietuviškų va
dovėlių, tai ir aš, Ig. Malinaus
ko, tuometinio švietimo Vady
bos įgaliotinio Bavarijos sričiai, 
paragintas, ėmiausi • vadovėlių 
rengimo darbo: 1945 m. rude
nį parašiau gimnazijoms lietu
vių kalbos gramatiką (fonetiką 
ir morfologiją). 

Berašant šią gramatiką, kar
tu kilo mintis parengti ir prak
tinį lietuvių kalbos vadovėlį, 
kur mokiniams būtų išdėstyti 
būtiniausi lietuvių kalbos rašy
bos, skyrybos, žodžių darybos, 
žodyno ir kiti dalykai 

šio darbo, baigęs rašyti savo 
gramatiką, tuojau pat, nieko ne
laukdamas, ir ėmiausi. Apie tai 
pasisakiau ir 1946 m. per Pet
rines (birž. 29 d.) Tuebingene 
sutiktam prof. dr. Pranui Skar
džiui. Jis mano darbui labai nuo
širdžiai pritarė, mane padrąsi
no, paragino ir, svarbiausia, pa
žadėjo man savo paramą. 

1947 in. vasario mėn. 8 d. 
Rebdorfb stovykloje prie Eich-
staetto buvo sušauktas steigia
masis Lietuvių Kalbos Draugi
jos suvažiavimas. Jame iškilo 
Ir mūsų draugijos klausimas — 

dalyvių buvo pareikšta, kad ra
šyba mūsų spaudoje nėra visur 
vienoda, todėl tremtyje atgai
vinama Lietuvių Kalbos Drau
gija turėtų rūpintis jos sutvar
kymu. Buvo nutarta parengti 
tam tikrą lietuvių kalbos va
dovėlį. 

Jonas M. Laurinaitis žinoda
mas, kad aš jau esu šį tą ir 
padaręs, suvažiavime pasiūlė pa
vesti šį darbą man. šitam buvo 
visų pritarta ir tai taip pat už
protokoluota. 

Dabar viską pradėjau rašyti 
iš naujo ir balandžio mėn. pa
baigoje, kaip buvo iš anksto 
susitarta, jau galėjau kaiku-
riuos skyrius nusiųsti peržiū
rėti prof. Skardžiui. 

Berašant taip pat paaiškėjo, 
kad aš pats vienas pasiimto 
darbo taip greitai, kaip buvo no
rėta, atlikti nepajėgsiu, todėl 
balandžio mėn. pabaigoje mudu 
su J. M. Laurinaičiu susitarė
me darbu pasidalyti: jis imsis 
rengti lietuvių kalbos rašybos 
žodyną, o aš toliau rašysiu te
orinę dalį. 

Šitaip pradėjome dirbti jau 
dviese. Rudeniop į darbą akty
viai įsitraukė ir prof. Skardžius: 
1947 m. rugpiūčio 25 d. jis į 
Rebdorfą, kur mudu abu su J. 
M. Laurinaičiu gyvenome, atsi
vežė ne tik mano jam nusiųstus 
peržiūrėti rankraščius, bet ir 
savo paties parašytu* kaiku-
riuos skyrius. 

Per tris dienas daug kas bu
vo aptarta, išsiaiškinta, sutar
ta, kad leidinys bus vadinamas 
"Lietuvių kalbos rašyba" ir kad 
jo autoriais pasirašys visi trys 
anksčiau čia minėti asmenys: 
buv. Vilniaus, dabar Tuebinge-
no universiteto profesorius dr. 
Pranas Skardžius, buv. Lietuvos 
Mokslo Akademijos vyr. asi
stentas Jonas M. Laurinaitis ir 
gimnazijos lietuvių kalbos vyr. 
mokytojas Stasys Barz dūkas. 

Darbą toliau bedirbant, pa
aiškėjo, kad leidinys, apimąs tik 
rašybos ir su ja susijusius da
lykus, kalbos vartotojo nelabai 
patenkins. 

Todėl tuojau pat kilo mintis, 
kad ir lietuviams reikia pareng
ti tokį leidinį, kokius jau seniai 

SMAGIŲ ATOSTOGŲ 
i; 

Draugams" ir Rėmėjams 

* 

D A M O N ' S  
C A N D Y  
K I T C H E N  

6 Mayfield Road 
,* '2.,* 

ER. 0906 

MALONAUS POILSIO 

Visiems mdaq draugams 

WINTER PAPER 
STOCK CO. 

1375 EAST 38th STREET 

'•> .V ' 

HEnderson 4586 

turi vokiečiai, anglai, prancū
zai, mūsų kaimynai latviai ir 
kt. kultūringosios tautos. 

ši iniciatyva išėjo iš prof. 
Skardžiaus: buvo suplanuota pa
rašyti naujus skyrius ir patį 
leidinį jau pavadinti vadovu, ši
taip atsirado ne siauras lietu
vių kalbos rašybos iadovėlis, 
bet platus įvairius kalbos daly
kus apimąs vadovas. 

2. Tad gal galima smulkiau 
sužinoti, kokie kalbos dalykai 
vadove yra nagrinėjami? 

Vadovas yra didelis veika
las: pirmosios dalies yra 260, 
o antrosios — 1315 jnašinėle 
rašytų puslapių in folio. Pirmo
joj daly aiškinami įvairūs te
oriniai klausimai, antrąją dalį 
Sudaro žodynas. 

Persmulku čia būtt| visą tu
rinį detaliau išdėstyti, todėl 
tenka apsiriboti tik pačių ben-
bendrųjų dalykų priminimu. 
Taigi pirmojoj daly visų pirma 
paliečiami bendrinės mūsų kal
bos susidarymo ir*jos charakte
rio klausimai. Toliau aiškinama 
garsų daryba ir tartis, rašyba 
ir raidynas, atskirųjų kalbos 
garsų rašyba, nusakomas di
džiųjų ir mažųjų raidžių rašy
mas, žodžių dalių kėlimas, ra
šymas kartu ir skyrium, ben
drinių ir tikrinių svetimybių 
rašymas, duodamos dažniau var
tojamos savos ir svetimos san
trumpos. 

Kalbos dalykų skyriuje aiški
nama atskirų garsų vartosena, 
darybinės ir kaitomosios lytys, 
duodami praktikoje dažniau pa
sitaiką sintaksės ir žodyno da-
ykai. Taip pat atskirais sky

riais duodama skyrybos sistema 
ir kirčio bei priegaidės mokslas. 

žodyną sudėti ne tik savieji, 
bet ir dažniau vartojami sve
timieji žodžiai. Kiekvienas visų 
pirma ras, kaip juos reika rašy
ti. Svetimųjų žodžių taip pat 
nurodomas tarimas ir pažymi
ma kilmė. Kur reikia, paaiški
nama ir žodžių reikšmė. Tam 
tikru būdu yra pažymėti visi 
naujadarai, kad vartotojui bū
tų aišku, kurie žodžiai yra gyvi, 
o kurie sudaryti. Pagrindiniai 
žodžiai žodyne yra sukirčiuoti, 
taip pat duotos pagrindinės jų 
ytys. Vadovui parengti yra pa

naudota keliasdešimt pagrindi
nių šaltinių, žodžiu, stengtasi, 
cad kalbos vartotojas rastų va

dove atsakymą visais jam rū
pimais kalbos klausimais. 

3. Minėta, kad vadovas yra 
kolektyvinis darbas. Ar galima 
sužinoti, kaip jo autoriai šį dar
bą pasidalino? 

Kaip jau sakiau, pirmąją va
dovo dalį iš pradžių teko rengti 
man, o antrąją — J. M. Lau
rinaičiui. Taigi mudu padėjome 
lyg ir pamatus/Prof. Pr. Skar
džius viską pagrindinai per
žiūrėjo, papildė, daug ką ir pats 
parašė, šitai smulkiau turės bū
ti nurodyta vadovo pratarmėje. 
Taip pat reikėjo duoti vado
vui vieningą redakciją, ir šitas 
darbas irgi buvo atliktas prof. 
Skardžiaus. 

Kiti autoriai šiuo meta su
rašę siuntinėdavo jam savo pas
tabas bei papildymus. Jų buvo 
prirašyta daug — aš pats pvz. 
esu prirašęs jų ne dešimtimis, 
bet tiesiog šimtais puslapių. 
Paskutiniais mėnesiais buvo 
dirbta taip intensyviai, kad te
ko išsižadėti ir sekmadienių bei 
šventadienių, ir poilsio bei pa
sivaikščiojimo valandų. 

Be abejojimo, pati didžioji ir 
pati sunkioji darbo našta teko 
prof. Skardžiui, bet jis pats 
spaudai duotame pasikalbėjime 
taip pat yra pažymėjęs, kad 
be kitų dviejų autorių darbo 
pats vadovas iš viso nebūtų ga 
įėjęs atsirasti. 

Gaila tik, kad peranksti iš 
pradžių dėl ligos, o vėliau dėl 
emigracijos į JAV iš darbo bu
vo išjungtas J. M. Laurinaitis. 
Šiuo metu prie vadovo Europoje 
tėra pasilikęs jau tik vienas 
prof. Skardžius. Autoriai pada
rė viską, ką tik galėjo. Kai va
dovas pasirodys, dėl jo galės 

pasisakyti ir pati visuomenė. 
Tikimės, kad ji apvilta nebus. 

4. Kada reikia laukti vadovo 
pasirodant? ' 

Vadovas atiduotas spausdin
ti Ventos leidyklai. Formali su
tartis pasirašyta balandžio 10 
d., bet pirmosios dalies rankraš
tis leidėjams jau buvo atiduo
tas vasario 16 d. Taigi, kaip 
greitai vadovas galės pasirody
ti, dabar jau priklauso ne nuo 
jo autorių, bet nuo leidėjų ir 
pačios mūsų visuomenės, nes jos 
parama vadovui išleisti prenu
meratos būdu yra būtinai reika
linga. 

Nelengva buvo rasti įr spaus
tuvę, nes vadovas spausdina
mas trimis šriftais, bet ir ši 
kliūtis buvo nugalėta. Dabar 
vadovo reikalais Vokietijoje rū
pinasi B. Gaidžiūnas (Goether 
str. 22, 14b Pfullingen b Reut-
lingen), j j j reikia ir kreiptis. 

5. Kaip patekote | JAV Ir 
kaip čia sekasi? 

Į JAV su savo Seimą atvy
kau žinomojo Amerikos lietu
vių veikėjo Pijaus J. žiūrio ir 
H. žiūrienės rūpesčiu ir pastan
gomis. Jų svetinguose namuo
se esame dabar ir apsistoję. 
Mūsų tremties dienas lengvino 
taip pat ir J. Feliksas žiūrys 
su savo šeima. Abu broliai, su 
kuriais mano šeimą sieja ir gi
minystės ryšiai, dabar labai 

nuoširdžiai rūpinasi mane, kaip 
ir kitus gausius savo svečius, 
pastatyti an kojų, kad galėčiau 
pradėti savarankiškai gyventi. 

Tikimės, kad tai netrukus pa
vyks, o jiems už jų gerą jau
trią lietuvišką širdį ir ištiestą 
pagalbos ranką šia proga savo 
ir savo šeimos vardu nuošir
džiausiai dėkoju. 

Ar turite dar kuriy planų 
ateičiai? 

Turiu. Norėčiau ir toliau dirb
ti savrp mielai gražiai gimtajai 
kalbai ir lietuviškai mokyklai. 
Esu jau ir medžiagos šiam rei
kalui šiek tiek susirinkęs. Rū
pinausi atsivežti ir visą Vokie
tijoje įsigytą literatūrą. Bet 
šiuo tarpu ne tai man rūpi: pir
miausia reikia pradėti vėl gy
venti. 

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

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

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

Clevelandiečiai gali užsisaky
ti ir DIRVOJE. 

Dar 
anksti 

vėlu, bet jau ir ne 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjus 

GET THE BEST-
GET 

MILIŲ ICE CREAM 

THE TELLING-BELLE VERNON CO. 
A WVISION OF NATIONAL DAIRY PRODUCTS CORPORATION 

3740 Carnegie Avenue — Cleveland 1, Ohio 

Phone ENdicott 1500 

All the, Jfat WatUfi hfou 1/Uani 

• Hot water for all the needs 
of your household... at the 
temperature you desire ... au
tomatically ! Brilliant white, 
the Bryant is flat-based to eli
minate cleaning underneath, 
sturdily constructed for long 
service. See it... you'll want it! 

GAS - FIRED 
Automatic Storage BRYANT 

WATER HEATERS 
AUTOMATIC * UNDERFIRED 

* INSULATED * 

BRYANT HEATER DIV. 
A. G. E. 

2110 EAST 21st STREET 
CLEVELAND MAin 5732 

GERIAUSI LINKĖJIMAI f 

Visiems Draugams it Rėmėjams j£" 

farm 1. IMling 
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STATE REPRESENTATIVE # 
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JUDGE 
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f 
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Judge 2..f i 
JOHN J. BUSHER 

CHIEF JUSTICE MUNICIPAL COURT 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
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FROM A FRIEND 

LINKIME MALONAUS POILSIO 
Visiems Draugams ir Rėmėjams 

DY DEE WASH INC. 
3630 LEE ROAD LOngacre 6161 
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SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Draugams ir Rėmėjams 

Ohio-Willys Sales Co, 

2351 CARNEGIE AVENUE 

PRospect 3300 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 

Maloniems Mūsų Rėmėjams 

Crane Co. 

6215 Carnegie Avenue 

UT 1 - 2400 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Visiems Mūsų Draugams 

TAFT WOOD PRODUCTS CO. 

Wood Turning of all Kinds — Industrial Wood Work 

Lacquer — Paint and other Finishes 

6520 CARNEGIE AVE. EXpress 2579 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
Mūsų Draugams ir rėmėja#^ 

THE CLEVELAND OPTICAL CO, 

750 PROSPECT AVENUE MAin 6217 

MALONAUS POILSIO 
Maloniems Mūsų Rėmėjam* 

O W E N  B U C K E T  C O .  

BREAKWATER AVENUE OL. 0333 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
Visiems Mūsų Draugams ' 

STATE CHEMICAL MFG. CO. 

SANITATION BUILDING MAINTENANCE 

f Equipment and Cleaning Supplies 

2435-45 SUPERIOR AVE. TO. 1-7114 

10,000 mylių 
kelione Rašo 

I. V. VALICKAS 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Pirma kontrolė 
štai ir tiltas per Rio Grande 

— lietuviškai tariant, per Di
džiąją Upę — už kurtos jau 
Meksika. 

Prie tilto Amerikos imigra
cijos inspektoriai ir muitininkai 
pakiša tam tikrus blankus, ku
riuos iš Meksikos grįžtant rei
kia užpildyti ir jiems atiduoti. 

Nors tie inspektoriai ir ragi
na greičiau važiuoti, bet neverta 
skubintis. Patartina užregistruo
ti pas muitininką visus branges
nius dalykus, kuriuos vežies su 
savim: laikrodėlius, foto-apara-
tus, brangakmenius ir kitus ver 
tigesnius daiktus, pavyzdžiui 
kailinius ar net kailio apykakles 

Grįžtant toks muitinės regi 
stracijos raštelis labai naudin
gas. Be jo, apdės Amerikoj tavo 
pirktus daiktus muitu ir baigta 

Kitame tilto gale jau Meksi-
! kos imigracijos inspektoriai ir 
muitininkai, šie viską rūpestin
gai peržiūri ir jau neprašomi 
suregistruoja visus vertinges
nius daiktus. Iš Meksikos išva
žiuojant reikia parodyti, kad 
viską išsiveži, ką atsivežei, nie
ko Meksikoje nepardavei muito 
nesumokėjęs. 

šiaip jokių kliūčių nedaro, 
gana malonūs, tik bėda su jais, 
kad retas kuris temoka angliš
kai. o jei ir moka, tai nenori 
kalbėti, arba prakalba tik ki 
tiems negirdint... 

Pagaliau Meksikoj. 

Nueva Larida miestelyje jau 
randi kitą skonį, negu Amerikos 

j pusėj, bet tai dar ne tikra Mek-
; sika. čia yra daugiau mišinys, 
j Miestelyje gali susikalbėti ir 
angliškai. Miestelis nemažas, ga
lima sakyti, vidutinio didumo 
miestas, lyginant su kitais Mek
sikos miestais. Gana švarus, 
vidry nemaža aikštė, gana daug 
gražių krautuvių, jos švariai ir 
gražiai įrengtos, perpildytos 
prekėmis, o pažvelgęs į kainas, 
tuojau pamatai žymų skirtumą 
nuo Amerikos kainų. 

Yra lyg tai turgavietė — toks 
didelis pastatas, kuriame dau
gybė visokių vertelgų įsirengę 
parduotuves ir pardavinėja į-
vairiausius dalykus. Tokių ver
telgų čia yra gal apie tūkstan
ti. 

Prekės atrodo neblogai, ypač 
skonongi molio dirbiniai. Buvau 
susigundęs pirkti, bet pagalvo
jau, kad dar didelė kelionė prieš 
akis ir daug dar dalykų teks ma
tyti — suspėsiu ir prisipirkti... 
Juk dar galiu rasti ir gražesnių 
ir pigesnių, tai bus gaila, pasi
skubinus. .. 

Kadangi buvau nusistatęs dar 
tą pačią dieną pasiekti didesnį 
miestą — Monterey, tai ir ne
trukau čia, atmindamas, kad iki 
Monterey dar 225 kilometrai. 
(Čia jau kilometrais, nebe mylio
mis skaičiuoja). 

Nenumatytas nuotykis. 
Automobilis lekia gerai, grei

čio beveik niekas nevaržo, kelias 
geras, tiesus — tik švilpk! 

Staiga pamačiau tolumoje lyg 
kokį kupstą ant kelio. Sulėtinu 
greitį. Apie 50 metrų nuo to 
"kupsto" visai sustoju, nes ma
tau, kad jis gyvas... O šioj 
dykumoj gyvą sutvėrimą sutik
ti — gana retas atsitikimas. 

Išlipau ir artinuosi. žiūriu — 
šeškus doroja kokį gyvulėlį, 
gal zuikelį. Ėmiau jį baidyti — 
nė krust! Galvoju, kaip čia man 
laimingai pro jį pravažiuoti... 
Kodėl čia reikėjo pagalvoti, greit 
pamatysit. 

Gryžau į mašiną ir ėmiau 
triūbyt. Vis tiek nejuda... 

Nutariau palaukt, ligi šeškus 
baigs pietauti ir pats nueis. Bet 
neilgai lukterėjus, iš užpakalio 
atlėkė kitas automobilis — gra
žus, naujas "Cadillac". Pralėkė 
pro mane ir tiesiai ant šeškaus! 
šeškus, automobiliui artinantis, 
savo pietus pertraukė, bet nebė
go, o pasišiaušė ir stojo gintis. 
Automobilis kiek stabtelėjo ir 
tai buvo vairuotojo didelė klai
da: šeškus spėjo pavartoti svar-
biausį savo ginklą — "apkrapi-
no" automobilį... Po to ir šeš
kus padarė dar didesnę klaidą: 
palindo kaip tik po savo priešu 
pasisilėpti. Tas priešas auto
mobilis pajudėjo ir užsispyrėlį 
šeškų suvažinėjo... 

"Cadillacas", tačiau, nors ir 
nugalėjęs pasišiaušėlį šeškų, su
stojo. Iš jo išlipo keli New Yor-
ko žydai ir, kumštimis grasyda
mi į suvažinėto šeško pusę, kei
kė jį kaip įmanydami. Ir kaip 
nekeiks: jų gražusis "Cadillac" 
iš tolo tiesiog "nešė" šeško kva
pu ... Pasikeikę susėdo ir nu
važiavo. Nuvažiavau ir aš dabar 
jau laisvu keliu. O važiuodamas 
negalėjau susilaikyti nenusišyp
sojęs, kai tik pagalvodavau, kaip 
tiems newyorkieciams reiks nak
vyne gault, taip "išsiparft*tti&-
vusiems". 

! Vėl kontrolė 

j Iš Nueva Laredo išvažiuoji į 
; puikų "Pan American High-
way". Prieš akis atsiveria pla-

Į čios lygumos. Niekur nei gyvos 
dvasios. Tik sultingi kaktusai 
ir šiaip krūmokšniai tose lygu
mose. 

Tik apie 40 kilometrų prava
žiavus kelią pastoja dar viena 
muitinė. Čia muitininkai ir imi
gracijos inspektoriai dar kartą 
viską tikrina. Vienas iš jų čia 
jau mokėjo gerai angliškai ir 
drąsiai kalbėjo. Su juo teko pla
čiau pasikalbėti ir iš jo patirtos 
informacijos buvo man labai 
naudingos. 

Į kalnus. 

Gerokai pavažiavęs, prie iš
džiūvusios Salado upės užtikau 
trobelę, kur galima gauti ir ben
zino. Trobelė vadinasi skambiu 
vardu — La Gloria, t.y., Garbė 
Dar apie 30 kilometrų pavažia
vus yra puikus Vallecillo dva
ras. Tai pirmas ūkis Meksikoje 
per visą šimtą kilometrų nuo 
sienos. Iš čia jau gali matyti 
kalnus. Kai juos iš tolo pama 
čiau, nei nepagalvojau, kad reiks 
ristis beveik į jų viršūnes. 

Dar po kokios dvylikos kilo
metrų privažiavau Sabinos Hi
dalgo miestelį. Miestelis nedide
lis, bet gražioje vietoje: iš vie
nos pusės visai arti aukšti kal
nai, iš kitos — lygumos. Įkurtas 
šis miestelis jau beveik prieš 
tris šimtus metų. Nors daugu
mas čia dėvi Amerikos mados 
drabužiais ir šiaip daug ką ame
rikietiška pamėgdžioja, bet jau 
ir meksikinės dvasios čia paste
bimi stiprūs apsireiškimai. 

Nuo šio miestelio jau ir teko 
ristis į kalnus, kurių virtinė il
ga ir nežinia kur ji baigiasi... 

Iš tolo neatrodė, kad tie kal
nai gali būti toki aukšti. Iš pra
džių tai tik šiaip sau nedideli 
ar vidutiniški kalneliai, o paskui 
vis aukštyn, aukštyn — tegu 
juos paibeliai! Kelias tik jų pa
šonėmis išsiraizgęs. Pasižiūri į 
vieną pusę — viršūnė dar kažin 
kur, o žvilgteri į kitą — prara
ja, net plaukai šiaušiasi! O va
žiuoti reikia vis aukštyn, taip 
apie kokius 25 kilometrus. 

Pagaliau po to ilgo ropojimo 
vis aukštyn ir aukštyn, vėl pra
sideda lyguma — plokštikal-

S V E I K I N A M E  

Malonius Draugus i* -Rėmėjus 

Leo P. Lynch 
Endorsed Candidate 

FOR COUNCILMAN 

of the 

24th WARD 

Oil the Democratic Ticket 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Gausingiems Rėmėjams 

Franklin A. Polk 
Candidate for 

MAYOR 

Well known to the 

Cosmopolitan People 

GRAŽIAUSI LINKĖJIMAI 

Draugams ir Rėmėjams 

Judge 

L E E  E .  S  K E E L  

COURT OF APPEALS 

S V E I K I N A M E  

Malonius Draugus ir Rėmėjus 

Henry J. Porter 

Optician 

t r § 

505 SCHOFIELD BLDG. 

MA 5899 

nis. Pasiekus tą aukštumą, dar 
tartą pastoja kelią muitininkai 
ir fariziejai, — atsiprašau — 
imigracijos inspektoriai. Pro 
juos laimingai pralindęs, jau 
trauki į pirmą didesnį Meksikos 
miestą — JVIonterrey. 

Patogu ir pigu! 

Išvažiuodamas i£ Mj&w Yorko, 
palikau dar gilią žjemą, p čia, 

( Perkelta j 3-čią pusi. ) 

S V E I K I N A M E  '  

Visu® Mūsų Draugus 

The Colonial Hotel 

Located in the heart of 
Downtown Cleveland 

.538 VftOSMKT AVE. CH«rry 3410 

Marvin Handy, Manager 

SMAGIU ATOSTOGŲ 

Maloniems Mūsų Rėmėjams 

* 

-fis HIGBEE čSL 

Public Square CHerry 4600 

MALONAUS POILSIO 
Mūsų Draugams ir rėmėjams 

WHITE TOOL AND SUPPLY CO. 

1235 WEST 6th STREET MAin 0235 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

TROY LAUNDRY & 
CLEANING CO. 

ESTABLISHED 1878 

2561-2581 EAST 50th ST. UT. 1-2900 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Draugams ir Rėmėjams 

THOMAS J. UNIK INSURANCE CO. 

ITO MY BUISINESS TO DO YOUR WORRIING 

UNION COMMERCE BLDG. TO 1 - 0200 
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10,000 mylių kelione 
( Atkelta iš 2-ro pusi.) 

tik apie 225 kilometrai nuo 
USA sienos, į Monterey miestą 
įvažiavau karštą vasarą, per 
gražiai žaliuojančių kviečių, lau
kus. 

Monterrey miestas irgi nebe 
jaunuolis: įkurtas 1596 metais, 
bet dabar gana modernus ir tu
ri apie ketvirtį milijono gyven
tojų. ( 

Pasitaikė sustoti gana gra
žioje vietoje, turistų kolonijoje, 
vadinamoje "Regina Apart
ments". Tai yra viena iš popu
liariausių vietų keliauninkams 
apsistoti šiame mieste. Vedėjai 
ir tarnautojai moka susikalbėti 
angliškai. Patalpos — viena
aukščiai dviejų šeimų nameliai 
(siena pusiau pertverti), geros 
lovos, šaltas ir karštas vanduo, 

yra dušai, nameliai mūriniai, 
tai juose gana vėsu, o tokiame 
karštyje tai be galo svarbu. Po 
kiekvienu langu apelsinų medis, 
kieme daug palmių, kiemas di
delis, išvedžiotas keleliais, tad 
yrie savo kambario gali ir auto
mobilį pasistatyti (nors yra ir 
garažai). Yra jauki salė su 
minkštomis kėdėmis bei fote
liais, kur galima ramiai praleis
ti laiką pasikalbant, laikraščių 
pasiskaitant.. čia gali ir laiš
kus rašyti, čia pat yra pašto 
ženklų ir visa kita, kas laiškams 
rašyti reikalinga. Gali čia gauti 
ir amerikinių laikraščių, knygų, 
čia pat gasolino stotis, priešais 
viena iš puikiausių Monterrey 
kavinių — "Los Arcos", bet čia 
drauge ir ramu, nes priemiestis, 
nėra didmiesčio triukšmo. 

S V E I K I N A M E  

Visus Mūsų Draugus 

"W, 

DISTILLATA CO. 

"Regina Apartments" turi 
apie 100 kambarių. Visų malo
niausia yra tai, kad už visus 
tuos patogumus ir mokėti labai 
daug nereikia: kambarys vie
nai dienai išeina tik du doleriai, 
kada Amerikoj už tokį kambarį 
su panašiais patogumais mokė
tum mažiausiai 7 dolerius, o Flo
ridoj tai nuo 10 iki 15 dolerių 
už parą! 

Pas aludarius 

Pasiklausęs patarimo, ką ši
tame mieste verta pamatyti, su
žinojau, kad geriausia esą pra
dėti nuo vienos iš didžiausių 

1542 EAST 24th ST. 

PRospect 2900 

MALONAUS POILSIO 

Visiems mūsų draugams 
% 

F I N N' 3 
SERVICE STATION 

Atlantic Gas-Wheel 

Aligning 

General repaifl 

10635 St. Clair Ave. 

LI 9775 

M 

SMAGIŲ ATOSTOGŲ 
Gausingiems Rėmėjam® 

WAKEFIELD 
SPRING CO. 

6513 CEDAR AVE. 

HE. 3164 

GERIAUSI. LINKĖJIMAI 

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

S' 3^ ft 

A. GORDON 
FURNITURE CO. 

1729 Superior Ave. 

PR 2622 

Meksikos alaus daryklų, būtent, 
"Cerveceria Cuajntemoc, Mon
terrey, Nueva Lion". 

Norėdamas gauti geriau vis
ką apžiūrėti, padaviau Lietuvių 
Spaudos Klubo nario kortelę. Ar 
tai dėl to, ar dėl kitko, bet pa
rodyti nešykštėjo. Tuojau atėjo 
specialus svečių priėmėjas, pa
sisakė esąs Felix Cardenas Hi-
nojose, ir nusivedė mane į vadi
namą svečių darželi, kur tarp 
staliukų laukė keletas patarnau
tojų, tam čia pastatytų, kad pa
vaišintų Hinojosės atsivedamus 
svečius. 

čia stovi milžiniška bačka, 
o joje įrengtas be galo gražus 
ir įdomus baras. Manau, kad tai 
yra vienintelis toks baras pa
saulyje. 

Begurkšnodami įvairių rūšių 

aliukus ir pradėjome kalbėtis 
apie šios alaus daryklos įsistei-
gimą ir išviso apie Meksiką. 

Hinojosa gana lengvai ir gra
žiai kalba angliškai. Tai pagyve
nęs vyras, jau žilas, bet atrodo 
stiprus ir sakosi esąs mišrios 
ispanų-indėnų kilmės. 

Besikalbant jis paklausė ir 
mano kilmės. Kai pasisakiau, 
kad esu lietuvis, jis nustebo ir 
ėmė klausinėti, su kokia kita 
tauta lietuviai giminingi, o taip 
pat būtinai norėjo išgirsti nors 
keletą lietuviškų žodžių tariant 
Taip susidarė tarp mūsų bičiu
liški santykiai. Išmovę po kele
tą stiklų puikaus alaus, pakilo 
me apžiūrinėti to alaus daryk
los. 

čia įsitikinau, kad ne veltui 
man buvo rekomenduota visų 
pirma apsilankyti kaip tik šitoj 
vietoj. 

(Bus daugiau) 

ŠIRDINGI SVEIKINIMAI 

Draugams ir Rėmėjams 

M .  O .  M A T T L I N  

SPINET PIANOS 
' * s'  ̂~ 

OF DISTINCTION 

Easy Terms can be Arranged 

2027 EUCLID AVE. 

PR 7633 

S V E I K I N A M E  

Malonius Draugus Ir Rėmėjus 

* m * 

E. E. WALDECK 
Electric Co. 

Specializing in 

Electric Motor Rewinding 
and Repairing 

118 NOBLE COURT 

MA. 5527 
Residence EV. 5678 

ŠIRDINGI SVEIKINIMAI 

Mūsų Draugams ir Rėmėjams 

WETHERED'S 
Quality Bakery Goods 

7022 SUPERIOR AVE. 
UT 1 - 1916 

lif •*'" l* r $ "/'.i ., / X/, 

MALONAUS POILSIO 
Maloniems Mūsų Rėmėjams 

FARMERS PRIDE 
CUT-UP POULTRY STORES 

Our Cut-up Poultry is Excellent, yet economical, for your 
Dinner Parties or Banquets. — All poultry and eggs come 
from our own farms direct to you. 

1270 EUCLID AVE. 

3311 BROADVIEW RD. 

Phone PR. 5390 

Phone ON. 1881 

S V E I K I N A M E  
Visus Mūsų Draugus 

Cleveland Molance Service, Inc. 
Į. • • /. 

Remember the Maroon and Cream Colored 

Cars with the Men in White 

CALLED AND RECOMMENDED BY CLEVELAND'S 

LEADING PHYSICIANS AND SURGEONS 

ENdicott 0770 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Maloniems Mūsų Rėmėjams, 

A P Food Stores 

S U P E R  M A R K E T S  

iWi 

The Great Atlantic & Pacific Tea Co. 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
Visiems Draugams ir Rėmėjams 

TOsacg? 
, 1W4 

JOSEPH M. SWEENEY 

Sheriff 

S V E I K I N A M E  /  

Visus Mūsų. Draugus 1 

POC PARROT 
Beauty Shop 

Specializing in Permanents 

6506 SUPERIOR AVE. 

UTtah 1 - 4830 ' 

MALONAUS POILSIO 

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

THEO WALKER 
Former 

CHIEF of POLICE 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Mūsų Draugams ir Rėmėjams 

w 

WAGNER MEAT 
Mkt. 

11005 ASHBURY 

CE 1840 

ŠIRDINGI SVEIKINIMAI 

Visiems mūsų draugams 

B R O A D W A Y  

BUICK CO. 

8401 Broadway 

MI 8100 

GRAŽIAUSI LINKĖJIMAI 
Gausingiems Rėmėjams 

MUSŲ SPECIALTIES 
Skanios Holland Aguonų Sėklos 

sumalama belaukiant. 
Gryna Paprika, Pipirai ir 

Kmynų sėklos. 
Žalia Kava siuntimui draugams 

ir giminėms užjuryje. 
Geriausios rūšies konservuotai 

Daržoves ir Vaisiai. 
Šviežiai Kaitinta Kava. 

Pirkit čia Kavą, Arbatą ir visut 
Prieskonius žema kaina. 

GEO. B. GEHRING 
91-92 Central Market 

CHerry 0651 

LINKIM MALONAUS POILSIO 
Maloniems Mūsų .Rėmėjams 

RALPH STEWART 
BUICK CO. 

St* Clair Avenue 
ii East 125th St. 

UL 1-2200 

LINKIME MALONAUS POILSIO 

Gausingiems Rėmėjams 

The Geometric 
Stamping Co. 

<^5*37 

1111 East 200th Street - ' 

S V E I K I N A M E  

Malonius Draugus ir Rėmėjus ' 

N. C. 6k Sons 
RESIDENTIAL & INDUSTRIAL 

CONTRACTORS 

Cement and Waterproofing 
Master Plate and Stone Hard Floors 

Re-surfacing of Wood and Stone Hard Floors 
Bulldozer and Air Compressor Service 

3197 WEST 32nd ST. MElrose 0773 

S V E I K I N A M E  

Malonius Draugus ir Rėmėjus 

The Norman Hat Co, 

Makers of Men's Kingsley Felt Hats 

SAM URMAN - President 

208-210 St. Clair Aveno* MAin 4403 

LINKIME MALONAUS POILSIO 

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

Riester & Tbesmacher 

1526 West 25tU Street CHerry 0154 

:*X 

''i Z 
< - -v* 

- i 

čMf sitispėtek -n ąinjfttoftį i - ^ r- r " 1 ^ * r' * f - - »*«•- nvtrrptfMĮiy * 



D I R V A  

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 

Draugams ir Rėmėjams 

SMITH S RESTAURANT 
SERVING THE FmBOT FOODS 

Wines Beer Liquor 

22305 LAKE SHORE BLVD. -

REdwood 278? 

SMAGIU ATOSTOGŲ 
Visiems Draugams ir Rėmėjams v 

A. PAUL TINCHER 
4 Handwriting Expert 

Expert oil mil questions on forgeries: 
Age of ink, paper, typewriting, court photographs 

GUARDIAN BLDG. CH 2344 MA 7696 

Geriausi Linkėjimai Draugams ir Rėmėjams 

THE H. J. SHERWOOD CO. 
Prescriptions Accurately Compounded of the purest drugs 

and reasonably priced/— Sick Room Supplies 

2064 East 9th St. — Rose Bldg. CHerry 3280 

MALONAUS POILSIO 
Visiems Mūsų Draugami 

THE BUILDERS STRUCTURAL 
STEEL COMPANY 

2912 East 34th St. 

C L E V E L A N D  

MI. 83M 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
Gausingiems Rėmėjams 

AMERICAN BEVERAGE 
J and 

' O-So Grape Bottling Company 

2119*17 ABBEY Pfaone PRospect 2272 

f Nathan Kwait, Proprietor 

S V E I K I N A M E  

Visus Mūsų Draugus 

/ NEW YORK BAKERY 

9117 ST. CLAIR AVE. GL. 4660 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Mūsų Draugams ir rėmėjams 

A .  G  R  D  I  N  A  &  S O N S  
FUNERAL DIRECTORS & FURNITURE DEALERS 

Main store now open — 6019 St. Clair Ave. HE. 2088 
Chapel — 1053 East 62nd St. HE. 2088 
Collinwood Store — 15301 Waterloo Rd. KE. 1235 

17010 Lake Shore Blvd. Cor. East 170th St. 

NEBEGRĮŽTA 
Du žymiausi čekų tenisinin

kai, Jaroslav Drobny ir Vladi
mir černik, kurie siuo metu yra 
Šveicarijoj ir dalyvauja tarp
tautinėse teniso rungtynėse, 
rungtynėms dar nepasibaigus 
gavo įsakymą grįžti namo. 

Matomai, tie sportininkai, iš
važiavę į užsienius, ką nors pra>-
sitarė ne visai taip, kaip ko
munistinei valdžiai reikia, todėl 
ir reikalauja grįžti, kad ... pa
mokytų, kaip reikia elgtis. 

Sportininkai, gerai suprasda
mi, ką reiškia toks staigus pa
reikalavimas, grįžti atsisakė. 
Jie pareiškė, kad jie nori būti 
tik sportininkais, o ne politi
kais per prievarta. Jie greičiau
siai gaus galimybę atvykti | 
USA. 

TARP KŪJO IR 
PRIEKALO 

Čekoslovakijoje katalika m s 
šiuo metu tikrai nelengva. Po
piežius paskelbė ekskomuniką 
visiems, kas priklausys komu
nistų partijai arba prisidės prie 
komunistų organizuojamos "ka
talikų akcijos". 

Komunistinė valdžia iŠ savo 
pusės paskelbė, kad kas paklau
sys popiežiaus, tas bus laiko
mas valstybės išdaviku. Vati
kanas paskelbtas svarbiausiu 
Čekoslovakijos priešu. 

Valdžia numato visų tikybų 
bažnyčias beveik suvalstybinti. 
Tiesa, numato dvasininkams net 
algas mokėti, bet tik tiems, ku
rie bus savo vietose valdžios 
patvirtinti. Vyskupai negalėsią 
paskirti kunigų į jokias parei
gas be valdžios patvirtinimo. O 
kadangi valdžia dabar pripa
žįsta tik tuos kunigus "pado
riais", kurie sutinka prisidėti 
prie komunistiškos "katalikų 
akcijos" (tokių kunigų, rodos, 
šiek tiek atsirado ...), tai tik 
tokius ji ir tvirtins. 

Vis dėlto dauguma kunigų ir 
gyventojų griežtai priešinasi 
šitiems komunistų užsimoji
mams ir daugely Čekoslovaki
jos vietų padėtis esanti' netoli 
nuo atviro maišto. 

MALONAUS POILSIO 

Mūsų Draugams ir Rėmėjams 

.# * 

L I G H T  B R O S .  

11506 SUPERIOR AVE. 

#/ 

CEdar 6590 

' V/J 
ŠIRDINGI SVEIKINIMAI 

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

The Cuyahoga Soap 
Co-

H. J. Bickler Pres. ' 

Shadyside 1375 -

LINKIM MALONAUS POILSIO 
Mūsų Draugams ir Rėmėjams 

S O L O M O N ' S  

CORSET SHOP 

C o r s e l e t  t  e r s  

Girdles - Bras 

2198 Lee Rd. YE 6806.. 
12368 Superior Ave. 

GL 8227 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Mūsų Draugams ir rėmėjams 

y 

West Side Federal Savings 
and Loan Association 

All Deposits Insured 

up to $6,000.00 v 

West 25th at Lorain TOwer 1-0121 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjus 

AUGUSTUS G. PARKER 'V 
COUNCILMAN 

n tK.fc 

WARD 11 

SMAGIU ATOSTOGŲ 
Visiems Mūsų Draugams 

A V O N  D A I R Y  

11116 AVON AVENUE DI. 1112 

MALONAUS POILSIO 
Draugams ir Rėmėjams 

M 

Uptown Prescription Dru" Store 

10431 St. Clair Ave. 
10543 Carnegie Ave. 

MU 3600 
RA 2700 

" GERIAUSI LINKĖJIMAI 
Gausingiems Rėmėjams 

THE ATLAS PAPER BOX CO. 
}. H. Hass, Vice President and Treasurer 

1849 EAST 65th STREET UTah 1-1191 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Mūsų Draugams ir rėmėjams 

HILDEBRANDT PROVISION CO. 

#«19 WALTON MElroae 8700 

LINKIME MALONAUS POILSIO 
Visiems Draugams ir Rėmėjams 

K R O N H E I M  S  
For 

FINE FURNITURE 
2043 EAST 55th STREET 

NtfbSIRDZIAUSI SVEIKINIMAI 

Maloniems Mūsų Rėmėjams 

• 4^ » 

ny 
and 

Fleet Wing Dealers 

S V E I K I N A M E  [  
Visus Mūsų Draugus 

FURNACE REPAIRS • 

We will inspect your furnace without charge—Any make 
Gleaning - Re-cementing - Gas Conversions - Boiler Repairs 

New Furnaces Installed — Time Payments 

A. A. FURNACE & BOILER CO. ̂  
$445 Broadway BR 1440 - BR 0430 

GERIAUSI LINKĖJIMAI \i & \ 
Visiems Draugams ir Rėmėjams \ \, 

THE DAIRYMEN S OHIO FARMERS 
MILK CO. \ . 

ORchard 2300 > I I 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjus ^ 

& 

ATLAS STEEL and SUPPLY CO. 
4491 TRUMBULL AVENUE \ 

DI 4699 m 1570 

LINKIME MALONAUS POILSIO 
- Mūsų Draugams ir rėmėjams x 

/ THE H. BLONDER CO. \% * 
y WALLPAPER AND PAINTS t \ 

PROSPECT AVE. & EAST 40th ST. k \ 
HEnderson 3560 1 V 

„ GERIAUSI LINKĖJIMAI Y 
Gausingiems Rėmėjams 

WATERLOO HARDWARE O PAINT 
COMPANY 

FLOOR SANDERS FOR RENT 
We GIVE and REDEEM Eagle Stamps > 

16009 WATERLOO ROAD KEnmore 1800 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Draugams ir Rėmėjams 

. G. H. SCHEVE , 

Optometrist 

1732 EAST 55th STREET EĖpress 2989 



D I R V A  

S V E I K I N A M E  

Malonius Draugus ir Rėmėjus 

HICKORY GRILL 
929 CHESTER AVENUE 

— Open Sundays — 

Private Dining Available 

SMAGIŲ ATOSTOGŲ 

Mūsų Draugams ir rėmėjams 
v 

The Cannon Tailoring do 
SUITS and TOPCOATS MADE TO ORDER 

w. 

124 ST. CLAIR AVENUE Cor. East 2nd St. 

CLEVELAND 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Gausingiems Rėmėjams 

STUDNEY'S GULF SERVICE STATION 

WE GIVE THE FINEST SERVICE IN TOWN 

SUPERIOR AVE. (Cor. East 66th St.) ENdicott 9713 

S V E I K I N A M E  

Malonius Draugus ir Rėmėjus 

U N I T E D  P R O V I S I O N  C O .  

Cleveland and Columbus, Ohio 

LINKIME MALONAUS POILSIO 
s 

Visį#*w$ ir 

H A R T F O R D  P H A R M A C Y  

PRESCRIPTION SPECIALISTS 

X OvCv 

17107 GROVEWOOD AVENUE PEnmore 4738 

MALONAUS POILSIO 
Visiems Mūsų Draugams 

AMERICAN WHOLESALE PLUMBING 
«• iJ- I# H-

SUPPLY CO. 

3500 WOODLAND ĄVENUE CHerry 1910 

•I 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai, 

ETUVIŲ ATEIVIŲ MIRĖ JAU 20,400 UJ 
Su šiame numeryje paduo

damais mirusiųjų lietuvių var
dais, čia žymimų mirusių lietu
vių skaičius pasiekė jau 20,400 
nuo vasario mėn. 1947 metų, 
kuomet DIRVOJE mirusių lie
tuvių ateivių vardai pradėta 
skelbti. 

JOVARAUSKAS Jonas, mirė 
gegužės 6 d., Pittsburgh, Pa. 

KVIETKAUSKAS Juozapas, 72 
metų, mirė balandžio 16 d., 
Harrisburgh, 111. 

VASILIAUSKAS Antanas, 82 
metų, mirė gegužės 1? d., 
Homestead, Pa. 

STANKAUSKIENĖ Petronelė, 
85 metų, mirė gegužės 13 d., 
Homestead, Pa. 

BLIUTAS L., mirė geguiSs 11 
d., Homestead, Pa. 

PAURAZIENĖ Ieva, mfrS ge
gužės mėn., Homestead, Pa. 

CHIPENSKAS Ignas, 54 metų, 
mirė gegužės 3 d., Brooklyn, 
N. Y. 

ROKUS Julius A., 63 metų, jjii-
rė gegužės $ ė.t Richmond 
Hill, N. Y. 

STAKEVIČIUS Jonas, 65 metų, 
mirė gegužės 5 d., Philadel
phia, Pa. 

PETKUS Antanina, 39 m«tų, 
mirė balandžio 18 &•, Fuller-
ton, Cal. * 

AKSTINIENĖ Paulina, 63 me
tų, mirė gegužės 5 i, Phila
delphia, Pa. 

MOTIUšIENĖ Albina, 66 metų, 
mirė gegužės 8 d., Philadel
phia, Pa. 

MICKEVIČIENĖ Magdale n a, 
mirė gegužės 7 d., Chicago, 
111. (Marijampolės ap., Bal
bieriškio par.) 

BREDIKIENĖ Agota (Jokubi-
nutė), senyvo amžiaus, mirė 
31 gegužės, McKess Rocks, 
Pa. 

PETKUS Kazimieras, mir§ ge
gužės 10 d, So. Boston, Mass. 
(Upynos par.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

GARPšTAS Juozapas, mirg ge
gužės mėn., Curtis Bay, Md. 

CERNAUSKAS Juozas, 35 me
tų, mirė 24 birželio. Gimęs 
Pittsburgh, Pa. 

VAITKEVIČIENĖ Agota (Bra-
zilevičiūtė), 60 metų, mirė 
gegužės 10 d., So Boston, 
Mass. (Žiežmarių par.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

<*RIGAS Kazimieras, 32 metų, 
mirė gegužės 10 d., So. Bos
ton, Mass. 

SETEVIČIUS Jonas F. mirė ge
gužės mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

RUTKAUSKIENĖ Loretta mirė 
gegužės mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

LINČIENĖ Marijona (Džiaugiu-
tė) mirė gegužės mėn., Ma
hanoy City, Pa. 

ŽEMELIS Vincas, mirė gegužės 
mėn., Shenandoah, Pa., kur 
buvo ir gimęs. 

RINKEVIČIEN® Margaret, 49 
metų, mirė gegužės mėn., 
Shenandoah, Pa. 

STEPONAVIČIUS Kazimieras, 
65 metų, mirė balandžio 29, 
Millbury, Mass. Amerikoj iš
gyveno 50 metų. 

PILUKAS Simanas mirė gegu
žės 3 d., Brooklyn, N. Y. 

BIELIAUSKAS Nikodemas, 65 
metų, mirė gegužės 4 dieną, 
Brooklyn, N. Y. 

VAITULIONIS Juozapas, mirė 
gegužės 6 d., Broklyn, N. Y. 

GIEBAS Edvardas, mirė ba
landžio 26 d., Newark, N. J. 

LUCHAS Jonas, seno amžiaus, 
mirė gegužės mėn., Girard-
ville, Pa. 

SINKEVIČIUS Petras, 70 me
tų, mirė balandžio 25 d., But-
tonwood, Pa. 

CHMIELIAUSKAS Benis, 62 
metų, mirė vasario 5 d., Pitts
burgh, Pa. 

STASIONIENĖ Agnieška, |6 
metų, mirė balandžio IT i., 
Port Chester, N. Y. 

ŠLEŽEVIČIENĖ Marijona (Ma
linauskaitė), 60 metų, mirė 
balandžio 20 d., Charleston, 
Mass. 

GUMAUSKIENĖ Ieva (Kuni-
giškytė), 74 metų, mirė ba
landžio 20 d., So, Boston, 
Mass. (Virbalio par.) Ame
rikoj išgyveno 56 metus. 

RUDAUSKAS Antanas, 65 me
tų, mirė balandžio 20 d., So 

Boston, Mass. 
KRAKAUSKIENĖ Emilija mirė 

balandžio 4 d., Britain, 
Conn. 

JUKNEVIČIUS Jonas, 67 metų 
mirė balandžio 29 d. Brighton, 
Mass. (Luokės par.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

MATEIKIENĖ Veronika, mirė 
balandžio mėn., Bridgeport, 
Conn. 

S V E I K I N A M E  

Visus Mūsų Draugus 

Kritzer's Bakery 

Finest Baked Goods 

Dairy Products 

14100 Kinsman Rd. - LO. 9725 

Isser Kritzer, Prop. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

Leonard Eleętrię 

Mfg. Co. 

t m r 

3907 Perkins Avenue 

IjEmter*)# 8736 

LINKIME MALONAUS POIL3IO 
Gausingiems Rėmėjams 

L .  G O T T L I E B  
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS 

8105 PREBLE AVE. VU 3-0075 

"W 

JUNKIME MALONAUS POILSIO 

Mūsų Draugams ir rėmėjams 

LA GANKE & SONS STAMPING CO. 

864 EAST 140th STREET GL. 0278 

MALONAUS POILSIO 
Gausingiems Rėmėjams 

BROWN'S COTTAGE 

WE CATER TO WEDDINGS AND SHOWERS 

Private Dining Rooms 

1706 EUCLID AVENUE Telephone: CHerry 787S 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjus 

ST. CLAIR COAL fir SUPPLY CO. 

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - CEMĖNT - LIME 

20300 ST- CLAIR AVE. KEnmore 6000 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
Visiems Mūsų Draugams 

THf SIMPN SIGN COMPANY 
Gyvuoja jau virš 75 metų 

DIRBĖJAI IR PIEŠĖJAI IŠKABŲ-SIGNS 

1113 ST. CLAIR AVENUE PRospect 1816 

LINKIME MALQNAUS POILSIO 

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

The Humphrey Co, 

EUCLID BEACH PARK 

S V E I K I N A M E  
Visus Mūsų Draugus 

SCHAAF ROAD COAL AND SUPPLY 

COMPANY 

SCHAAF & VAN EPPS ROAD Phone: SH. 1034-5 

MALONAUS POILSIO 
Maloniems Mūsų Rėmėjams 

B. L. MARBLE CO: 
O F F I C E  C H A I R S  

TELEPHONE BEDFORD 11 BEDFORD, O. 

SVEIKINIMAI IR . LINKĖJIMAI 
Mūsų Draugams ir rėmėjams 

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
S T O R E  

SHQSS and FURNISHINGS 

18607 ST. CLAIR AVE. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
Draugams ir Rėmeįdms 

S T O N E  G R I L L  I N C .  

13927 ST. CLAIB AVENUE 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėju# 

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL CO. 
Ralph J. Jones - Manager 

1321 MARQUETTE HEnderson 5080 

SMAGIŲ ATOSTOGŲ 
I 

Draugams ir Rėmėjams 

THE CLEVELAND BUILDERS 
SUPPLY COMPANY 

COAL DIVISION 

MĄRION BLDG. MAin 4300 



Daugėja žmonių 
pasaujyle GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Visiems Mūsų Draugams 
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UNION PAPER & TWINE CO, 

1614 EAST 40th STREET 
Telephone: EXpress 5700 

LINKIME MALONAUS POILSIO 
Gausingiems Rėmėjams 

SABIN ROBBINS PAPER COMPANY 

7800 BESSEMER AVENUE 
VUlcan 3-2200 

LINKIME MALONAUS POILSIO 
Visiems Mūsų Draugams 

BIG BOY BEVERAGES, INC. 

-UP-RUMMY 

AT. 8173 4209 FULTON CT. ME 2445 

S V E I K I N A M E  
Visus Mūsų Draugus 

DEPENDABLE SPRAY PAINTING 
COMPANY 

1440 EAST 41st STREET 

Hfinderson 4540 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
Mūsų Draugams ir rėmėjams 

COTTON CLUB BEVERAGES 

SAVE CAPS for EAGLE SAMPS 

HEnderson 8030 

SMAGIŲ ATOSTOGŲ 
Draugams ir Rėmėjams 

E D W A R D  B A N V I L L E  
CARPENTER CONTRACTOR 

Local Union No. 105 
Office and Shop 

4127 E. 120th STRET BR. 6427 

S V E I K I N A M E  
Visus Mūsų Draugus 

* ^ * 

UNITED PROVISION 

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO 

S V E I K I N A M E  
Visus Mūsų Draugus 

THE F. W. ROBERTS CO. 
OFFICE SUPPLIES * FILING EQUIPMENT • LOOSE 

LEAF SYSTEMS * PENDALEX FILING 

642 SUPERIOR AVE., N. W. MAin 1910 

Per 10 metų, nors ir pasalinis 
karas buvo, žmonių padaugėjo 

162 milijonais 

1988 metais visame pasaulyje 
buvo 2,054 milijonai žmonių. 

Po to buvo karas, kuriame žu
vo apie 30 milijonų ... 

O 1948 metais apskaičiuota, 
kad žmonių visame pasaulyje 
yra jau 2,216 milijonų. 

Labiausiai žmonių padaugėjo 
Amerikos žemyne. Prieš 10 me
tų -buvo 260 milijonų, dabar — 
307 milijonai. Amerikos žemy
ne žmonių prieauglis per 10 me
tų buvo 18%. 

Antroj eilėj stovi Australija 
su 11%, trečioj — Afrika — su 
9%, ketvirtoj — Azija su 7%. 

Tik Europoj žmonių suma
žėjo nepilnu 1%. Mat, karo 
metu kaip tik daugiausiai euro
piečių žuvo. 

Pastebimas vfaame pasauly
je gimimų skaičiaus padidėji
mas. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse prieš dešimtį metų prie 
kiekvieno tūkstančio gyventojų 
gimdavo 17, dabar gimsta 25. 

Pietų Amerikoj prie kiekvie 
no 1,000 gyventojų gimsta 27, 
o Costa Ricoj — 45. 

žinoma, ir miršta ne visur 
vienodai. Geriausiai šiuo atžvil
giu yra Kanadoj, čia prie kiek
vieno tūkstančio gyventojų gim
sta 28, o miršta tik 8. 

Apie 1700 metus pasaulyje 
buvo skaičiuojama tik 400 mi 
lijonų žmonių. Taigi, per pus
trečio šimto metų žmonių pa
saulyje padaugėjo keturis su 
puse karto. Artimiausioj atei
ty numatoma, kad kas 16 metų 
prisidės apie 20 milijonų, taigi 
daugiau kaip milijonas kas me 
tai. 

Net Prancūzijoj, kur! vim 
laiką skundėsi gimimų sumažė 
j imu, 1948 metais buvo 864,000 
gimimu. Tas skaičius yra visu 
ketvirčiu milijono didesnis, ne
gu 1949 metais. Mirimų 1948 
metais Prancūziioj buvo 506, 
000, tai yra 136,000 mažiau, 
negu 1939 metais. Tuo būdu 
per vienus 1948 metus gyven 
toiu prieauorlis susidarė 358.000. 
Tai toks prieauglis, kokio Pran
cūzija dar nėra turėjusi savo 
istorijoje. 

Nors žmonių Dasaulyle ir dau
žia. bet maisto nestinga. Tik 
<;n jo paskirstymu yra bėdos: 
vienur jo trūksta, kitur per 
dflUC. 

LINKIM MALONAUS POILSIO 

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

L. CORNEZ SHEET 
Metal Furnace Co. 

7723 Decker Ave. 

HE 9881 ' 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Gausingiems Rėmėjams 

GAS EQUIPMENT 

Co. 

11902 WOODLAND AVE. 

CEdar 3722 

S V E I K I N A M E  

Visus Mūsų Draugus 

N E O  M O L D  C O M P A N Y  

Industrial Sand Blasters 

2183 EAST 18th STREET CHerry 2225 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjus 

KOEHLER RUBBER & SUPPLY CO. 

3865 CARNEGIE AVENUE 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
Gausingiems Rėmėjams 

N E W M A N  P  O  N  T I  A  C  

COMPLETE GARAGE SERVICE 

11628 EUCLID AVE. RAndolph 9493 

S V E I K I N A M E  
Visus Mūsų Draugus 

CHAS. E. RUSSELL, INC. 

— Flowers for All Occasions — 

SHAKER SQUARE Phone: SKyline 0100 

LINKIME MALONAUS POILSIO 
Visiems Mūsų Draugams 

THE P. H. MNZ MONUMENTAL 
WORKS CO. 

3636 WEST 25th STREET FLorida 8671 

MALONAUS POILSIO 
Draugams ir Rėmėjams 

LAKE WOOD RAPID TRANSIT CO. 

20IS ATKINS AVENUE BO 2829 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Maloniems Mūsų Rėmėjams 

GRABLER MFG. CO. 

6565 BROADWAY 
' '"HY 

MI 9260 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjus 

SUPERIOR BODY 8 PAINT CO. 
Frank Cvelbas, Sav. 

Automobilių maliavoj imas ir Viršaus Taisymas 

6605 ST. CLAIR AVENUE ENdicott 1633 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Visiems Mūsų Draugams 

CUDNIK FUNERAL HOME 

1155 EAST 79th STREET UT. 1-1591 

SMAGIU ATOSTOGŲ v 

Draugams ir Rėmėjams 

VINOCUR CITY DAIRY CO. 

QUALITY DAIRY PRODUCTS 

WOODLAND AVE. GArfieH 8340 

S V E I K I N A M E  
Visus Mūsų Draugus 

PARMA HOME BAKERY 
SPECIALIZING IN WEDDING CAKES 

and orders for all occasions 
Store Hours — 8 to 10 P.M. Daily — Stand C42 

FRESH BAKED GOODS SUNDAYS 

5445 Ridge Road - FL 2989 and West Side Market 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
Draugams ir Rėmėjams 

# * 

E M M E T T  M E A D E  
SLATE ROOFING CONTRACTOR 

3288 EAST 130th STREET SK 8139 

MALONAUS POILSIO 
Mūsų Draugams ir rėmėjams 

STEEL FABRICATORS CO. 
center mė mmcE 

TO 1-2643 

S V E I K I N A M E  
Malonius Draugus ir Rėmėjus 

D R E N I K ' S  
ERIN BREW — BUDWEISER — DUQUESNE BEER 

and DREWRYS' ALE 

DRENIK BEVERAGE DISTRIBUTING CO. 

23776 Lakeland Blvd. REdwood 3390 

MALONAUS POILSIO 

Visiems Mūsų Draugams 

• • 

BOWMAN CLEVELAND 
ICE CREAM CO. 

WEST 47th and TRAIN AVE. AT. 8500 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Visiems Draugams ir Rėmėjams 

BALLONOFF METAL PRODUCTS 
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