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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

RWIgtames visuotiniam 
Amerikos lietuvių seimui 

Liepos 10 dieną, sekmadienį, 
New Yorke įvyko Amerikos Lie
tuvių Tarybos Vykdomojo Ko
miteto pasitarimas su rytinių 
valstybių veikėjais. Dalyvavo 
visas Vykdomasis Komitetas — 
L. šimutis, A. Olis, P. Grigaitis 
ir M. Vaidyla — ir apie 50 ar
čiau prie New Yorko gyvenan 
Čių veikėjų. 

Šalia Tarybos darbų apžval
gos, daugiausiai svarstyti šį ru
denį numatyto visuotinio Ame
rikos lietuvių seimo reikalai. 

Seimas bus lapkričio 4, 5 ir 
6 dienomis, New Yorke, New 
Yorker viešbutyje, tame pačia
me, kuriame gegužės mėnesį 
įvyko Amerikos Lietuviu Tau
tinės Sąjungos seimas. . 

Nusistatyta toliau varyti Ta
rybos finansinį vajų ligi 100, 
000 dolerių. Tuo tarpu pasiekta 
dar tik apie 40% tos sumos. 
Manoma, kad iki seimo ir ypač 
paties seimo proga vajus užsi
brėžtąjį tikslą pasieks. 

Visuotinis Amerikos lietuvių 
seimas šįmet bus neabejotinai 
įdomus ir didelis. Visų pirma — 
toks seimas pirmą kartą įvyks 
jau be diskusijų apie vienybės 
reikalingumą, kadangi tas. kJau-> 
simas ne tik išspręstas, bet ir 
visuotinis vieningumo pageida
vimas įvykdytas. Antra — gali
me būti tikri, kad šiame seime 
jau gausingai dalyvaus naujai 
atvykusieji. Paskutiniame Ame
rikos Lietuvių Tarybos šaukta
me seime Chicago j e tremtiniai 
buvo dar tolimi nepažįstamieji, 
o dabar jau daug jų yra čia pat 
tarp mūsų, daugelis jau gyvai 
jsijungę į bendrą Amerikos lie
tuvių veikimą. 

Lauksime, kad seimo rengimo 
komisija New Yorke ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos vadovybė 
nuolatos pranešinės visuomenei 
apie pasirengimus tam seimui, 
kad susidomėjimas tuo seimu 
būtų kuo didžiausias. Tikimės, 
kad netrukus bus galima pa
skelbti, kokia tvarka seimas 
šaukiamas: kam renkami dele
gatai. kas kokiomis teisėmis 
gali dalyvauti ir ti. 

BALFO seimas šįmet bus 
Philadelphijoje 

Liepos 9 dieną, šeštadienį, 
New Yorke įvyko ir BALFo di
rektorių suvažiavimas, kuriame 
tarp kitų dalykų nustatyta ir 
šių metų BALFo seimo vieta 
bei laikas. Būtent, BALFo sei
mas šįmet įvyks Philadelphijoje, 
spalių mėnesio 8 ir 9 dienomis. 

BALFas šiuo metu jau turi 
rūpintis tremtiniais ne tik ana
pus vandenyno, bet ir į šią pusę 
atvykusiais, ypač dėl to, kad 
kaip tik tuo metu, kai tremti
nių daug atvyksta, labai pa
sunkėjo įsikūrimo sąlygos. To
dėl visuomenė kviečiama prie 
BALFo skyrių sudaryti įkurdi
nimo komitetus, kurie ieškotų 
galimybių, kaip geriau pagelbė
ti atvykusiems įsikurti. 

Be to, padidinta BALFo revi
zijos komisija, kurioje buvo li
kę tik du asmenys. Sutiko grįž
ti pasitraukusi M. Michelsonie-
nė ir dar išrinkta \ komisiją V. 
Tysliavienė. 
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Prieš penkioliką metų mūsų '"Sparnuotieji lietuviai" — Darius ir Girėnas, nugalėjo Atlantu, 
bet žuvo visai netoli nuo tėvynės. Vietoj iškilmingo sutikimo, Kaunui teko surengti jų laido
tuves. čia Dariaus ir Girėno laidotuvių eisena Kaune prie Įgulos bažnyčios. 

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

LIEPOS 8. 

m Šanchajuje komunistas suėmė 
USA vicekonsulą, apkaltinę jį, 
kad nusižengęs važiavimo tai
syklėms. 

• 

Šiaurės Korėjos komunistinė 
valdžia paskelbė visuotinius rin
kimus, tikslu sudaryti "visos 
Korėjos vyriausybę". 

• 

USA Finansų sekretorius Sny
der tariasi Londone su Anglijos 
finansų ministeriu Stafford 
Crips ir Kanados finansų minis
teriu Abbott apie svaro ir dole
rio kraštų prekybos išlyginimą. 

LIEPOS 9. 
Senatorius Itefi pafeUkfc, kad 

jis esąs visiškai priešingas Ad
ministracijos pasiūlymui, ku
riuo norima tuojau suteikti At
lanto Paktą pasirašiusiems Eu
ropos kraštams karinės pagal
bos už 1,300,000,000. Jeigu ta 
pagalba būtų sujungta su Pakto 
vykdymu, tai jis sakosi tuo at
veju galįs balsuoti ir prieš pa
ties Pakto patvirtinimą. 

• 

Anglija susitarė parduoti So
vietų Rusijai mašinų už apie 
1,000,000 tonų rugių ir didelį 
kiekį kviečių. 

• 

Po Paryžiaus konferencijos 
rusų taktika Berlyne griežtai 
pasikeitusi. Vakarinių valstybių 
atstovai turi įspūdžio, kad ru
sai nori numarinti "šaltą karą" 
ir Vokietijos reikaluose pasiekti 
sklandesnio tvarkymosi, bendra
darbiaujant "visiems k e t u-
riems". 

LIEPOS 10. 
Anglijoje vyksta didelis uos 

tų darbininkų streikas. Dalį lai
vų iškrauna kariuomenė. Nors 
dalis streikininkų jau grįžta į 
darbą, bet vyriausybė žada pa
skelbti nepaprastą stovį, jei 
streikas greit nepasibaigtų. 

Londone vykstančiuose pasi
tarimuose su USA finansų mi
nisteriu nebūsią sudaryta jokių 
didesnių naujų planų ar ekono
minės politikos pakeitimų. Bū
sią susitarta tik dėl trumpalai
kių priemonių sunkumams iš
lyginti. 
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Amerikos karininkas nušovė 
rusų kareivį Vokietijoje. Esą, 
keli rusų kareiviai neteisėtai 
perėję zonos liniją ir pradėję 
šaudyti į amerikiečius sargybi
nius, dėl to ^karininkas šovęs 
į rusus. 

Amerikiečių radijo programo
je Berlyne pradėta skelbti, ku
rie vokiečiai dirba rusų slaptoj 
policijoj. Tas sukėlė didelį su
sijaudinimą vokiečių komunistų 
tarpe. 

Komunistai Šanchajuje pa
leido Amerikos vicekonsulą, ge
rokai primušę ir išgavę iš jo 
raštišką prisipažinimą, kad jis 
nusikalto susisiekimo taisyk
lėms. Gydytojas tvirtina, kad 
nuo mušimų esą net vidujinių 
sužeidimų. Komunistai paskelbė 
paleistojo konsulo "prisipažini
mą". Paleistasis sako, kad jis 
buvęs priverstas tą "prisipaži
nimą" prirašyti. 

• 

Čiangkaišekas atskrido į Phi-
lipinus ir tariasi su Philipinų 
prezidentu, galimas dalykas, dėl 
antikomunistinės sąjungos su
darymo. 

• 

USA Senatui užtrukus su At
lanto Pakto patvirtinimu, la
bai nepatogi padėtis susidarė 
Norvegijos ir Danijos apsigy 
nimo plano vykdyme. USA svy
ravimai klaidina tų kraštų vat 
džią ir žmones. 

LIEPOS 11. 
Berlyne vėl beveik "blokada". 

Rusai uždarė visus kelius, iš
skyrus vien^. Ir tuo pačiu keliu 

važiuojantiems sunkvežimiams 
daro visokius sunkumus. Kai 
kuriais kitais keliais leidžia va
žiuoti tik tuščius sunkvežimius. 

Nors blokada skaitosi panai
kinta nuo gegužės 12 dienos, bet 
Berlynas ligi šiol tebėra aprū
pinamas daugiausiai oro keliu... 

Taip rusai Vykdo susitari
mus ..-. 

Stalino sAinm, dabar jau avia
cijos generolas leitenantas, pa
sigyrė, kad bolševikų lėktuvai 
skrenda "aukščiausiai, toliau
siai ir greičiausiai už visus 
lėktuvus pasaulyje." 

Be to, ir jis, kaip ir visi 
bolševikų kalbėtojai — agita
toriai, kartoja tuos pačius žo
džius: 

"Nei vienas lėktuvo tinas ne
buvo pagamintas be "draugo 
Stalino" patarimu ir vadovavi
mo". "Tik bolševiku partijos 
ir draugo Stalino vadovaujama 
mūsų šalis pasiekė tokios galy
bės aviacijoje ir tokiu laimėji
mu moksle bei technikoje." 

Atrodo, kad sovietuose kal
ba tik papūgos... 

• 

Šanchajaus laikraščiai rašo, 
kad USA vicekonsulo areštavi
mas yra pamoka visiems "Ame
rikos imperialistams". Tikrai, 
tai nebloga pamoka ... Tik klau
simas. ar Amerikoj visi tokias 
pamokas supranta. Juk dar tiek 
daug galvojančiu, kad reikia, 
eal būt, komunistų valdžią jau 
pripažinti Kinijoje... 

LIEPOS 12. 
Anglijos uostuose paskelbtas 

nepaprastas stovis, nes komu
nistų vadovaujami streikininkai 
dar nesutiko baigti streiką. 

• 

Jugoslavija uždaro gieną su 
Graikija. Tuo Tito nori įrodyti 
amerikiečiams, kad jis nebepa-
laiko Graikijos sukilėlių 

LIEPOS 13. 
Senatorius Taft iš Ohio, res

publikonų partijos vidaus poli
tikos vadovas, pasisakė balsuo
siąs prieš Atlanto Pakto patvir
tinimą, kadangi patvirtinus rei
kėsią "ginkluoti pusę pasaulio 

ARKIVYSKUPAS J. SKVIRECKAS, 
Lietuvos Metropolitas, atšventė jubiliejus — 50 
metų nuo įšventinimo kunigu ir 30 metų nuo 

įšventinimo vyskupo. 
Lietuvos Arkivyskupas Me

tropolitas Juozapas Skvireckas 
birželio 26 dieną atšventė retai 
pasitaikančius jubiliejus: 30 me
tų kaip yra vyskupas ir 50 me
tų — kunigas. j 

Deja, tas jubiliejus negalėjoj 
būti toks iškilmingas, koks jis 
hūtų buvęs laisvoje Lietuvoje. 
Pet jo gal ir visai nebūtų buvę, 
jeigu jubiliatas būtų buvęs da
bar Lietuvoje. 

Jau seniau buvo pranešama, 
kad iš visų Lietuvoje pasiliku
sių vyskupų liko tik vienas Pa
nevėžio vyskupas K. Paltarokas. 

Dabar spauda plačiai praneša, 
kad ir tas paskutinis vyskupas 
Lietuvoje, mattfmai gresiant pa
vojui būti suimtam ir išvežtam 
iš savo krašto, pereio į vadi
namą pogrindinį veikimą, tai 
yra veikia slapstydamasis nuo 
okupantų valdžios. ' 

Galima suprasti koks būtų 
buvęs likimas jubiliato arkivys
kupo, jei jis būtų Lietuvoje. 

Mūsų korespondentas B. Gai-
driūnas buvo specialiai iš Vokie
tijos nuvykęs į Austriją ir da

lyvavo jubiliejaus iškilmėse. Iš
kilmių aprašymas su nuotrau
komis — trečiame puslapyje. 

čia dedama irgi iškilmių metu 
padaryta arkivyskupo Skvirec
ko nuotrauka Austrijos Alpių 
pavėsyje. 

DIDELĖS LĖKTUVU NELAIMĖS 
Indijoj žuvo 13 Amerikos laikraštininkų. — Dvie

juose lėktuvuose žuvo 79 žmones. 
Liepos 12 diena *— juoda die

na aviacijoje. Olandų lėktuvas, 
skridęs iš Indonezijos, Indijoje 
audros metu atsimušė į kalną, 
žuvo visi keleiviai ir įgula. Ke
leivių buvo 45, jų tarpe trylika 
Amerikos laikraščių ir radijo 
bendradarbių, kurie buvo Indo
nezijoje susipažinti su to krašto 

įvykiais. Jie buvo pakely atgal 
su pranešimais, bet nebegrįžo... 

Tą pačią dieną vienas lėktu
vas Californijoj pateko į mig
las ir pataikė į kalną. Juo iš 
New Yorko skrido keleivių ir 
keturi tarnautojai. 34 iš jų žuvo 
arba mirė nuo sužeidimų. 14 liko 
gyvi. 

RUSAI IŠSIGANDO JfGOS 
SU Kai amerikiečiai pasiruošė siųsti sunkvežimius ou 

kariuomenes apsauga, rusai tuojau atidarė kelią. 
Susisiekime su Berlynu kone 

kasdien vis įvyksta keistų da
lykų. Nors rusai patys pasisiū
lė nuimti Berlyno blokadą, nors 
buvo dėl to galutinai susitarta, 
bet jie vis atranda visokių kliū
čių. susisiekimui sutrukdyti. 

Dabar sugalvojo uždaryti vi
sus automobilių kelius ir palikti 

prieš komunistus". 
Tafto nusistatymą labai kri

tikavo Wandenbergas ir ypač 
naujai paskirtasis senatorius J. 
F. Dulles, abu respublikonai. 

Ta proga primenami kai ku
rie Tafto keistumai. Jis balsa
vo už United Nations Charterio 
patvirtinimą, bet balsavo prieš 
USA įstojimą į UN; jis balsavo 
už Marshallo planą, bet dabar 
nuolatos kovoja už to plano su
siaurinimą; jis balsavo už su
teikimą karinės pagalbos Grai
kijai ir Turkijai, bet dabar prie
šinasi karinės pagalbos teiki
mui Vakarų Europai.. .žodžiu, 
jis vis pritaria geriems sumany
mams, bet priešinasi jų vykdy
mui ... Pagaliau jis pats sako: 
"Gal aš ir klystu..." 

tik vieną. Ir tuo pačiu važiuo
jantiems daro visokių kliūčių 
kliūčių. 

Amerikiečių kariuomenės va
dovybė paskelbė, kad ji yra pa
sirengusi prie sunkvežimių su 
maistu, vežamu į Berlyną, pa
skirti stiprias kariuomenės sar
gybas, kurios lydės tuos trans-
portus.Tai reiškia, kad, jeigu 
rusai vėl sugalvos kokių susi
tarimuose nenumatytų kliūčių, 
tai jų nebus žiūrima. Jeigu kas 
kliudytų, tai tas kliūtis kariuo
menė jėga pašalintų ... 

Rusai, matyt, pabijojo dides
nių nesusipratimų ir staiga pra
nešė, kad keliai laisvi... Tai 
dar kartą parodo, kad Maskva 
tik prieš jėgą nusilenkia, o šiaip 
susitarimai jai nieko nereiškia. 

Šis pavyzdys turėtų pamoky
ti ir senatorių Taftą, kuris su 
tinka tvirtinti Atlanto Paktą, 
bet tik ta sąlyga, kad jame ne 
būtų jokių pasižadėjimų teikti 
karinę pagalbą kraštams, ku
riems gresia Maskvos t imperia 
lizmo pavojus. 

ŠIOJE SALYJZ 
ALGER HISS byloje prisieku
sieji teisėjai negalėjo padaryti 
sprendimo. Aštuoni balsavo, kad 
jis kaltas, o keturi, kad nekal
tas. Tuo tarpu sprendimas turi 
būti priimtas vienbalsiai. Pri
siekusieji teisėjai paleisti. Vy
riausybė dabar turi spręsti, ar 
bylą nutraukti, ar sudaryti nau
ją teismą ir spręsti bylą iš nau
jo. 

COPLON IR GUBTCEVO bylos 
svarstymas atidėtas iki liepos 
15 dienos, nes nebuvo neužimto 
teisėjo, kuris galėtų bylai vado
vauti. 

• 
GEORGE N. ZAIKOV, taip va
dinamo "Amerikiečių Slavų Kon
greso" sekretorius nusiųstas | 
Ellis salą ir numatomas išsiųsti 
iš šios šalies, kaip neteisėtai 
atvykęs (nuslėpęs savo priklau
symą komunistų partijai). "Sla
vų Kongresas" yra viena iš ko
munistinio fronto organizacijų. • 
Ir lietuviškai kalbantieji komu
nistai prie jo šliejasi. 

• 
J. F. DULLES paskirtas sena
torium nuo New Yorko valsty
bės. Gubernatorius Dewey jf 
paskyrė į pasitraukusio senato
riaus Wagnerio vietą. Wagner 
jau 41gą laiką sirgo ir negalėjo 
eiti pareigų, todėl ir pasitrauk#. 
Wagner yra žinomas, kaip dar
bo įstatymo autorius. Jo pa
rengtas įstatymas veikė prieš 
dabartini, Taft ir Hartley pa
rengtą. Buvo norima Taft-Hart
ley įstatymą atšaukti ir gal 
tik su mažomis pataisomis grįž
ti prie Wagnerio įstatymo. Bet 
šį kartą Taft atlaikė ir, mato
mai, dabartinis darbo įstaty
mas pasiliks iki kitų Kongreso 
rinkimų. 

J. F. Dulles yra respublikonų 
partijos užsienių politikos svar
biausias patarėjas. Taigi res
publikonai dabar turės senate 
du užsienių politikos ekspertus. 
Vandenbergas dabar yra senate 
respublikonų užsienių politikos 
vadovas. 

Dulles pareiškė, kad jis pri
ėmė paskyrimą į senatoriaus 
vietą tik iki ateinančių rinkimų 
ir rinkimuose nemano būti kan
didatu į senatą, žinoma, iki 
rinkimų tas nusistatymas gaH 
dar ir pasikeisti... 

REUTHER, automobilių unijų 
(UAW) pirmininkas, pareiškė, 
kad pramonininkai, sėdėdami 
ant savo storų maišų su pini
gais, stumia kraštą į depresiją 
ir jie yra tikrieji Stalino penk
tosios kolonos agentai, nes pa
deda plėstis komunizmui. Kar
t a i s  i š t i e s u  p a n a š u  į  t a i . . .  

• 
CIO NUOMONĖ, jeigu kate 
nors pasitaiko galimybė padi
dinti darbininkų atlyginimus ne
keliant prekių kainų, tai tokia 
galimybė kaip tik esanti dabar. 

. • 
TRUMAN AS ATSISAKfi nuo 
savo plano padidinti mokesčius 
keturiais bilijonais dole r i ų. 
Taip pat atsisakė ir nuo kainų 
kontrolės sustiprinimo. Vietoj 
to siūlo dar palengvinti kai ku
riuos mokesčius ir kitokius v*P-
slų sumažinimus. 
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D I R V A  

10,000 
kelione 

mylių 
Rašo 

J. V. VALICKA8 

Įvadas 
Paskutiniais laikais dauge

lis lietuvių važiuoja atostogų 
praleisti, ypač Floridon, kur 
kainuoja daug pinigų ir ne taip 
jau labai įdomu, nes daugeliui 
Florida jau gana gerai pažįsta
ma. 

Kas nori daugiau įdomybių 
regėti, turi toliau išsijudinti... 
Šis mano kelionės aprašymas yra 
ne tiek įspūdžių, kiek patyrimų 
papasakojimas. Skaitytojas iš 
Čia galės sužinoti, kaip ir ko ga
lima patirti tokioj didesnėj ke
lionėj ir įsitikinti, kad visa tai 
nėra labai brangu. 

šios kelionės apraSymas, kad 
skaitytojui lengviau būtų susi 
gaudyti, yra suskirstytas trimis 
dalimis. 

Pirmoji dalis bus apie Mek
siką. Antroji — apie Vidurinę 
Ameriką, tai yra, Guatemala, 
Britų Hondūrą ir Haiti su San 
Dominico. Trečioji — apie mūsų 
Salį. čia bus pastbos iš kelionės 
iki Meksikos sienos ir atgal. 

10,000 amerikinių mylių išva
žinėjau šioje kelionėje vien tik 
automobilium, Nejskaitau mylių, 
važiuotu dviračiais ir lėktuvais 
praskristų. » \ 

Kadangi kraštai, kuriuose lan 
kiausi, lietuviams dar mažai pa
žįstami, o kai kuriose iš tu vie-
tu lietuvio dar nei koia nebuvo 
įkelta, tai tikiuosi, kad kai kam 
tie kelionės r>atvrimai bus Įdo
mus arba net ir naudingi. 

Meksika 
Atvykęs į Loredo miestelį 

(Texas) jau žinai, kad po keleto 
minučių gali būti Meksikoj. 

Laredo yra ir Meksikoj. Aną 
nuo amerikinio Laredo skiria 
tik upė Rio Grande. Meksikos 
Laredo vadinasi Nuevo Laredo 

Amerikos Laredo miestelyje 
nepaprastai daug skelbimų apie 
pinigų keitimą. Pinigų keitimo 
vietų vienoje tik gatvėje suskai
čiau apie 20. Be to, pinigus kei
čia ir gasolino stotyse. 

Pasirodo, kad ne visada reikia 
skubintis čia pinigus keisti, nes, 
bent tą dieną čia už doleri davė 
6 pezus ir 80 centavų, o Meksi
kos bankai — 6 pezus ir 90 cen
tavų. 

Dėl dolerio savo kraštą šmeižia. 
Visur amerikietį turistą čia 

gąsdina visokiomis nelaimėmis 
ir, žinoma, perša apsidrausti nuo 
tų nelaimių. 

Laredo miestelyje didžiuma 
gyventojų meksikiečių kilmės. 
Tad ir jų būdas gąsdinti ar ką 
nors įkalbėti yra meksikietiškas. 
Jie tave įgąsdina, kad Meksikoj 
išvogs visus tavo daiktus, dra
bužius, automobilį, o jeigu ne
apsižiūrėsi ir valandėlei pri
merksi akis, tai tavo ir plaukus 
gali pavogti... 

Vadinasi, apsidrausk. O ap-
draudų pasiūlys visokiausių: 
viena — tik dėl drabužių pavo
gimo, kita — dėl brangių daik
tų, kaip žiedų, laikrodžių, ir tt. 

Tai dar ne viskas. Jie tave į-
gąsdins, kad neturtingi meksi
kiečiai tik ir ieško priekabių, net 
gyvybe rizikuodami. Jie tave į-
tikinėja, kad meksikiečiai tie
siog lys tau po automobilium, 
kad pritrenktum ir paskui galė
tu iš tavęs daug pinigu už ta 
išlupti. Reiškia — apsidrausk 
ir nuo šitokiu nelaimiu. 

Jie taip pat tave itikinėia, kad 
Amerikos apdraudos bendrovės 
andraudžia tik nuo nelaimių, at
sitikusiu vien savam krašte. Jie 
tau aiškina, kad.ieieru ir esi ap
sidraudęs Amerikoi, tai už t*, 
kas tau Meksiko! atsitiks, iš 
amerikinių kompanijų nieko ne

gausi. Reiškia, apsidrausk ke
lionės laikui Meksikos bendro
vėj. O tie visi gąsdintojai ir yra 
meksikinių apdraudos bendrovių 
agentai. 

Pasirodo, kad nuo tų visų gali
mų ir negalimų nelaimių apsi
drausti bent trijų mėnesių lai
kui kaštuoja apie 60 dolerių ar 
net ir daugiau. 

Dėl tų dolerių Meksikos ben
drovės pastato savo agentus prie 
pat savo krašto vartų, kad jie... 
išsijuosę tą kraštą šmeižtų! To
kia yra jų duona ... 

O kai paskaitai apdraudimo 
sutartį, tai pamatai, kad esi be
veik neapdraustas... 

Nes už pavogtą automobilį jie 
tau užmokės, jeigu jo visiškai 
neras. O per kiek laiko turi su
rasti — nenustatyta. Jeigu bus 
pavogta tik automobilio dalis, 
tai jie neatsako. Už automobilio 
apdaužymą taip pat neatsako. 
Kad šį-tą gautum, automobilis 
turi būti visiškai sudaužytas. 
Už pavogtus drabužius ar bran
genybes jie atsako tik tada, jei
gu jie tik iš tam tikros vietos 
pavogti. Jei tie daiktai buvo pa
dėti kiek kitaip, negu sutarty 
parašyta, tai nieko negausi 

Kitaip sakant, nuo apdraustų 
daiktų akies nenuleisk! Bet, jei 
aš galėsiu taip saugoti, tai ir 
nepavogs. Kam tada apsidrau 
sti? 

Dėl žmogaus suvažinėjimo 
irgi atsako tik tada, jeigu žmo 
gus bus suvažinėtas tik tam 
tikroj vietoj, žinoma, ta vieta 
tain apsakyta, kad tokioj vie 
toi nelaimė nei negali atsitikti 

Todėl išmintngiau yra su tais 
draudėjais nei neprasidėti, 
verčiau dar prieš kelionę pasiieš 
koti rimtos apdraudos. 

Kiti vejai. 
Kai tokį apdraudos ir pinigų 

keitimo biznį pabaigi, tada, tie 
patys agentai jau ima kitaip 
apie Meksiką kalbėti. 

Tada jau išgirsti iš jų, kok 
įdomus kraštas Meksika, kie 
daug naudos bus iš apsilankymo 
Meksikoje, o taip pat neužmir 
šta aprūpinti ir literatūra apie 
viešbučius ir visokias užeigas 

Įsižiūrėjęs j tą literatūrą, pa 
stebėsi, kad ant kiekvienos 
knygelės ar lapo yra pažymėta 
pavardė to agento, kuris davė 

Meksikoj, kai sustoji viešbuty 
ar kokioj užeigoj, klausia, 
ko apie juos sužinojai, kaip ra 
dai, ir kai pasakai, kad sužino 
jai iš knygelių ar garsinimos 
lapų, tai prašo parodyti, žinoma 
jiems svarbu pažiūrėti, koks a 
gentas tave pas juos atsiuntė 
Nuo to, tur būt, priklauso agen 
to atlyginimas. 

Kada jau esi aprūpintas ta li 
teratūra ir visais agentų pata 
rimais — kurių dalis yra ir vi 
sai neblogų — tada tau spau 
džia ranka, linki laimingos ke 
lionšs ir "adios". 

(Bus daugiau) 

Detroit* Mich., Naujienos 

S. BOSTON, MASS. 
INž. DR. JURGIS GIMBUTAS 

ir phil. dr. Marija Alseikaitė-
Gimbutienė, atvykę su šeima į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
įsikūrė Bostone, 250 Columbia 
Rd., Dorchester, Mass. 

DR. JOHN REPSHIS 

nuo liepos 1 dienos savo įs
taigą perkėlė iš 278 Harvard St., 
Cambridge, Mass., į 495 Co
lumbia Road, Dorchester, Mass., 
arti Bird St. (Uphams Corner). 

Telefonas: AV 2-4026 
Darbo valandos: nuo 2 iki 4 ir 

nuo 6 iki 8 vl.p. p. 

Ir ežero palcrantSfe Vftobmeniiks reikalus 
svarstome 

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

Liepos 3 d. Kriaučiūnų vasar
namyje įvykęs LVS 6 skyriaus 
išvažiavimas buvo sėkmingas ir 
jaukus. Dalyvavo arti šimto 
žmonių. 

Nors lauke laikyti susirinki
mus lyg ir nepatogu, bet mūsų 
valdyba ir Centro finansų komi
sijos narė Helena Raubienė su
darė lyg ir programėlę, kurioje 
nupasakojo šios draugijos dar
bus per paskutinius devynerius 
metus. 

Ji parodg ir perskaitė kai ku
riuos laiškus, gautus iš senato
rių ir kongresmanų, kai LVS į 
juos kreipėsi ginant lietuvių rei
kalus, o ypač imigracijos įsta
tymo reikale. Parodė ir laikraš-

VIIiTIS 

Mokslo, kultūros ir politikos 
žurnalas 

% 

1S 

PADĖKOS 
Margaret ir Petrui Kučins

kams, Detroit 9, Mich., už pa
galbą atvykti ir malonų pri 
ėmimą dėkoja 

Leonora Matulkienč ir duktė 

Kun. C. C. Jenkui, Antaninai 
Jenkienei, kun. A. Klimui, J. 
Niedzveckui, kun. Petraičiui, A. 
Blažiui, C. Starui ir kitiems 
draugams Worcester, Mass., An
tonijai ir Silvestrui Ywoskiams, 
Alice ir Antaninai Daniels, Ele
nai ir Stanley Paukstams, Jonui 
Vaitkui, Stcllai ir St. Atherton, 
Edmundui Trečiokui ir kitiems, 

Nr. 1 kovas 

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

Kaina 50 c. « Paštu siunčiant — 55 c. 

BROOKLYNO NAUJIENOS 
BIMBOS "LAISVĖ" SUSI

TRAUKIA 
Atrodo, kad "išmintingiausio-

jo tėvelio" dosni ranka ištikiu jų 
Bimbai pasidarė šykštesnė. 

Nesenai "Laisvė" graudžio
mis ašaromis kreipėsi į prenu
meratorius, kad greičiau užsi
mokėtų, nes kitaip nebūsią ga
lima apmokėti sąskaitų ir reik
sią visai sustoti. 

Dabar, nors ir džiaugdamosi, 
kad skaitytojai nepaprastai re
mia savo "išminties šaltinį", ta 
pati "Laisvė" jau skelbia, kad 
nuo šiol išeis nebe šešis, o tik 
penkis kartus per savaitę. 

Ta pačia proga praneša, kad 
ir darbininkams algas sumažino. 

Taip, Bimba šaukia už algų 
padidinimą kitur, bet pats savo 
darbininkams jas mažina ... 
Tiesa, kaip ir pridera maskviš
kiams, nesako, kad sumažino, 
o, esą, "Darbininkai mielu no
ru (!) sutiko proporcianaliai 
algas nusimušti", nors ir taip 
Bimba, kaip tame pačiame pra
nešime prisipažįsta, darbinin
kams mokėjo daug mažiau, ne-
<ru kitose panašiose spaustu
vėse. kurias laiko... darbinin
ku skriaudėjai kapitalistai. 

Čia tai visiškai, kaip "didžio-
tėvynėi", kur darbininkai 

visada "mielu noru" ir "su di
džiausiu entuziazmu" rašos* 
valstvMnės "naskolos" lakotus 
nors ir rusbadžiai ir aniplvš?. 

ir 

im 

giminėms bei draugams Chica-
goje, III., už pagalbą atvykti, 
Įsikurti ir už dovanas dėkoja 

Petras Šileikis su šeima 
ir K. Gavėnienė-Vabalaitė, 

5423 S. Hoyne Ave., Chicago, 111. 

Mrs. ir Mr. Joseph Brazer, 
53 Oakmont Ave., Buffalo 15, 

Y., už pagalbą Vokietijoje, 
udarymą dokumentų atvykti ir 

globą atvykus širdingai dėkoja 
Valerija ir Petrą# Gamziukai I degyg, Mikaliūnas ir Duben. 

LIETUVIŲ LEGIJONIERIŲ 
APEIGOS 

Liepos 22 dieną, 8 vai vak. 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje 
280 Union Ave., įvyks Amerikos 
Legijono Lietuvių Memorial Pos 
to 1763 valdybos įvesdinimo 
apeigos. 

Apeigoms vadovaus New Yor 
ko departmento adjutantas 
Kings County vadai: Harvey 
Schulz ir Baldwin. 

Bus užkandžiai ir šokiai. Sve 
čiams bilietai po 1 dolerį. 

Šiam postui atlikus visus įsi 
steigimo formalumus, nesenai 
buvo išrinkta jau nuolatinė jo 
valdyba. Posto commenderis — 
advokatas C. Voketaitis, vice-
commenderiai: 1. Aleksas Vasi
liauskas, 2. J. Mačukas, 3. V 
Bukšnaitis; adjutantas — C 
Marma; iždininkas — J. Gar 
šva, jr.; istorikas — P. Vance 
kapelionas — A. Pupchis; mar
šalas — Steinis. 

J vykdomąjį komitetą šalia 
valdybos narių dar išrinkti adv 
Fr. Aleis ir V. Vedeeys. Vi
suomeninių santykiu komiteto 
pirmininku išrinktas D. Klinga 

GEN. ČERNIUS PAS 
LEGIONIERIUS 

Papildomai praneša, laid j 
lietuvių legijonierių posto iš
kilmes liepos 22 dieną yra pa
kviestas ir buv. Lietuvos ka 
riuomenės generalinio štabo vir
šininkas, vėliau ministeris pir 
mininkas, generolas Jonas Čer
nius ir vietos lietuvių spaudos 
atstovai. Posto nariai kviečia
mi su žmonomis, seserimis ir 
draugais. Bus muzika, lokiai, 
bufetas. 

Liepos 15-16 d.d. posto stipri 
delegacija jau dalyvaus Kings 
County Legijono konvencijoj ir 
parade. Delegaciją sudaro: C. 
Vokietaitis, V. Bukšnaitis, A. 
Vasiliauskas, Mačiukas, J. Mar
ma, J. Garšva, jr., P. Vance ir 
D. Klinga. Jų pavaduotojai: 
Pupchin, Steinis, F. Alexis, Ve-

čių iškarpas iš tų laikų, kai dar 
niekas nedrįso prieš komunistus 
prasitarti, o ši organizacija jau 
tada kovojo viešai prieš komu
nistų terorą. 

H. Raubienė, nors labai ap
gailėdama Lietuvai Vaduoti Są
jungą, pareiškė, kad jau apsi
suko tam tikras gyvenimo ratas 
ir atėjo laikas LVS pervesti į 
A. Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyrių. 

Centro Valdybos narys Juozas 
Kripas trumpai perbėgo LVS 
darbus, žygius į Washingtoną 
su parašais, prašant užtarti Lie
tuvą, ir kitais lietuvių reikalais. 

Pagaliau, už nuolatinį darbą 
ir pasiaukojimą buvo pagerbtos: 
vasarnamio šeimininkė Valerija 
Kriaučiūnienė, Malvina Smailie-
nė ir Magdalena Greivienė. Dar 
toji pagarba buvo skirta ir ki
tiems, bet tie nariai nesijautė 
jos nusipelnę ir pareiškė, kad 
dar per anksti... 

Buvo pakviest! kalbėti keli 
tremtiniai: J. Gliaudys, V. Ur
bonas, Bulgarauskas ir Sala-
džius. Jie visi linkėjo laimingai 
pereiti į A.L.T. Sąjungą ir joje 
taip gražiai ir laimingai darbuo
tis, kaip ligi šiolei LVS dirbo. 

Savo mintis dar pareiškė sky
riaus pirmininkas A. Rinkūnas, 
Dr. Sims, M. Smailienė, M. Grei
vienė, V. Kriaučiūnienė ir Jūsų 
korespondentė. Pagerbtosioms 
buvo prisegti gėlių korsažai. Iš
važiavimai davė dar ir gražaus 
Delno. 

KVIEČIAME | TAUTINĖS SĄ 
JUNGOS SUSIRINKIMĄ 

Liepos 23 d. šv. Antano pa
rapijos mokykloje, apie 7:30 
vai. vakare įvyksta jau ALT 
Sąjungos susirinkimas. Susirin-
kiman kviečiame visus senuo
sius ir naujai atvykusius lietu
vius. 

šiame susirinkime bus išrink
ta perorganizuojamo skyriaus 
valdyba. 

MUSŲ VASAROTOJAI 
Muzikas Br. Budriūnaa au 

Stepulioniu buvo išvykę savai 
tei į rytus. Jie lankė gimines 
Bostone, Mass., ir pažįstamus 
kituose apylinkės miesteliuose. 

Petras ir Petronelė Medoniai 
buvo išvykę dviem savaitėm \ 
Pittsburgh, Pa., aplankyti P. 
Medonio brolio ir daugelio pa 
žįstamų bei draugų, su kuriais 
ten seniau gyvendaijn susipa
žino. 

Stephania Douvan ir Balys 
ir Birutė čiurlioniai buvo išvykę 
į Cleveland, Ohio, aplankyti 
Douvan brolio ir naujai atvy
kusiu "dypukų". 

Antanas ir Darata Kvederai 
buvo išvykę į Pennsylvaniją sa
vųjų aplankyti. 

Visi laimingai grįžo. 
Dr. Eugenija Gurskaite va

saroja Kanadoje, žadėjo aplan
kyti Niagara Falls. 

Helena Raubienė dviejų sa
vaičių atostogas praleidžia save 
vasarnamyje prie plačiųjų eže
rų. 

Kriaučiūnų vasarnamyje va
saroja jų brolienė Marija Kriau
čiūnienė iš Chicagos ir devyni 
"dypukai", kurių Kriaučiūnai 
per paskutinius du mėnesius su* 
silaukė iš Vokietijos. 

M. Sims* 

WATEBBURY, CONN. 
ALT SĄJUNGOS APYGARDA VEIKIA 

ALTS Naujosios Anglijos 
apygardos pirmininkas dr. M. 
J. Colney rūpinasi sudaryti apy
gardos komitetą. Jo sudėtis pa
aiškės netrukus. Tuo tarpu pats 
pirmininkas su Sąjungos reika
lų vedėju dr. T. Dirmeikių rū
pinasi skyrių steigimu. Tuo tik
slu šiomis dienomis juodu lan
kėsi Hartforde ir New Britain. 

PASIKEITIMAS SKYRIAUS 
VALDYBOJE 

ALTS vietos skyriaus val
dybos sekretorius Domas Peni-
kas, buvęs Vokietijoje "Mūsų 
Kelio" redaktorius ir leidėjas, 
šiomis dienomis persikėlė iš 
Bethlehem į Worcester, Mass. 
Čia jis vėl dirbs kaip žurnalistas 
AMERIKOS LIETUVIO redak
cijoje. Linkime jam sekm§8. 

Skyriaus sekretoriaus parei
gos atitenka kandidatui, taip 
pat tremtiniui, Antanui Bulotai. 

RŪPINASI SPAUDOS REIKA
LAIS 

ALTS" Skyriui susirūpinęs, 
kad tautinė spauda būtų tin
kamai informuojama apie vietos 
gyvenimą, o taip pat ir aktin-
giau platinama. Tuo reikalu tū
liems redaktoriams - leidėjams 
duota projektų, kaip šis reika
las vietoje turėtų būti sutvar
kytas. Laukiama jų pasisakant. 

L. C. & R. KLUBAS VEIKIA 
Nors Vokietijos ir Austrijos 

lietuvių tremtinių masės pasi
rengusios emigruoti ar jau iš
emigravo, Lietuvių Šalpos Klu
bas nenutraukia savo darbo. 
Priešingai, naujiesiems atei
viams prisidedant, manoma dar
bą dar labiau plėsti. Yra žino
ma, kad sveikiems ir stipriems 
tremtiniams išemigravus, trem
tyje liks nedarbingi seneliai, li-
gonys ir našlės su mažais vai
kais, taigi tokie žmonės, ku

riems pagalba labiausiai reika
linga. Girtinos tad ir pastangos 
klubo narių ir vadovybės, ku
riems geras darbas "nenusi
bosta" jau treti metai. 

ATSKRIDO DAIL. E. KRA
SAUSKAS 

šeštadienį pas dr. M. J. Col
ney atvyko dail. Ed. Krasaus
kas su žmona. Jis gyveno Muen-
chene ir į JAV atvyko lėktuvu. 

Teko patirti, kad IRO išnau
doja tuščias vietas į JAV grįž
tančiuose lėktuvuose ir tokiu bū
du dalis tremtinių gauna pro
gos atvykti į Ameriką lėktu
vais. 

STEIGIAMA PROFESORIŲ 
KOLONIJA 

Vietos dienraštis pranešė, kad 
M. ir A. Deveniai pirko Water-
town'e, apie 8 mylios nuo Wa-
terbury, 50,000$ vertės ūkį. 

Ūkis esąs 230 akrų dydžio, 
jame esąs didelis namas, na
mai svečiams, plaukiojimo ba
seinas, pastatai darbininkams 
bei ūkio trobesiai. 

šį ūkį naujieji šeimininkai 
žadą panaudoti pas juos at
vykstantiems tremtiniams — 
intelektualams apgyvendinti. 

Berods pirmas į šią koloniją 
atvyko prof. Vladas Stanka, 
buv. Baltijos universiteto rek
torius. Laukiama atvykstant 
ir trijų brolių prof. Biržiškų. 
Taigi, kaip kitur jau pagarsinta 
šauni poetų kolonija, taip čia 
bus ne mažiau šauni profesorių 
kolonija. 

Gražu, kad atsiranda žmonių, 
kurie ryžtasi pagelbėti Lietuvos 
kultūrai tiek pasitarnavusiems 
žmonėms. 

Tikimės ateityje galėsią skai
tytojus plačiau painformuoti 
apie šios kolonijos gyventojų 
planus bei darbus. VI. Vr. 

PENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 
BIZNIERIAI LIETUVIAI 

REMIA TREMTINIUS 
Philadelphijos mieste yra apie 

200 lietuvių saliūnų bei kavinių 
savininkų. Kaip teko patirti, 
lietuviai šiame biznyje gerai 
įsigalėję. Dauguma iš jų jąavo 
biznius turi iš senų laikų ir 
turtingai gyvena. 

Malonu pažymėti, kad vieni 
iš stambiausių tos rūšies biz
nierių yra kavinės savininkai 
Julija ir Antanas Kaninai. Jie 
ne tik veda gražiai ir sumaniai 
savo biznį, bet plačiu mastu re
mia ir tremtinius, sudarydami 
atvykti į Ameriką dokumentus. 
Jų pakviestų keletas šeimų į 
Ameriką jau atvyko, iš viso ke
liolika asmenų. Dabar laukiama 
nauja tremtinių šeima. 

Įdomu pažymėti, kad pats 
Kaninas iš Lietuvos yra atvy
kęs prieš 35 metus, bet iki šio 
laiko yra išlikęs didelis patrio
tas lietuvis. Julija Kanin yra 
gimusi ir augusi Amerikoje, bet 
puikiai kalba lietuviškai ir visu 
nuoširdumu padeda lietuviams 
tremtiniams. 

Du jų šeimos sūnūs išmokslin 
ti ir išauginti pateijotinėje dva-

reiškiame giliausią pagarbą ir 
nuoširdžiausią padėką. 

Agr. P. Žumbakis 

šioje. 
Mes atvykusieji šiai šeimai 

I 
Žurnalas 

NAUJIENOS 

>oootiQW"*1IIIBN«wio»ouo>oiwwawio>g 

Geriausiai 

LIETUVIS 
Paveiksluotas J 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meti, 
Insteigfos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Fa. 

PITTSBURGH 
ATGYJA LIETUVIŲ VAIZBOS 

BUTAS 
Amerikos Lietuvių Vaizbos 

Butas buvo kaip ir apmiręs. Bet 
birželio 30 sušaukė susirinkimą 
Lietuvių Ūkyje, kur, po drau
giškos vakarienės, padaryta ir 
svarbių nutarimų. 

Išsiaiškinta, kad čia gana 
skaitosi su šia organizacija, va
dinama Lithuanian Chamber of 
Commerce of Pittsburgh, Pa. 
Todėl nutarta veikimo neapleis
ti, o išrinkti veiklesnę valdybą 
ir pradėti vėl veikti, kaip pir
miau. 

Pirmininku Išrinktas C. K. 
Pikiel, pavaduotoju — adv. 
Stanley Simon, sekretorium — 
Povilas Dargis, finansų sekr. 
— P. J. Kraus (Kružlis), iždi
ninku — S. K. Stavinskas, di
rektoriais — P. Pivoronas, J. 
Petraitis, J. Grėbliūnas ir J. 
Giedris; korespondentu — Juo
zas Virbickas. 
ARTINASI LIETUVIŲ DIENA 

Pittsburgho Lietuvių Diena 
bus rugpiūčio 28. Tai Amerikos 
Lietuvių Tarybos Piknikas Lie
tuvių Uky (Lithuanian Country 
Club). 

Pittsburgho Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrių sudaro visos 
Pittsburghe esančios draugijos 
ir visi lietuviai be skirtumo pa
žiūrų ir įsitikinimų. 

Visi, kas tik jaučiasi lietuviu, 
turime būti tą dieną piknike su 
šeimomis ir draugais. Pikniko 
pelnas paskirtas Lietuvos vada
vimo reikalams. 

Juozas Virbickas 

t . r* < r,Vii .."/I.-,t 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

T ILSTA AUDRA PAS KAIMYNUS 
Įl 

KANADOS lietuvių visuomenėje nuo šių metų pradžios 
prasidėjo neramumai. Kovo gale, sušaukus Montrea-

lyje Kanados Lietuvių Tarybos skyrių ir kitų organiza
cijų atstovų suvažiavimą, tie neramumai pavirto tikra 
audra: su išėjimais, skilimais, kaltinimais ir priekaištais, 
kurie, nesant gana vietos Kanados lietuviškoje spaudoje, 
užplukdė didelę Amerikos Jungtinių Valstybių lietuviš
kos spaudos dalį. 

Ir DIRVA ne vieną kartą iš abiejų susikirtusiųjų 
.pusių buvo vedama Į pagundą stoti j vieną ar kitą frontą. 

Mes tačiau susilaikėme nuo dalyvavimo tose rung
tynėse, laikydamiesi kadaise per W. Churchillio lūpas 
pagarsėjusio dėsnio: — Tegul visa tai paverda savame 
padaže. 

Susilaikome net nuo pagundos padidinti skaitytojų 
skaičių Kanadoje, kuriuo buvome viliojami už stojimą 
j vieną ar kitą šalj... 

Qėl ko ta audra kilo Kanados lietuviuose? Už kokius 
dalykus vyksta kova? 
Kaip paprastai — dėl vadovavimo, dėl įtakos vi

suomenėje. Dėl to, kokia pasaulėžiūrinė, jei ne politinė 
grupė turės lemiamą žodį visuose bendruosiuose lietuvių 
darbuose... 

Kaip visada tokiais atsitikimais, nei viena grupė ne
prisipažįsta norinti visiškos pirmenybės, o sakosi tik ko
vojanti prieš kitų užsimojimus užgrobti vadovavimo 
monopolį... 

* * 

yisi kanadiečiai lietuviai pasisako už tai, kad lietuviškas 
politinis veikimas, tai yra, veikimas, kuriuo siekiama 

padėti Lietuvos nepriklausomybės atkovojimui, turi būti 
vieningas. Kiti prideda,, kad ir kultūrinis lietuvių vei
kimas taip pat turi būti vieningas, neskirstomas srovė
mis pagal pasaulėžiūras. 

Bet vis dėlto susidarė jau du toki "vienijantieji" 
centrai — Kanados Lietuvių Centro Taryba ir Kanados 
Lietuvių Sąjunga, kurie štai kuris laikas aštriai gin
čijasi dėl "pirmgimystės" teisių. Abu kaltina vienas 
kitą už vienybės ardymą, už pastangas monopolizuoti 
veikimo vadovavimą į vienos srovės rankas, ir abu "gelb
sti visuomenę nuo kitų diktatūros"... 

• * 

po Montrealio suvažiavimo pirmuosiuose pranešimuose 
apie kilusią audrą matėme vieną kitą posakį, anot 

kurio, "kuniginiai ir smetoniniai", arba "katalikai ir 
tautininkai" pasitraukė iš seimo... 

Šis tvirtinimas iš pat pradžių atrodė, mažų ma
žiausiai įtartinas. Pasitraukusių iš suvažiavimo tarpe 
buvo vienas kitas žinomas vadinamosios katalikų srovės 
veikėjas, bet nebuvo nei vieno tokio, kuris būtų žinomas, 
kaip tautininkų srovės veikėjas. 

Tad klausimas — ką čia bendra su tuo pasitraukimu 
turi tautininkai? Netrukus ir paaiškėjo, kas su kuo čia 
kovoja. 

USA katalikiškuose laikraščiuose pasipylė jūros ra
šalo už Kanados Lietuvių Sąjungą ir prieš Kanados Lie 
tuvių Centro Tarybą, o kairiojoj USA spaudoj — at
virkščiai. 
I^aip gi mums iš čia visa tai atrodo? 

# * 

Tik apgailėtinai. Kanados Lietuvių Centro Taryba 
kūrėsi su mintimi "jungti visus geros valios lietuvius, 
kurie tik sutinka su mintimi, kad Nepriklausoma Lietuva 
jiems meilesnė už rusų mindžiojamą Tarybinę Lietuvą. 
Socialistas ar krikščionis demokratas, tikintis ar ateistas 
— nesvarbu. Svarbu, kad pritaria kovai už Lietuvos 
laisvę ir lietuvių tautos išsaugojimą", (Cituojame ii Ka
nados Lietuviu Sąjungos biuletenio), 

O audra kilo kaip tiktai dėl to, ar "tikinčiųjų" ar 
"ateistų" persvara bus vadovybėje. Vadinasi, visas dėme
sys nukrvpo nebe į Lietuvos, nebe į tautos išlaikymo rei
kalus, o i išlaikvma įtakos čia nat, Kanados lietuviu vi
suomenėje. .. Didysis tikslas atidėtas į šalį. Vyksta kova 
dėl mažojo, dėl "nesvarbaus". 

* * 

Kanados Lietuvių Centro Taryba vis dėlto liko dėkinges
nėje padėtyje. Gal todėl, kad ji pasiliko su senuoju, 

jau populiariu vardu, o gal ir todėl, kad prie jos pasiliko 
įvairesnių pasaulėžiūrų visuomenės sluoksniai. 

Naujoji Kanados Lietuvių Sąjunga, nors ir labai kra
tosi srovinio vardo, nors ir prisiekinėja, kad yra absoliu 
čiai nesrovinė kultūrinė organizacija, vis tiek, visais savo 
pasireiškimais sudaro įspūdį, kad ji šiuo metu yra Kana
dos lietuvių katalikinės srovės išraiška. 

Jos padėtis nedėkingesnė. Ji negali'išeiti iš "atskalų 
niškos" pozicijos. Taryba oficialiai pripažinta Kanados 
lietuvių reprezentante. Be to, ir laikraštis yra jos žinioje. 
Laikraščio leidimą finansuojanti bendrovė dalininkų su
sirinkime maž daug dviem trečdaliais balsų pasiliko su 
Taryba... 

Šių, o gal ir kitų aplinkybių dėka jau daromi rimti 
žingsniai sueiti vėl į krūvą. Ieškoma nauju susijungimo 
formų. Tai sveikintina. Tik ima abejonė — ar naujos for
mos vėl nebus per sudėtingos ir ar nenaskandįns pagrin
dinio reikalo ginčuose dėl procedūros? 

Sparnuoti 
lietuviai 

Liepos 17 dieną sueina 15 me
tų nuo garbingojo ir tragiškojo 
lietuvių — Dariaus ir Girėno -
skridimo per Atlantą. 

šiandien gal klaustų kas • 
ar jų tas didvyriškas žygis bu
vo prasmingas? Juk, pasaky
tum, nebe jie pirmieji per At
lantą skrido. Jei ir laimingai 
būtų parskridę į Lietuvą, būtų 
pagarsėję daugiau kaip drąsūs 
sportininkai, o ne naujų kelių 
pasauliui atidengėjai... Kai jie 
žuvo, pasaulio spauda tą pami
nėjo ir tuo viskas pasibaigė. 
Čia, Amerikoje, lietuvių jauni
mui Dariaus ir Girėno vardai 
mažiau žinomi, negu kokio gar
saus kumštininko ar baseboli-
ninko... 

O vis dėlto Dariaus ir Girėno 
žygis paliko didelį pėdsaką mū
sų tautos gyvenime. .Tiesa, bran
gus dalykas yra gyvybė, bet jie 
galėtų pasakyti, kad ne veltui 
ją paaukojo. 

Jei ne kur kitur, tai pačioje 
Lietuvoje, pačioje lietuvių tau
toje jų žygis ir tragiškas liki
mas paliko giliausio įspūdžio 
ir suaugusiems ir jaunimui. 

Jų pasišventimo, pasiryžimo 
ir drąsos pavyzdys užkrėtė dau
gybę žmonių. Susikūrė legenda 
apie Darių-Girėną, ir ta legenda 
tebėra gyva tautoje, ne ma
žiau gyva, kaip senovėje būda
vo gyvos ir reikšmingos legen
dos apie didžius karžygius. • 

Kad šiandien Lietuvoje tūks
tančiai jaunimo karžygiškai ri
zikuoja gyvybe ir reikale ne
svyruodami ją aukoja už savo 
kraštą, tai irgi žymia dalimi 
yra nuopelnas tokių patriotinių 
drąsuolių, kaip Darius ir Girė
nas. Jų pavyzdys, tikroji gy
venimo legenda apie juos ir 
šiandien tebežadina drąsą ir te
betvirtina valią žiaurioj kovoj. 

Darius ir Girėnas papildė tau
tos karžygių — didvyrių sąra
šą, stodami į pirmąsias eiles 
tų, kurie parodė, kad mūsų 
tautoje didvyrių ne vien seno
vėje buvo... 

Brooklyno lietuviai rengia pa
minklą tiems didvyriams. Jis 
bus pastatytas vienoje Brook
lyno aikštelėje. 

Bet statydami akmens pa
minklą viename mieste, visi lie
tuviai palaikykime paminklus 
jiems savo širdyse visur, kur 
tik mūsų yra! 

Pažiūrėsim, kai dugną dėsim... 
VIENYBĖ pradėjo anketą 

apie "dypukus". Dabar išsijuo
sę rašo amerikonai. Vieni peikia, 
kiti giria. Paskui, sako, duos ir 
"dypukams" atsikirsti. 

DRAUGAS įspėji — nežais
kit su ugnim. Tokius dalykus 
rašydami tik dar greičiau su-
pykdysit vienus su kitais! 

NAUJIENOS nesibara, tik pa
šiepia. Deda tokios anketos pa
mėgdžiojimą, kurios autorius ta 
proga krimsteli ir vienam kitam 
draugui ar pažįstamui — "se-
nakuriui" ir "naujakuriui"... 

Man labai įdomu, kas su kuo 
ir dėl ko daugiausiai susipyks. 
Regis, kad susipyks visų pirma 
redaktoriai — iš pavydo, kad 
ne visi suspėjo pirmieji tokią 
anketą pradėti. Paskui — pa
mėgdžiotojai susipyks su kai
mynais. O VIENYBĖJ, tur būt, 
pasikartos gegės ir gaidžio is
torija: senieji amerikiečiai girs 
"dypukus, o "dypukai" garbins 
ir į padanges kels senuosius. Ir 
bus kilęs dar vienas karas visai 
ne toj vietoj, kur buvo jo lauk
t a . . .  

* 

Pas Kauno artdvyskopij - metropolitą 
JUOZAPA SKVIRECKĄ 

MŪSŲ KORESPONDENTO BALIO G AI D Ž IO N O ILIUSTRUOTAS 
PRANEŠIMAS 

Per Austrijos sieną 
Tuoj po šio karo pabaigos, 

Austrija atsitverė, palyginti, ak
lina siena nuo Vokietijos. Tuo 
lyg buvo norima pažymėti, kad 
1938 metų sujungimas su Vo
kietija amžinai likviduotas. Ar 
taip ištikrųjų bus, yra labai 
daug abejojimų. 

Leidimą gauti kelionei į Aus
triją ir dabar nelengva. Bet kai 
kreipėmės su prašymu aplankyti 
Kauno arkivyskupą metropolitą 
J. Skvirecką, šiuo metu gyve
nantį Zams vienuolyne ir šven
čiantį savo garbingą 50 metų 
kunigavimo ir 30 metų vysku
pavimo jubiliejų, per kelias die
nas popieriai buvo paruošti ir 
mes išsileidom j kelionę. 

Keliavom pro garsųjį Vokie
tijos Bodeno ežerą, kurį vokie-

Supykdyti gali ne tik anketa. 
NAUJIENOS Chicagos įvykiuo
se aprašo, kaip "dypukas" pasi
lenkė storos amerikietės cento 
pakelti ir jam kelnės ne vietoj 
trūko. Tos kelnės jam buvo senų 
amerikiečių dovanotos. Ot, jau 
galima ir užsigauti, kam senoji 
amerikietė parodyta tokia sto
ra, jog nei pasilenkti negali, ir 
kam senų amerikiečių dypukams 
dovanojamos kelnės ,.parodytos 
tokios sudėvėtos, jog nuo pirmo 
pasilenkimo trūksta ne vietoj... 

G. D., Detroit, Mich. 

Ar tai tikrai L. K. LJ 
Lietuvių Kultūros • Instituto 

vardą teko seniau girdėti. Da
bar, patyrus apie jo paskelbtą 
konkursą, teko nemaloniai nu
sivilti: paskelbtas konkursas ra
šinių lietuvybės klausimu, tilp-
stančių tik katalikiškoj spau
doj ... Lietuvių Kultūros Insti
tutas nenori skaityti straipsnių 
ta tema DIRVOJ, VIENYBĖJ 
ir daugely kitų laikraščių. 

O vis dėlto DIRVA paskelbė 
L. K. I. anketą. Ar neverta tam 
šauniam Institutui pasimokyti 
kultūros ir tolerancijos iš tos 
pačios paniekintos DIRVOS? 

L. K. I. tiksliau būtų pasiva
dinti L. K. K. I. (Lietuvių Ka
talikiškos Kultūros Institutas) 
tai bent būtų aiškiau. 

A. B., Brooklyn, N. Y 

Zams miestelis Austrijos Tirolyje, kur dabar gyvena arkivysku
pas J. Skvireckas. 

do, kad Zams guli duobėje. 
Mėgstantiems kalnus čia malo
nu, bet jų nemėgstantiems —> 
tvanku. 

Arkivyskupas J. Skvireckas (viduryje) aukštųjų dvasiškių tarpe 
išeina iš vienuolyno bažnyčios, jubiliejaus proga atlaikęs iškil

mingas pamaldas Lietuvos laisves prisikėlimui. 

Petras Babickas 

L I T U A N I C A  

Iš tolimo krašto gandas atėjo, 
Gandas, kaip tekanti saulė. 

'Plaka dvi širdys tolimam krantai, 
Du vyrai sukūrė sparnuotą idėją 

v 

Iškelti tėvynę pasauly. 
Skamba lėktuvas viršum Atlanto, 
Tai — Lituanica, 
O mirčiai panieka. 

Toli paliko siaubus vandenynas, 
Naktis jau žemę pamynė; 
®vi širdys meldės: Tėvyne maitRr,** 
Grįžo negyvos tėvynėn. 

Bet vienas žodis skamba pasauly, 
Tai — Lituanica... 
Siekime saulės, siekime laisvis, 
O mirčiai panieka! 

gft rinkinio "Toli nuo tėvynės", Roma, 1946 m. 

čiai vadina švabijos jūra arba 
Švabijos perlu. 

Ežeras tikrai gražus. Per jį 
prateka Reino upė. Krantai nu
sagstyti pirmos eilės garsiais 
kurortais, čia anais prieškari
niais laikais užsieniečiai atvež
davo daug pinigo. Dabar vasar
vietės tuščios ir kiekvienas pa
keleivis, net su plona pinigine, 
čia laukiamas ir malonus. Bu
vom malonūs ir mesj nors ten
kinomės tik tuo, kas žmogui bū
tinai reikalinga. 

Prie rytinio ežero kranto yra 
Lindau miestelis. Tai paskuti
nis Vokietijos miestas ir už ke
lių kilometrų muitinė. Forma
lumai griežti, bet mes vykstam 
į didelę šventę ir mums greit 
pakelia vartus. Mūsų keturių 
delegacija — V. Sidzikauskas, 
P. Karvelis, S. Šlepetys ir jūsų 
korespondentas, leidžiamės to 
lyn. 

Austrijoi pirmieji įspūdžiai 
«?akvte sako. kad Austriiai sun
kiau sekasi, negu Vokieti iai. 
šiandien Vokietijoie krautuvės 
iau užverstos prekėmis, o Au
strijoje beveik tuščia. 

Zams miestelyje 
Mes turime pasiekti nedide

lį Tirolio miestelį Zams, esantį 
Insbrucko rajone. Ten, vienuo 
lyne, nuo 1945 metų gyvena ar
kivyskupas. 

Mūsų kelias veda per Alpių 
kalnus. Nors vasara, bet kalnų 
viršūnėse tebėra sniegas. Tu
rintiems laiko ir pinigų — pra 
mogų daug. 

Tirolis visais laikais buvo tu
ristų mėgiama vieta. Bet da
bar ir Tirolyje, kaip ir prie Bo
deno ežero, tuščia. Mums už
tenka tik pasižvalgyti į kalnų 
viršūnes ir reikia keliauti to
liau. Mes turime suskubti j iš
kilmes, o ir leidimai mums duo
ti neilgam. 

Zams miestelis guli kalnų pa
pėdėje. Iš vienos pusės kalnai 
iki 2400 metrų, iš kitos pusės 
kiek mažesni, bet bendrai atro-

Viso miestelio garsenybė — 
šv. Onos vienuolynas. Vienuoly
nas turtingas, turi savo ligoni
nę, įvairias mokyklas. Dalis 
miestelio žemės taip pat priklau
so vienuolynui. Dalis, kaip vie
nuolių atsineštas turtas, dalis 
įgyta paveldėjimų keliu. 

Jubiliejines iškilmės 

Arkivyskupas J. Skvireckas 
nesenai atšventė 75 metus savo 
amžiaus. O dabar jis švenčia 50 

gerbti, daugumui teko susilai
kyti. 

Užtat raštu ir telegramomis 
sveikinimų susirinko iš viso pa
saulio kampų. Amerika, Austra
lija, Kanada, Anglija ir kitų 
kraštų vardai skambėjo svei
kinimuose. Juose gyvai atsi
spindėjo dabartinė mūsų tra
gedija — skirstymasis į. vilus 
pasaulio kampus. 

Iškilmių dieną — birželio 26, 
pats arkivyskupas atlaikė iš
kilmingas mišias, kurios buvo 
aukojamos Lietuvos prisikėli
mui. Vienuolyno bažnyčia buvo 
išpuošta gražiausiomis gėlėmis, 
austrių vienuolių choras giedojo 
bažnytines giesmes. Staigmenai 
pagiedojo ir vieną giesmę lie
tuviškai. Pasirodo, arkivyskupo 
sekretorius kun. Klemensas Raz
minas austres vienuoles išmoki-
tio. Vargo, anot jo paties, buvo 
nemažai, bet džiaugsmo visiems 
susirinkusiems lietuviams taip 
pat nestigo. Tarp svetimų kalnų, 
svetimų žmonių giedama lietu
viška giesmė! 

Po iškilmingų pamaldų ir 
austro kunigo gražaus pamokslo 
apie arkivyskupą J. Skvirecką, 
įvyko dar iškilmingi pietūs ir 
maža akademija jubilijatui pa
gerbti. Lygiai pamoksle, lygiai 
akademijoje buvo prisiminta 
Lietuvos nelaimė. Visi linkėjo, 

I 

• 

Šv. Onos vienuolynas ir arkivyskupą pasveikinti atvykę — J. 
Šlepetys, Tremtinių Bendruomenės Vokietijoje vicepirmininkas 

ir V. Sidzikauskas, V. Tarybos pirmininkas 

metų kunigavimo ir 30 metų 
vyskupavimo šventę. Reikia pri
pažinti, kad dvasiškių gyvenime 
tokios iškilmės retos. Normaliais 
laikais, jei toks jubiliejus būtų 
švenčiamas Lietuvoj, jis praeitų 
kitokioje plotmėje. Dabar, Lie
tuvos bažnyčios galvai gy
venant tremtyje, iškilmės kuk
lios, vienuolyno aplinkumoje. 

Į iškilmes susirinko eilė Lie
tuvos dvasiškių — vysk. Pa-
dolskis, prelatas Penkauskas, 
kanauninkai Zakarauskas ir 
Juknevičius ir keletas lietuvių 
kunigų iš Romos. 

Atvyko ir keletas lietuvių iš 
įvairių Austrijos vietų. 

Atstumai didėli, visiems lėšų 
trūksta, tad ir labiausiai no
rint jubilijatą asmeniškai pa-

kad tremties dienos baigtųsi ir 
prasidėtų kelionė atgal. Atgal 
į tą mūsų laimės kraštą, kurį 
tik dabar taip išmokome ver
tinti. 

Kaip gyvena arkivyskupas? 
Jūsų korespondentui teko 

lankyytis arkivyskupo gyvena
mam kambarėlyje. Kambarys 
kuklus, vienuoliškas, išpuoštas 
bažnytiniais ženklais ir šven
tais paveikslais. Ant stalo daug 
knygų. 

Visi žinome, lead arkivysku
pas mėgsta rašto darbą. Jis iš
vertė į lietuvių kalbą šventąjį 
Raštą, jis išvertė psalmes, jis 
užsimojęs eilei naujų darbų. 

Savo gyvenimo dieną, kafp 
pažymėjo prelatas Penkauskąfl* 

( Perkelta j 5-tą pusi. ) 

is.' 
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NAUJAKURIAI 
K O D Ė L ?  

Redaktoriaus apmąstymai 
Laiškas. Vienas iš daugelio. 
"Gerbiamas Redaktoriau! Pra 

šau jūsų malones neatsisakyti 
paskelbti šį mano laišką jūsų 
leidžiamame DIRVOS laikrašty
je kaip padėkos žodį tiems, ku 
rie prisidėjo prie sušelpimo 
tremtinių, esančių Vokietijoj. 

Aš atvykau spalių 30 dieną 
1948 metais j Ameriką pas savo 
sesutę Juliją Juodvalkienę ir 
švogeri Justiną, 7334 Middle-
point St., Dearborn, Mich., kur 
iki šiam laikui ir gyvenu. 

Aš jau pasiunčiau šešius pa-
kietšlius tremtiniams j Vokieti
joje esančias stovyklas ir prie 
kiekvieno pakietėlio mano sesuo 
visai neprašoma prisidėjo, at 
nešdama įvairių drabužių ir sa
kydama — išsiųsk vargstan
tiems tremtiniams, nes aš no
riu jiems padėti. 

Be to, mano švogeris nepa
ilstamai mane šelpė ketverius 
metus, kai aš buvau tose sto
vyklose, Vokietijoje, ir aš ma
tau iš jų pasielgimo, kad tai 
yra tikri lietuviai, jų širdys 
yra geros, atjaučiančios trem
tyje kenčiančius lietuvius. 

Tad aš noriu padėkoti jiems 
už atkvietimą manęs į Ameriką, 
už jų vargus ir dar už tai, kad 
jie prisidėjo prie šešių pakie-
telių išsiuntimo. 

Tariu didelį ačiū. Petras Juk
nevičius." 

* * 

Kodėl šį laišką turėčiau pa
skelbti ? Arba kodėl nepaskelbti ? 

Jau septyni tūkstančiai lietu
vių atkeliavo į Ameriką. Ir visi 
jie čia atsidūrė tik todėl, kad 
atsirado, kas jiems ištiesia ran
ką. 

Kodėl iš visų turi būti iš
keltas vienas ar viena, kas tą 
ranką ištiesė broliui, švoge-
riui?... Ką pasakys visi kiti? 
Kuo gi jie blogesni? Ypač tie, 
kurie visai ne giminėms, ne pa
žįstamiems siuntė (ir tebesiun-
čia) pakietėlius, padėjo atvykti 
ir įsikurti. O tokių yra daug, 
gal net daug daugiau, negu gi
minių ... 

Bet kas tai? Dar ne visas 
laiškas perskaitytas. Kitame la
po šone dar yra parašyta! 

Taip, yra: 
* « 

"Dar noriu parašyti, kad pa-
skelbtumėt gražų darbą^ ger
biamojo Ramučio Antano ir Ra-
mutienes Onos, fi703 Sparta 
Ave., Detroit 10, Mich. 

Man teko būti jų namuose 
ir ten padėjau sudaryti pakie-
tėli. Man darant pakietėlį, Ra-
mutiene atnešė keturias 

Ne tik naują, bet ir 
SENĄ ADRESĄ 

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

stengkitės pranešti bent 

DVI SAVAITES ANKSTO! 

sukneles ir pareiškė, kad nori 
paaukoti tremtiniams. 

Kaip aš nudžiugau, kad dar 
yra lietuvių, kurių tokios ge
ros širdys, ir kad jie nori padė
ti lietuviams tremtiniams! 

Ramutienė sako, neturinti nei 
giminių, nei j)ažįstamų tremti
nių tarpe, o vis tiek juos at
jaučia. 

Vėliau, kai išsikalbėjome, Ra
mučiai atnešė man laišką, gau

tą tik šių metų birželio mėnesį. 
Paskaičiau tą laišką. Kaip 

gražiai jis parašytas, kaip dė
kojo Ramučiams už išrašymą 
dokumentų į Ameriką atvažiuo
ti! 

Ramučiai papasakojo, kad to 
žmogaus taip pat nepažįsta, o 
susisiekė su juo taip. Pirma pa
aukojo švarką BALFui, į ku
rio kišenę įdėjo savo adresą. 
Tą švarką Vokietijoje gavęs 
tremtinys padėkojo, ir taip "su
sipažino". Paskui ir dokumentus 
parašė. 

Gražus pavyzdys ir kilnus 
darbas! Aš ir Stefa Sviderskie-
nė tariame didelį ačiū! Petras 
Juknevičius." 

* « 

Taigi, štai ir nepaprastesnis 
geradarybės pavyzdys. Na, kaip 
gi apie tokius nekalbėsi, kaip 
nerašysi! 

Bet... Ir šitokių atsitikimų 
yra jau ne dešimtys, o šimtai. 
Ką turi pasakyti visi tie, apie 
kuriuos dar nieko nėra parašy
ta? ... Apie visus parašyti ? Bet 
kaip? Kas surinks tuos visus 
savanorius, padėjusius tautie
čiams sunkiais laikais? Kas juos 
surašyys? Ir kur juos surašys? 

¥ * 

Kai Lietuva vėl bus laisva, 
reikėtų, kad šitas tikrai isto
rinės reikšmės dviejų atskirtų 
tautos dalių susijungimas būtų 
knygose aprašytas, kad visi tie 
savanoriai gelbėtojai būtų su
registruoti, pagerbti taip, kaip 
knygnešiai buvo stengiamasi pa
gerbti, kaip Lietuvos savanoriai 
-kūrėjai... 

Bet ar galime mes tai dabar 
laikraščiuose padaryti? 

* * 

Tur būt, nebus čia lygybė ir 
teisybė išlaikyta. Ir reiks su tuo 
apsiprasti, kad vieno net ir vi
dutiniškas pajudėjimas bus bu
vęs aprašyytas gražiausiais žo
džiais, kito ir daug didesni dar
bai nutylėti... 

Daugelis mes, čia atvažiavę, 
ir patys nebe šešius, o ir šešias 
dešimtis siuntinių išsiuntėm. 
Vieniems padėjo broliai-seserys 
ar pažįstami, kitiems ir niekas 
nepadėjo. Vieni bent kaimy
nams pasirodė, kad siunčia siun
tinius — kas pasidžiaugti, kas 
gal ir kitus tuo paraginti norė
damas. O kiti tą daro tyliai, 
niekam nieko nesakydami, ir 
gaunamus padėkos laiškus kuk
liai tik patys vieni sau pasi 
skaitydami... 

Yra lietuvių, apie kurių kiek 
vieną Europon išsiųstą siuntinį 
bent keliuose laikraščiuose ra
šyta, yra dar daugiau tokių, 
apie kurių dešimtimis siunčia 
mus siuntinius niekas nei šo-
džio neprasitarė ... 

Yra, kurių šeimos narių atvy
kimas išgarsintas, kaip didžiau
sias įvykis, yra, kurie dešimtis 
ir net šimtus (taip, šimtus, yra 
ir tokių!) i šią šalį atitraukė, o 
kukliai tyli, patys tuo ir džiaug
damiesi ir nemaža bėdų perken-
tėdami... 

Y f a . . .  

Gal kas pasakysi kur gi jūsų, 
redaktorių, budrumas, kur jūsų 
organizuotumas, kad jūs neiš-
skiriate "didžiųjų grūdų" nuo 
smulkiųjų ir nesugebate teisin
gai pagerbti kiekvieną pagal sa
vo nuopelnus ? 

Bet argi mes tobuli teisejai, 
kad galėtumėm tą nusverti vi
siškai teisingai? Ar mes galime 
turėti neklaidingą mastą nuo
pelnams vertinti? Argi mes ga
lime matyti visur ir viską, kas 
dedasi? 

štai laiškas... Abiejuose šo-

•icimNiiiNaiiMtiamiianaaaiiaiBiitiBBiiB>BiBBik 

nuose prirašytas. Ir abiejuose 
šonuose gerbtini darbai aprašy
ti. Bet ar apie visus gęrus dar
bus ateina laiškai į redakcijas? 

O, apsaugok Viešpatie, — kas 
būtų, jei ištikrųjų apie visus 
ateitų! Kaip mes juos paskelb-
tumėm ? Ir... kas turėtų pasi
ryžimo juos visus perskaityti? 

# * 

Vienas mano pažįstamas sa
kydavo: "Nėr teisybės pasau
lyje, ir nereikia.. 

Tur būt ir čia, šituose gerų 
darbų aprašymuose nebus vi
siškos teisybSa, Gal ir nerei
kia. .. V. Rastenis 

D I R V A  

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Liepos pradžioje lėktuvais iš bri

tų ir amerikiečių šonų atvyksta šie 
lietuviai: 

Ambrizas Jonas — Pittsburgh, Pa. 
Ambrazevičius Pranas, Sofija, Vita 

— Manor, Ohio. 
Abazorius Eduardas »— Chicago, 111. 
Baikos Alfonsas, Aleksandra, Alfon 

sas, Romualdas — Philadelphia, 
Pa. 

Ciurinskas Antanas, Birutė — E. 
Chicago, Ind. 

Dominiauskas Bronius, Marė, Emi
lija — Brooklyn, N. Y. 

Domeika Vladas, Zofija, Aušra, Vla
das — Los Angeles, Calif. 

Dagys Jonas, Aldona — Waterbury, 
Conn. 

Galinionis Teodoras, Marija, Algi
mantas, Vytautas — Blairstown, 
N. J. 

gražulis Bronius, Akvilė — N. Brook-
field, Mass. 

Gineitis Romualdas, Jadvyga, Ro
mualdas — Dayton, Ohio. 

Geležiūnienė Ona, Teresė — — — --
Jurgelevičius Pijus, Petronėlė. Al

dona, Angelė, Edvardas — Balti
more, Md. 

Jarmoševičius Alfonsas, Vanda, Au
dronė — Elizabeth, N. J. 

Januškevičius Antanas, Zuzana, Ipo
litas, Algimantas, Gediminas 
Detroit, Mich. 

Janušaitis Juozas — W. Frankfort, 
111. 

Kavaliauskai Vaclovas, Ona, Valen
tinas, Jolita — Cleveland, Ohio. 

Kedžius Antanas, Johana — Chica
go, 111. \-

Krasauskas Edvardas, Liudmila «• 
Waterbury, Conn. 

Kavaliūnas Pranas, Aleksandra, Al
girdas, Margarita — Chicago, 111. 

Labutis Vytautas — Ozone Park, L. 
I., N.Y. 

Mailaite Elena — Chicago, 111. 
Mezginis Jonas, Antanina — Bridge

port, Conn. 
Paplauskas JuoSM, Marijona, Da

nutė, Terese, Ona — Roslindale, 
Mass. 

Puodžiūnas Alfredas, Janina — 
Grand Rapids, Mich. 

rjprvtpil-ic Vincas, Elena, Jurgis —• 

Lockport, 111. 
Steponavičius Vincas, Elena, Rima — 

Brooklyn, N. Y. 
Sakaitis Antanas — Pittsburgh, Pa. 
Tamašauskas Jokūbas — Chicago,111 
Žilinskas Antanas, Marijona, Irena, 

Genovas — Chicago, 111. 
Žebrauskas Jonas, Juzė, Lidija, Kris

tina — Chicago, 111. 
Gudoniene Gertrūda — Lindhurst, 

m. 

Apie š.m. liepos 8 d., laivu "Gene
ral Blatchford" į Bostoną atvyko 
šie lietuviai tremtiniai: 

Adomaitis Stasys, Antanina, Vidas, 
Janina — Paterson, N. J. 

Aglinskas Kęstutis, Juzė, Andrius — 
Indianapolis, Ind. 

Alekna Gubertas, Teofilė — Racine, 
Wise. 

Aleksiūnas Juozas, Ona, Liudfi, Ksa
veras, Vydmantas — Chicago, 111. 

Alkevičius Vitalis — New Suffolk, 
L.I., N.Y. 

Ambrazas Pranas, Aldona, Nijolė 
Cleveland, Ohio. 

Anciulis Stasys — Chicago, 111. 
Apynis Vladas, Jonė — Cleveland, 

Ohio. 
Atkočaitis Viktoras, Vladė, Viktoras 

— Worcester, Mass. 

Bagdonavičius Vytautu — EliM-
beth, N. J. 

Bajorūnas Mykolai — Amsterdam, 
N. Y. 

Balys Juozapas, Katerina — Roches
ter, N. Y. 

Baltrušaitis Jurgii Minnesota. 
Bastys Juozapas — fienriette, N.Y. 
Bogušis Teklė — So. Boston, Mattįp* 
Bortkevičius Veceslovas, Julija, Da

lia, Gytys — Auburn, Maine. 
Bražėnas Algimantas — Clemens, 

Mich. 
Brazevičius Stasys — CoUedgeville, 

Ind. 
Burniauskas Juozas, Margaret*, Ele

na — Baltimore, Md. 
Dudėnas Ieva — Richmond Hill,N.Y. 
Dzekonskas Petras — Maryland. 
Eringis Kazimieras, Leonardas — 

Chicago, 111. 
Gintarienė Ona — Rochester, N. Y. 
Grigaitis Juozas, Zinaida — Chicago, 

HI. 
Jakubauskas Jeronimas — Dorset, 

Ohio. 

f Perkelta f 5-tą ) 
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U C S T i n G H O U S t  

KlgnM M D Z i n  
t T 0 R K B t 

Deluxe 9 v 

289-95 
9 CUBIC FEET 

9 

• • SURER • • RE FRl GBHAf/Q f 

OUSe has it! 

made possible by New • ixclusive • Automatic 

co@ii©«§©a® 

Other models 7 to 11 cubic 
feet—priced as low as 259.95 

a system 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 
if COLDER COLD freezes ice cubes faster 
if COLDER COLD keeps ice ccftam firm 

and/ at the same time, 
it gives steady, safe cold for normal 
^ gives moist cold lo keep vegetables fresh and crisp 

Completely new refrigerator design. Horizontal styling 
Wends with modern kitchen decorative scheme. Takes 
no more space 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. 

$*į, 
-•"C 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. 

You m b* SWE..ifni Westinghouse 
Act Now! Stop in and see these new Westinghouse Refrigerators today—at 

The VIC T 0 R V Furniture & Man (oiipany 
Convenient Budget Plan! 
Free Parking in the Rear of Store 

FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 
10412 Superior Ave., Cleveland CE. 3610 

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

j 
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D. I R V A 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
( Atkelta iš 4-to pusi.) 

Jomantas, Vincas, Olga, Renatė • Chicago, 111. 
Toledo, Ohio. 

Girdvainis Zigmas, Irena, Hanna, 
111. 

Gulbinskas Antanas, Milda, Marija, 
Ilmara — Hesperia, Mich. 

Jankauskas Petras, Elerja, Jonas — 
Worcester, Mass. 

Juodvalkyte Stefaftlja •— E. Nor-
walk, Conn. 

Katinas Vitas — Brooklyn, N. Y. 
Kazimieraitis Tadas — Chicago, 111. 
Kumpikas Julijonas, Izabelė, Giedrė 

Brooklyn, N. Y. 
Karpuška Vladas, Ona — Chicago, 

111. 
Kezenius Leonas, Stasė — Cleveland, 

Ohio. 
Kiela Emilija, Stasė — Chicago, 111. 
Korzonas Edmundas, Gabrielė, Rai

mundas, Liudovika — Chicago,111. 
Kripas Elena, Eugenija — Hartford, 
, Conn. • 
Lelevičius Vaclovas — Rochester, 

N. Y. 
Linkevičius Kazys, Elena — Kanka

kee, m. 
Maichenas Victoras — Chicago, UI. 
Maleiška Jonas Chicago, 111. 

. , ' * uirdvainis Zigmas, Irena, 
Kaminskas Benediktas, Valerija, Vir- Alicija> Gražina - Chicago, 

gilijus — Baltimore, Md. 
Kankalis Vincas — Detroit, Mich. 
Kapeckas Lionginas — Lowel, Mass 
Karalis Kazimieras, Janina, Jūratė 

Asta — Peninsula, Ohio. 
Kaulakis Zigmas, Zigmas — Chica 

go, 111. 
Kizlauskas Leonas, Ona, Regina 

Magdalena — Cicero, 111. 
Kliorys Jadvyga, Kęstutis, Petras — 

Indianapolis, Ind. 
Kopliauskas Stasys — Chicago, 111. 
Krakauskas Alfonsas — Chicago,111 
Kriauceliūnas Anelė, Danutė, Ramu

tė — Brooklyn, N. Y. 
Kybartas Kostas, Zofija, Vanda, He 

Iena — Flushing, Mich. 
LapinsKas Vincas, fitase — Chicago, 

111. 
Laukaitis Kazys, Juzė, Edmundas, 

Algimantas — Royersford, fenn. 
Lisaitytė Marija — Chicago, ill. 
Liubsevičius Kazys — Norwich,Conn. 
Majauskas Julija, Juozas — Fitts-

ton, Pa. 
Melešius Jonas — Brooklyn, N.Y. 
Miklius Vytautas, Elena, Vytautas 

— Chicago, 111. 
Hilsys Emilija — Brooklyn, N.Y. 
Mockaitis Juozas — Richmond HiUj 

N. Y. 
Jtockus Kazys, Marija, Algimantai, 

Valentina, Živilė — Dotchestar, 
Mass. 

Montvilas Izabelė, Vincas, Vytautu 
Valerija — So. Boston, Mass. 

Musteikis Antanas, Akvilina — Vaa-
dergrift, Pa. 

Narkevičius Jonas, Uršulė, Liucija, 
Marija — Cambridge, Mass. 

Palaima Viktoras — Dickinson, N.D. 
Palėkas Jonas, Stasė, Eduardas 

Schoolcraft, Mich. 
Patlaba Stasys, Regina, Regina •— 

Bethlehem, Pa. 
Pažemėnas Kęstutis — Baltimore, 

Md. 
Plėnys Kazimieras, Sofija, Rimvydai, 

Liucijus — Chicago, 111. 
Povilaitis Jurgis — Rochester, N.Y. 
Prackaila Antanas — Tamaqua, Pa. 
Prapuolenis Kazimieras, Marijona — 

Corydon, Ind. 
Puslys Alfonsas, Genovaite, Alfonsas 

— Baltimore, Md. 
Radzevičius Viktoras — Brooklyn, 

N. Y. 
Ragažinskas Vincas, AndS, Angel®, 

Elvira — Brooklyn, N.Y. ^ 
Simonaitis Anelė, Jonas, Angela 

Detroit, Mich. 
Uogyte Alicija — Little Palls, Minn. 
Samochvalovas Viktoras — Brooklyn, 

N. Y. 
Scarba Pranciška, Genovaitė, Vaclo

vas, Steponas, Adolfas >— Chicago, 

111. 
Šermukšnis Adomas — Chicago, 111. 
Sidzikauskas Pranas, Elena, Aldona 

.— Chicago, 111. 
Šileikis Petras — Detroit, Mich. 
Sližys Balys, Salomėja — Brooklyn, 

N. Y. 
Šukys Juozas, Valerija, Nijolė 

LaSalle, Mich. 
Stembrus Stasys, Marija, Jovita — 

Kennan, Wise. 
Tarnauskas Petras — Hoosick Falls, 

N. Y. 
Urbonas Kostas, Birutė, Marija • 

Chicago, 111. 
Vaivelūnas Margarita, Jonas ~ E. 

Chicago, Ind. 
Valantiejus Motiejus — Cicero, 1H. 
Valinskienė Emilija — Bartley,W.Va. 
Vengris Jonas — Webberville, Mich. 
Vidutis Alfonsas, Stefanija, Richard 

— Gary, Ind. 
Žadeikis Stanislovas — Sodus, Mich. 
Žakas Aleksandras — Chicago, 111. 
Zulpa Jonas — Naugatuck, Conn. 
Žalkauskas Antanas — Pittsburgh, 

Pa. 
Zikaras Vainntia — Newark, N. J. 

Apie š.m. liepos 9 d., laivu "Gene
ral Sturgis" i Bostoną Išvyko lie 
lietuviai tremtiniai: 

Ališauskas Viktoras, Petronę!#, Al
gimantas — Cicero, 111. 

Aukštuolis Vytautas — Cleveland, O. 
I^ibrauskas Benediktas, Gražina, Vy

tenis — Philadelphia, Pa. 
Bernotaitis Jonas, Magdalena, Čes

lovas — Detroit, Mich. 
Besperaitis Robertas, Stasė, littna, Vainius Antanas, Eugenija, Antanas 

Regina — Cleveland, Ohio. 
Bielskis Vladas 
Blaudžiūnas Kazimieras, Stanislava, 

Romualda, Irena — So. Boston, 
Mich. 

Blažys Edvardas — Gary, In(i< 
Bočkaitė Emilija — Chicago, HI 
Brazauskas Boleslovas 

Conn. 
Briedulis Pranas — Milford, Del. 
Cesna Petras, Erna, Urte 

111. 

Filatovas Petras, Adelė, Tarnam — 

' Gaižutis Pranas, Julija, Rimantas, 
Jonikas Pranas, Ona, Jonas, Petras Kazimieras — Middlebury, Conn. 

— Salem, Mass. 
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| Daugiausia apie Kanadą ir Lietuvą žinių duoda 
| patriotine — nepartinė ir nesrovinė — 

j 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' 
5 
i 
|8-nių puslapių didelio formato savaitraštis, redaguojamas] 
| modernišku .būdu, Lietuvos laikraščių pavyzdžiu. 
S s 
|KAINA: Visur užsieniuose 3 dol. 50 centų ir Australijoje] 
1 — 4 doleriai. 
g 

|ADRESAS: 3A Fourth Ave, ViHe Lasalle, Montreal, Que.,] 
| Canada. 
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Wosilaitis Joseph, Ruta, Arnoldas 
Edmundas — Racine, Wise. 

.f Paulius Sofija, Eugenijus 
Leeds, Maine. 

Žemaitis Juozas, Adelė, Donatas — Piktuma Vytautas — ttartford,Conn. 

Gardner, 111. 

žižniauskas Stasys, Eisi, Algirdas, 
Gediminas — Philadelphia, Pa. 

Zokas Bronius — Pittsburgh, Pa. 
\ 

Apie š.m. liepos 14 d. laivu "Gene
ral Haan" į New Yq?k% atvyko 
šie lietuviai tremtiniai: 

Adomaitienė Pranė — Chicago, 111. 
Bagdonas Valentina, Birutė — New 

Š Į M E T  A T V Y K U S I E J I  

kreipdamiesi | DIRVĄ prenumeratos ar kitais 
reikalais, būkite malonūs, neužmirškite pažymėti, 

kada ir kokiu laivu 

atvykote, nurodant atvykimo mėnesį ir dieną. 

Tuo palengvinsite mums 

atlikti Tamstų pageidavimus ir susilauksite patys 

greitesnio patarnavimo. 

A č i 1 ! 

Mališauskas Bronius — Elizabeth, 
N. J. 

Mičiulis Antanas, Ona — Pittsburgh, 
Pa. 

Mikalauskas Juozas, Apolonija, Al
gimantas — Camden, N. J. 

Milčius Antanas — Kearney, NJ. 
Molejus Zigmas, Halina, Jurgitta — 

E. Chicago, Ind. 
Naikelis Jonaa, Agota —- Worcester, 

Mass. 
Nagilius Liudas — Michfield, Mich. 
Nauburas Emilis — Worcester, Mass. 
Paškevičius Feliksas, Salomėja — 

Worcester, Mass. 
Petkevičius Juozas — Chicago, 111. 
Petrikas Aloyzas, Antanina, Min

daugas, Aloyzas — Scarsdale.N.Y. 
Plepys Kostas — Waterbury, Conn. 
Petrauskas Jonas, Bronislava — 

Omaha, Nebr. 
Ramašauskas Kazimieras, Franciška 

— Ilchtfield, Mich. 
Sajauskaitė Sofija — Aurora, 111. 
Sabalytė Elena — Wilkes Barre, Pa. 
Sakalauskas Juozas, Stefanija, Jo-

hana, Pranas — Pittsburgh, Pa. 
Šalnis Kazimieras, Ona, Romualdas 

— Chicago, 111. 
Šiaučiūnas Stasys, Joras, AdelS, Ade

le — Johnson City, N. Y. 
Stulpinas Antanas, Augusta, Regi

na — Chicago, 111. 
Sulgienė Adelė — Philadelphia, Pa. 
Šiugžda Simas, Eugenija, Teresė, Jo

nas, Algimantas — Philadelphia, 

Pa. ^ 
Stankevičius getras, Jadvyga, Juo

zapas, Steponas — Chicago, 111. 
Strimavičius Juozas, Albina, Vladas, 

Danutė — Stamford, Conn. 
Trečiokas Andrius — Newark, NJ. 
Ūselis Alfonsas, Regina, SiJva — 

Ozone Park, N. Y. 
U tara Ona, Konstantinas, Vitalius, 

Sigita — Maywood, 111. 
Vabalas Antanas — Sodus, Mich. 

Petras — Easton, Pa. 
Unionville, Mich. Valaitis Kazimieras, Antanina, Ro

mualdas, Stanislovas, * Jonas, Vi
da, Alfredas, Aldona — Chicago, 

111. 
Valiukonis Jonas. Elena, Jurgis • 

Orland Park, 111. 
Hartford, Vanagas Antanas — Harrison, N.J. 

Varnas Albinas, Eugenija, Algiman
tas, Joleta — Chicago, 111. 

Crete, ye]ža Vladas, Eleonora, NijolS, Ina, 
Gražina — Erie, Pa. 

CesnavičiUs Stasys, Stanislava, Sta- vieversytė Felicija Philadelphia, 
nislava — Merchantville, N.J. Pa. 

Dulinskas Jurgis, Renate, Albina •— yj^barai Vladas, Reginii VHW 
Harrison, If JI. J Worcester, Itass. 

York, N. Y. 
Blazaitis Juozai — Elizabeth, N.J. 
Butrimaitis Stepas, Janina, Vladas, 

Kęstutis — Paw Paw, Mich. 

Cecergis Pranas — Chicago, 111. 

Cibas Daumantas, Adelė, Kantrimas 
—Dorchester, Mass. 

Dzekonskas Petras — Maryland. 

Gaižutis Juozas, Uršulė, Bronius, 
Algis — Perry, Ohio. 

Ginkevičius Elzbieta — Vienna Falls, 
Virg. 

Ginkevičius Stefanija — Newton, Md. 
Girdauskas Feliksas — N. Braddock, 

Pa. 
Gramsas Mikas, Anna, Eleonora, Jo

nas, Viktoras — Chicago, 111. 
Jaras Adomas, Antanina, Laimutė, 

Algirdas — Melrose Park, 111. 
Juotūnas Juozas — Auburn, Me. 
Jurkevičius Bronius — Elizabeth, 

N. J. 
Kačinskas Jonas, Loreida, Aldona — 

Philadelphia, Pa. 
Kalvaitis Antanas, Bronė — Coloma, 

Mich. 
Kazlauskaite Albina — So. Boston, 

Mass. 
Kotovis Bronislava — Cudahy.Wisc. 
Kripaitis Ieva, Romanas — Water-

bury, Conn. 
Karaitis Mykolas, Petronelė, Vytau

tas — Chicago, 111. 
Kaušas Petras — Chicago, UI. 
Kubaitis Ida, Edmundas, Ędgard, 

Leonas — Linden, N. J. 
Kulikauskas Kazys, Bronislava, Al

fredas — Michigan. 
Kuslikis Ignotas, Marijona, Agota, 

Liucija, Marija — Grand Rapids, 

Mich. 
Laureckis Stasys, Ona, Meilutė, Anta

nas, Adelė, Birutė — Schenecta

dy, N. Y. 
Liepinaitė Ona, Aldona Newton, 

Mass. 
Lipčienė Uršule, Julija — Scranton, 

Penn. 
Mačėnas Juozas — Chicago, 111. 
Markelis Adolfas — Grand Island, 

Nebr. 
Martinkus Kazys, On#k,.Vytautas — 

ęihicago, 111. 
Misiūnas Butageidis — Chicago, 111. 
Moteikaitis Kazimieras, Izabelė, Ra

mūnas. Manigirdas — Chicago,111. 
Muchlia Vladas — St. Paula, Calif. 
Maskeliūnas Antanas, Ona, Virutė 

— Pittsburgh, Pa. 
Miliukevičius Jonai Maspeth,N.Y. 
P» "-ai is Vincenta — Pittsburgh, 

Penn. 
Paliulis Antanas — Athol, Maps. 

North 

Pečiukaitis Eduardas — New Brain-
tree, Mass. 

Petkevičius Jonas — Peabody, Mass. 
Petukauskas Juozas, Emilija, Pauli

na, Algimantas — Bridgeport,Conn. 
Racinskas Zofija, Arvydas — Cam

bridge, Mass. 
Radzevičius Viktorija — Brooklyn, 

N. Y. 
Reivytis Algirdas, Jadvyga, Loreta 

— Springfield, III. 
Rudzinskas Juozas, Magdalena, Juo

zapas, Elena, Gražina, Danutė, Eu
genija, Juozapas, Marija — 

Šermakas Kazys, Birutė — Chicago, 
111. 

Stankus Jonas — Elizabeth, N. J. 
Sigauda Juozas, Joana, Mikolėjus, 

Anastazija — Porterfield, Wise. 
Skripkauskas Pranas — Otsego,Mich. 
Spelmanis Voldemaras — Troy, N.Y. 
Stravinskas Jadvyga, Rita — Dar

by, Penn. 
Strikauskas Leonardas, Bronė — 

Munhall, Penn. 
Stundžia Faustas — Brockton, Mass. 
Tijūnas Jonas, RoI€ — Pawaukee, 

Wise. 
Tiškevičius Ona — Brooklyn, N.Y. 
Tulaba Juozas — Huntington, L.I., 

N.Y. 
Urbonas Antanas, Emilija, Zenonas 

— Chicago, 111. 
Valiūnas Justinas, Ella — Windsor, 

Conn. 
Vilkas Stasys «•*- Baltimore, Md. 

Apie š.m. liepos 16 d., laivu "Ma
rine Marlin" į New Y orką atvyksta 
šie lietuviai tremtiniai: 

Alantas Vytautas, Irena, Algiman
tas — New York, N. Y . 

Andriuškevičius Hen-rikag, Elena — 
Brooklyn, N. Y. 

Balnius Vytautas, Virgilija, Ramutė 
— Rochester, N. Y. 

Barnarauskas Pranas Bismark, 
N. D. 

Biliūnas Juzefą, Leonar, Romanas, 
Zita — Sodus, Mich. 

Brinkis Vaclovas — Chicago, 111. 
Butkienė Ona •— -Camden, NJ. 
Chmieliauskas Steponas — Grand 

Island, Nebr. 
Cicėnas Karolia, Monika, Kęstutis, 

Birutė, Vytautas — Cleveland.O. 
Daunoravičius Jonaa, Liudvika — 

Williston, N. D. 
Dudėnienė Uršulė — Rochester,N.Y. 
Dubauskas Kazys — Detroit, Mich. 
Dumčius Bernadita, Jonas, Vytautas, 

Jonas — Waterbury, Conn. 
Gajauskas Juozas, Bromus, Julius, 

Chicago, 111. 
Gramas Juozas, Jadvyga, Raimundas 

— Kewanee, 111. 
Gruneckas Zigmas — Philadelphia, 

Pa. 
Jankauskas Kazys, Marija, Kazys 

— Detroit, Mich. 
Janulytė Elena — Darby, Pa. 
Jecikas Juozas — —Chicago, 111. 
Jeleniauskas Vytoldas — Chicago,111. 
Jonikaitė Aleksandra — Plattsburgh, 

N. Y. 
Katinas Petras — Chicago, 111. 
Krasauskas Viktoras, Danutė, Algi

mantas, Liudgarda — Plattsburg, 
K. Y. 

Lapinskas Antanas — Waterbury, 
Conn. 

Leonauskas Vladas, Genė — Chica
go, 111. 

Lesinskas Alfonsas, Marija — Law
rence, Mass. 

Liaudanskaitė Zuzana — Washing
ton, D. C. 

Malinauskas Stasys — Detroit,Mich. 
Mikeliūnas Antanas — Oakville.Conn. 
Novickas Henrikas — Bethlehem,Pa. 
Obelėnis Juozas — Owensboro, Ky. 
Patlaba Petras"— Orland Park, 111. 
Rinius Augustinas — Chicago. 111. 
Salys Povilas — Unionville, Mich. 
Savičiūnas Antanas, Adei# —» Brock

ton, Mass. 
Savickas Petras, Marijžt, Vytautas, 

Jadvyera — Groton, N. Hamnsh. 
fiavulionis Juozas — Lawrence, Mass. 
Sanda Vincas — Boston. Masi. 
Seliukas Bronius — Chicago, HI. 
Setikas Antanas. Genovaitė. Vytau

tas, Birutė, Algimantas, Kęstutis 
— Brooklyn, N. Y. 

Šimėnas Kazys, Alysa, Ina, Vida, Re
nato — Farmington. Maine. 

Skudzinskas Stasvs, Stanislava 
Sandusky, Mich. 

PAIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantiej i  prašomi atsi l iepti  į :  

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 
Bičinauskas Stasys, sūnus Kazio Biči-

nausko ir Marijos Kanaševičiūtės-
Bičinauskienės, prašo gimines at
siliepti. 

Blažys Juozas iš Alvito vl., Vilkaviš
kio apskr. 

Dailidė Juozas, atvykęs Kanadon iš 
Vokietijos, Kassel-Mattenbergo sto
vyklos. 

DisburgienS - Lankutytė Paulina iš 
Dirvonų km., Eržvilko vl., Taura
gės apskr., ir vyras Disburgas Gus
tavas. 

Gudiškytė Lekavičienė Mary iš Ant
kaini škių km., Plokščių vl., Šakių 
apskr. 

Jucius, karo metu buvo Vokietijoje 
drauge su Izidorių Raudoniu. 

Kairys Anna. 
Kanaševičiūtės - Bičinauskienės Ma

rijos ir Bičinausko Kazio sūnus 
Bičinauskas Stasys prašo gimines 
atsiliepti. 

Kmitaitės — Juzės Petravičienės se
serys. 

Krušaitis Jonas ir Petras iš Gaudai-
čių km., Tauragės apskr. 

Lakavičienė - Gudiškytė Mary iš 
Antkalniškių km., Plokščių vl., Ša
kių apskr. 

Lankutytė - Disburgienė Paulina iš 
Dirvonų km., Eržvilko vl., Taura
gės apskr., ir vyras Disburgas Gu
stavas. 

Lukas Frank, gyvenęs Peoria, Illinois 
Mickevičius Agota, Jonas, Magdė ir 

Marė nuo Virbalio, Vilkaviškio ap. 
Mantvydas Juozas ir Kęstutis. 
Milkeraitis Jonas Meldekviršių km., 

Tauragės vl. 
Palčiauskas Kazimieras iš Mažeikių 

apskr .ir jo šeima. 
Petrošiūtės (Petrošius), dvi sesrys 

iš Kalniškių km., Kvėdarnos vl. 
Tauragės apskr. 

Raudonis Izidorius. 
Ridikevičiūtė Ona. 
Rumšaitė Elena iš Valučiu (ar Valuc-

kų) km., švėkšnos vl., Tauragės a. 
Ryckiūtė Petronelė iš Ribinų km., Pa

jevonio vl., Vilkaviškio apskr. 
Sabaitytė Marija iš Daugų, Alytaus 

apskr. 
Šargaliūtė Ona iš Kybartų. 
Sausaitė iš Kalnelio km., Svek&nos 

vl., Tauragės apskr. 
Šlonys Jonas ir Jurgis iš Trakiškes 

km., Tauragės apskr . 
Slotkaitė Stasė iš Normančių km., 

Šiaulių apskr. * 
Varanius iš Aužbikavio km., Vainu

to vl., Tauragės apskr. 
Vaznys Juzė ir Vincas. 
Vidra Simas iš Girininkų km. ,'Taura

gės vl. 

Slizauskas Stasė, Vaigalė — Cicero, 
111. 

Sostakas Jonas, Ona, Aldona,, Jonas 
Detroit, Mich. 

Spakauskas Kazys, Antanina, Jonas, 
Antanas — Darby, Pa. 

Stancelis Vaclovas — Chicago, 111. . 
Stankevičius Kazimiera, Richardas — 

Niobrara, Nebr. 
Stropienė Malvina, Jura — Ashley, 

Pa. 
Undraitis Juozas — Cicero, 111. 
Vadopalas Romanas, Aldona, Šarū
nas — Deckerville, Mich. 

Vainavičienė Elena — Enosburg, 
Vermont. 

Yčas Jokūbas —- Bradford, Vernt. 
žičkas Feliksas, Stefanija, Gražina 

— Cambridge, Mass. 

Apie liepos mėnesio vidurį lėktu
vais atskrenda šie lietuviai tremtiniai: 

Aidukas Antanas — Wood Ridge' 
N. J. 

Botyrius Jonas, Marija Romualdas, 
Rimvydas Bayonne, N. J. 

Aukštakalnis Kazys, Bronė, Genovai
tė, Zigmantas, Kazys — Los Ange
les, Cal. 

Eidukas Edmundas — Elizabeth, N.J. 
Juškauskas Bronius, Albina Laimu

tė, Vytautas — Maynard, Mass. 
Kulys Kazys, Nasti, Bronė — E. 

Hampton, Mass. 
Kasperavičius Antanas, Konstancija, 

Danutė — Ansonia, Conn. 
Mažulaitis Pranas, Uršulė, Zigmas, 

Žygintas, Anelė — Bethlehem, Ct. 
Mielkartienė Marijona, Vytautas — 

Springfield, 111. 
Nastopka Vilius, Antanina, Širūnas, 

Gražina — Baltimore, Md. 
Nausėdas Petras — Chicago, 111. 
Škėma Juozas — Detroit, Mich. 
Tunkūnaitės Ona ir Vanda — Gard

ner , Mass. 
Tamašauskas Kazys, Elena — Chica

go, 111. 
Tinginys Jonas, Marija, Jonas, Eri 

ka, Evaldas — Lawton, Mich. 
Užkuraitytė Marcelė — Chicago, 111. 
Valaitis Antanas — Cleveland, Ohio. 
Vytis Liudas, Stasė, Irena, Danutė, 

Rimantas, Arvydas, Nijolė — Ba
yonne, N. J. 

Vygantas Kazys, Herta, Vvtautas, 
Mindaugas — Cleveland, Wise. 

REIKALAUK GERIAUSIO! 
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|ĮĮ Tai yra tobulybės viršūnė. Nėra 
paprasta tapti čempionu spor
te — Nėra paprasta padaryti 
ir P. O. C. — Pick Of the Crop. 
Jei nori tikro gero šviesaus 
Pilzeno alaus, gerk P. O. C. 

gyveno 41 metus. 
ZAJEVSKIS Jonas F., pusam

žis, mirė gegužės 9 d., Chi
cago, 111. (Kauno ap., Grin-
kiškės par.) Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

JESILEVIčIENĖ Alice (Ginke-
vičiūtė), 65 metų, mirė gegu
žės 14 d., Chicago, 111. (Pa
nevėžio ap., Smilgių par., Da-
vongališkio km.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

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

žinios apie mirusius Lietuvius me skyriuje talpinama dykai; 

PAPROCKIS Ignacas, pusamžis, 
mirė gegužės 13 d., Chicago, 
111. (Kauno ap., Salako par., 
Gaideliškių km.) 

ZOLPIS J. Ignas, mirė gegužes 
16 d., Chicago, 111. (Raseinių 
ap., Kražių par., Pakražančio 
km.) Amerikoj išgyveno 48 
metus. 

GEDUTIENĖ Ona (Baltesko-
fiytė), 47 metų, mirė gegužės 
15 d., Chicago, 111. Gimus Ro-
seland, Wash. 

JOKŪBAITIS Jonas, 39 metų, 
mirė gegužės 15 d., Chicago, 
111. Gimęs Clinton, Ind. 

DAMBRAUSKAS Liudvikas, 67 
inetų, mirė gegužės 16 d., 
Chicago, 111. (Telšių apskr.) 
Amerikoj išgyvena 48 metus. 

VASTAKIS Jonas A., pusamžis, 
mirė gegužės 16 d. Chicago. 
111. (Rokiškio ap., Kamajų 
par. Mieliūnų kaimo.) 

MOZEIKA Kazimieras, pusam
žis, mirė gegužės 16 d., Pe-
tersburgh, Fla. 

KRAMERIS Pranas, 64 metų, 
mirė gegužės 17 d., Chicago, 
111. (Kretingos ap., Gargždų 
par., Grikštaičių km.) Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

RAGMAS Simonas, 76 metų, 
mirė gegužės 8 d., Chicago, 
111. (Telšių ap., Plungės par., 
Truikių km.) Amerikoj iš-

Pas arkivyskupu 
Skvirecku 

( Atkelta iš 3-čio pusi ) 
arkivyskupas labai tiksliai su
skirstęs tarp darbo, maldos ir 
poilsio. To suskirstymo ne tik 
dabar labai griežtai laikosi, bet 
laikėsi ir anksčiau tėvynėje. 

Arkivyskupas vienuolyne lai
komas didelėje pagarboje. Tas 
ypatingai buvo jaučiama jubi
liejaus iškilmėse. 

šiaip arkivyskupas jaučiasi 
sveikas ir galjs dar visą eilę 
metų darbingai gyventi. Iš iš
vaizdos net neatrodo, kad jam 
jau praėję 75 metai. O tie pra
ėję metai savyje slepia kelių 
karų išgyvenimus, garbę tėvy
nėje ir sunkias dienas svetimo* 
m žemėse. 
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Liepos 24 dieną, sekmadienį, 
KULTURINIŲ DARŽELIŲ ŠVENTE 

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
Clevelande rengiama kultūrinių 
darželių šventė, kuri čia yra ir 
Jvairių tautybių bendravimo bei 
kultūrinio sugebėjimo pasiro
dymo šventė. 

Kuo gi mes daugiau rodysi-
mės, jei ne gražiausiu savo kul
tūriniu turtu — lietuviškomis 
dainomis ir lietuviškais tau
tiniais šokiais bei lietuviškais 
tautiniais drabužiais! 

Galvojant anie lietuviu pasi
rodymą šioje šventėje, žinoma, 
visų akys sužiuro į čiurlionie-
cius, pagarsėjusius lietuviškos 
dainos ir šokio meisterius. Bet, 
deja. in dar per mažai čia turi
me. Laimei, turime bent iu va
dovybe ir. nors ir nedideli, bran
duolį", kurio vieno tačiau vra 
per maža tinkamam pasirody
mu!. """ 

Todėl nus^tatvti*., kad s^rne 

pasirodyme dnlrrn^<? hp čiurlio-

Why 
Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R E  1 0 W - C 0 S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

niečiai vieni, bet visos, geros 
valios jėgos, kurias čia turime. 

čiurlioniečių vadovas A. Mi
kulskis, Lietuvių Kultūrinio 
Darželio valdybos kviečiamas, 
sutiko parengti dainininkus tam 
pasirodymui ir kvietė tame šiam 
kartui specialiai sudarytame 
chore dalyvauti visus Clevelan-
do balsingus tautiečius, be skir
tumo, kada kas kur yra daina
vęs ir be skirtumo, kiek laiko 
kas čia gyvena. Trumpai tariant 
— senakurius ir naujakurius. 

Pamokos jau prasidėjo Lietu
vių salėje. Dabar jos bus šiomis 
dienomis: šį sekmadienį 11 vai. 
(tuoj po pamaldų) — visas cho
ras. Antradienį ir ketvirtadienį 
8 vai. vak. tik vyrai. Trečiadienį 
ir penktadienį 8 vai. vak. tik 
moterys, o šeštadienį 8 vai. vak. 
bendras choras. Sekmadienį, lie
pos 24 diena — paskutinis ban
dymas bendram chorui 11 vai. 

šventės_ programa bus apie 
2 vai., šiais metais — Jugoslavų 
darželyje, o vėliau dalis pro
gramos dar galės būti ir savame 
darželyje. 

BUVO GRAŽUS SEKMA
DIENIS 

Po ilgai laukto, nors trumpo 
lietaus, sekmadieni turėjome 
gražų ir jau žymiai vėsesnį orą. 
Tai buvo tikra dovana visiems 
piknikų bei išvažiavimų rengė
jams. 

šv. Jurgio parapijos piknikas 
sutraukė daug žmonių. Nors 
jame ir nebuvo jokios kultūrinės 
programos, bet būrys atsilan
kiusių naujakurių savo daino 
mis pobūvį gražiai paįvairino. 

MARKEVIČIAI, 
Juozas ir Irena, pereitą savaitę 
iš Floridos buvo atvykę į Cle-
velandą aplankyti motinos Onos 
Markevičienės, 1409 Giddings 
Rd. Markevičiai pasisvečiavę 
grįžo atgal ir pasiėmė drauge su 
savim ir motiną į Floridą. Pa
viešėjusi ten savaitę, ji grįžta 
į Clevelandą šį šeštadienį. 

RKO KEITH'S 105th 
nuo liepos 13 iki 19 rodo "John
ny Allegro" su George Raft ir 
Nina Foch. 

I 
UŽSIT1KRINKIT ATEITĮ 

TAUPYMO INDELIAIS 
Pastovus taupymas yra ateities saugumo paslaptis. Kiekvie
nas doleris, kurį jūs padedate Į Ohio Banko taupymo sąskaitą, 
neša jums palūkanas... yra apdraustas ligi $5.000 ... ir greit 
gaunamas grynais kada tik norite. 
Tai sustok čia. 

Atsilankyk arba telefonuok MAin 8100 
6 Offices—East Side, West Sid*, Downtown 

- THE -

B A N K  O F  O H I O  
buvęs THE MORRIS PLAN BANK 

921 Huron Road ir Skyriai 

POBŪVIS SNYDERIŲ UKYJE 

Clevelando Lietuvių Moterų 
Ratelio narės su šeimomis ir 
svečiais šį sekmadienį viešėjo 
Snyderių (Baltrukonienės duk
ters ir žento) ūkyje, kur Snyde-
rienė. kaip ratelio narė, surengė 
susirinkusiems puikias vaišes 
atvirame ore. 

Svečių tarpe buvo keletas 
čiurlioniečių ir šiaip naujakurių, 
tad buvo daug dainų, muzikos ir 
žaidimų. 

Kaip parastai tokiuose tra
diciniuose ratelio pobūviuose, 
ratelio narės ir dabar parengė 
svečiams dovanu, kurios buvo 
paskirtos laimėiimo būdu. Vie
na dovana — indu rinkinvs — 
kain tik atiteko vos tik šešta-
riiVrt? atvvkusiai nauiakurei. 
Pataikyt? i nat.i naška! 

JEI DAUG TOKIŲ BUTU, TAI 
LIETUVIŠKA KNYGA GERAI 

GYVUOTŲ 
A. J. Savickas su žmona iš 

Erie, Pa., šiomis dienomis lan 
kėsi Clevelande ir ta proga, ap 
silankęs DIRVOS redakcijoje, 
nusipirko apie 10 lietuviškų kny 
gų. Nusipirko visas, kiek tik 
rado dar neskaitytų. 

STIMl M D U G METy PRYšAKY . . . PUIKUS 

MONCRIEF'S NAUJ1SILDYM0 

Pf.clAI '49 METAMS GAS-OIL-COAL 

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 
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Come in and meet your old friend 

Bill Green, now tending bar 

VIC'S CASIS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 

Air Conditioned Good Service 

SENIEJI CLEVELANDIEčIAI, 
kas mokate senų lietuviškų dai
nų, pasakų, patarlių, priežodžių, 
kas žinote senoviškus lietuviš
kus papročius — atsiliepkite į 
DIRVĄ. 

Nesvarbu, kad turėtų gerą 
balsą, tik kad mokėtų teisingai 

| padainuoti, kaip senovėje dai-
! nuodavo, kad mokėtų papasa-
! koti, kaip Lietuvoj girdėjo pa-
į sakojant. Svarbu ne tas, kas iš 
knygų išmokta, bet kas iš tėvų 
— senelių girdėta ir dar nėra 
užrašyta! 

šį rudenį į Clevelandą žada 
atvykti prof. Jonas Balys iš 
Indianos universiteto su "re
cording mashine" — tokiu prie
taisu, kur daina ir pasakojimą 
irašys į plokšteles. Kas padai
nuos ar papasakos, paskui pats 
galės išgirsti savo baisa, o jo 
dainos, pasakos, priežodžiai bus 
vartojami kaip medžiaga moks
lo reikalams, mokslui apie lie 
tuviu tautos kultūrą. 

Tai labai svarbus reikalas, 
tad visi skaitytojai padėkite 
surasti tokius senovės lietuviš
ko meno žinovus. 

Visi pranešimai bus perduo 
ti profesoriui J. Baliui. Vėliau 
bus pranešta, kada jis čia ap
silankys ir su tais žmonėmis, 
kurie gali jam ka idnmaus pa 
™ šakoti ar padainuoti*. bn<? su-
m'tarta. kur ir kaip jie galės su 
inn susitikti. 

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. 

J. M. Sanroma 
pianistas iš Bostono 

liepos 20 dieną dalyvaus POP 
koncerte. Programoje tarp kitą 
dalykų — Rachmaninovo kon
certas. 

šeštadienį, liepos 23 — solis
tas baritonas Mac Morgan. 

šį šeštadienį, liepos 16 — 
smuikininkas Spivakovski. Visa 
koncerto programa iš Čaikov
skio kūrinių. 

Bilietai pas Burrows, 419 Euc
lid Ave., o koncertu dienomis 
nuo 7:30 Public Auditorium iš 
Lakeside Ave. pusės. 

PADĖKITE SURASTI 
Joną Jasinską, Juozo sūnų, (Vai
lokaičio žentą), taip pat Juozą 
Povilaitį, Dominiko sūnų, ir jo 
dukterį Adelę Povilaitytę-Tiško, 
prašom atsiliepti į DIRVOS re
dakciją. Jų ieško brolis ir gi
minaitis iš už "geležinės uždan
gos". Adresas yra DIRVOS re
dakcijoje. 

* 

Juozo Giedraičio, 1929 metais 
išvykusio iš Lietuvos į Argenti
ną, ieško jo brolis Jonas Gie
draitis, 13b, Kaisheim ueber 
Donauwoerth, 430-48, Germ. 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio, liepos 20, 

pradedama rodyti filmą "We 
are strangers". Gražuolė Jones 
vaidina Cubos mergaitę, nekal
tai įtrauktą į milžinišką są
mokslą. J. Garfield ištremto ir 
vėliau grįžusio, kaip svetimša
lio, kubiečio rolėje, kuris įsi
painioja į tą pačią intrigą. Mek
sikos filmų žvaigždė Armenda-
riz slapto agento rolėje kovoja 
su sąmokslininkais. Ramon No-
varro — sąmokslininkų galva. 

^CfiECK YOUR CAR 

CHECK ACCIDENTS 

C O O P E R A T E  W I T H  L O C A L  P O L I C E  
A N D  S T A T E  H I G H W A Y  P A T R O L  
I N  T R A F F I C  S A F E T Y  C H E C K  

J U L Y  1 - 3 1 ,  1 9 4 9  

Patikrink savo automobilį! 

CONNECTICUT VALSTYBĖS 
DALIS OHIO VALSTYBĖJE 

Nuo 1896 metų Ohio valsty
bėje vieną akrą žemės turi Con
necticut valstybė. Tada tas ak
ras buvo pirktas už 50 dolerių 
mokyklų reikalams su sąlyga, 
kad jis bus grąžintas Ohio vals
tybei, jeigu bus pradėtas naudo
ti kitiems reikalams. 

Berods, tas akras jau buvo 
beveik ir užmirštas. Atsimin§ 
apie jį, kai to akro kaimynė, tu
rinti 79 akrus žemės, įsigeidė 
nupirkti tą akrą, kad pasida
rytu 80. Tai buvo 1947 metais. 

Vis dėlto tas keistas isto
riškas žemės sklypelis nebuvo 
parduotas į privačias rankas, 
ypač, kad teisiškai ir negalima 
to padaryti. Bet kai buvo prisi
minta, tai pradėjo galvoti, ką 
su juo daryti. 

Ateinantį pirmadienį, liepos 
18, Connecticut gubernatorius 
Ch. A. Bowles iš Hartfordo 
kreipsis i Ohio gubernatorių Fr. 
J. Lausche ir oficialiai pareikš, 
kad Connecticut perleidžia tą 
aki*a Ohio valstybei. 

Tas gubernatorių pasikalbs
imas bus perduotas per radiin 
Ohio Bell telefonu bendrovės ra-
rb'in valandoie. pirmadieni 6:50. 
Prieš tai bus papasakota visa 
to »Vro ?«tnrna. 

Ohio Bell T^pridvovp fvT<? kav-
fn<? snvjntp 1"| Ohio ra-
rKin ofoči'i dunda programa 
fVhirv IstovilOR. 

P A D Ė K O S  
Mary Venienei su dukterimis 
ir sūnumis, 135 Alaska St., Day 
ton, Ohio, ir 
Miliškevičienei su dukterimis, 
Dayton, Ohio, 

už gražias vestuves ir malonų 
priėmimą nuoširdžiai dėkoja 

Alice Šeštokiene su vyru 

Smetonų šeimai, 511 Babbit 
Rd., Euclid 17, Ohio, už suteiktą 
pagalbą atvykti į šį kraštą ir 
čia įsikurti nuoširdžiai dėkoja 

Natalija Navickaitė 

Miščikų šeimai, 9804 Empire 
Ave., Cleveland 8, Ohio, už su
teiktą pagalbą atvykti į šį kraš
tą ir čia įsikurti nuoširdžiai dė
koja Vate Valeišaitė 

LIETUVIŲ SALĖ 

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

SIENPO-
PIERIAI 

VlSOKI 
D A Ž A I  

ViiffiiVoti 
HOUSE PAINT 

% 

yra geriausi cinkiniai dažai tam tikslui. 
Cinkiniai reiškia, kas balta tai ir liks balta. , 

Jie padarys jfisy namus žymiausius tarp visų kaimynę. Kiekvienas ga
lionas yra garantuotas 

— the National Lead Co. — 

SIENPOPIERIAI 
Šalia nuostabios kiekybės 1949 m. 
sienpopierių, mes dabar išparduodam 
visus 1948 metų sienpopierius salio-

nams — valgomiesiems — miega
miesiems — virtuvėms — vo

nioms — prieškambariams 
su nepaprasta nuolaida-

Pirkite dabar kai ge
resni pasirinkimai* 

Mūsų didysis 
Linoleumu skyrius 
yra žinomas visame mieste! 

Mes turime F elback linoleumu po 
49 c. kvadr. yardas. 

Inlaid linoleumu po $1.48 kv.yard. 
Linoleumo patiesalai: 

6 x 9  $ 3 . 2 9  
9 x 12 $4.95 

Con go wall 
fcr. p§da ii c. 

SANITARI
NĖS REIK-

MENYS 
L I N O -
LEUMAI 

The U. S. Wallpaper &* Paint Co. 
6001 Euclid Ave. Pristatome į namus. Nemokamas sustojimas HE 6944 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 

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

w.i / 

| P J KERSIS [ 
E 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio | 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 5 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, krelp- S 
E kitės į  mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai- S 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. s 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 3 
E garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniSkai. 

^Hiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinai 

JONAS G. 
P O L T E R 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

LĄSNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas min» 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai ~ 

£|| |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»S 

Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ 1 
] PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS— | 

1 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 I 

I 
Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavima* 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

sJlllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuig 

| I. J. SAMAS - JEWELER 
| Persikėlė | naują didesnę ir gražesnę krauturf 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre s 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- | 
| rodelių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. g 
^ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIlIlIlIlIlIlIlGl 
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