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I M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

Du seimai 
Visos organizacijos yra susi

rūpinusios kuo plačiausiai da
lyvauti Visuotiniame Amerikos 
Lietuvių Kongrese,- kuris yra 
rengiamas New Yorke, New 
Yorker viešbutyje, lapkričio 3-5 
dd. 

Apie mėnesį anksčiau, spalių 
7-8 dd. rengiamas BALFo sei
mas Philadelphijoje, Hotel Ben
jamin Franklin, Chesnut & 9th 
Št. Ir šiam seimui BALFo sky
riai jau pradeda rengtis, kai 
kurie jau net ir atstovus yra 
išsirinkę. Ta proga atgaivina
mas skyrių veikimas, pritrau
kiama daugiau narių. 

Bet prieš tuos seimus mūsų 
visuomenei reikia atlikti dar 
vieną didelį darbą: sumobilizuo
ti vėl nors bent kita tiek darbo-
buto garantijų Europoje dar pa
silikusiems tremtiniams. 

Girdėti, kad tie, kurie garan
tijas gavo ir nesutiko kitų kliū
čių vizoms gauti, netrukus visi 
bus jau čia. Jei nebus parūpinta 
daugiau garantijų, tai lietuvių 
plaukimas į šią šalį sustos, nors 
pagal įstatymą jiems durys dar 
ir bus atviros... Jų vieton 
plauks tie, kurie turės garanti
jas •• • 

O jei ilgai galvosime, tai 
V§liau ir parūpinę garantijas, 
galime patirti, kad jau "šauk
štai po piet". Todėl reikia sku
bėti. Be abejo, dabar į šį darbą 
jau įsijungs ir naujakuriai: ne 
tik paragindami kitus išrašyti 
garantijas, bet ir patys išra
šydami, nes tie, kurie jau pa
stoviai įsikūrė, irgi turi teisę 
išrašyti garantijas. 

VLIKo persiorgani
zavimas 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto persitvarkymą 
žymi Amerikos lietuviu visuo
menės dalis irgi seka. 

Dabar patirta, kad VLIKas, 
lėšų ir žmonių taupymo sume
timais, sujungė Vykdomąją Ta
rybą su paties VLIKo vadovybe. 
Vykdomoji Taryba sudaryta iš 
penkių VLIKo narių ir yra' 
drauge kaip ir paties VLIKo 
prezidiumas, vykdomasis komi
tetas. 

Tą Tarybą sudaro: M. Kru
pavičius, pirmininkas, (krikščio
nių demokratų atstovas), B. 
Gaidžiūnas (tautininkų), Bačiu
lis (liaudininkų), J. Kaminskas 
(socialdemokratų) ir J. Brazai
tis (Lietuvių Fronto — "jau
nųjų krikščionių demokratų"). 

VLIKo darbus sekantiems iš 
Amerikos, šis persitvarkymas 
atrodo teigiamai. Tik daugeliui 
lieka ne visai aiškūs du klausi
mai: 1) ar tai reiškia, kad Ma
žosios Lietuvos atstovo priėmi
mo į VLIKo sąstatą klausimas 
jau palaidotas? (VLIKo pilna 
sudėtis liko nepasikeitusi). 2. ar 
persitvarkęs VLIKas nemano 
aiškiau savo darbą jungti di
plomatinėmis institucijomis, ku
rių juridinė ir politinė reikšmė 
vis vien tebėra didelė? (tą rodo 
kai kurie paskutinio meto reiš
kiniai). 

Audra dar nenurimo 
Susidaro įspūdis, kad, jeigu 

"SA lietuviškieji laikraščiai bū-

Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoje 
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USA Atstovų Rūmai pusiau 
sumažino sumą, vyriausybės 
prašytą Karinės Pagalbos • Pro
gramai, tai yra, apginkluoti At
lanto Pakte dalyvaujantiems Eu
ropos kraštams. Tik Graikijai, 
Turkijai, Korėjai ir Filipinams 
numatytoji pagalba nesumažin
ta. 

Dabar tas klausimas pereina 
į Senatą. Kai kas tikisi, kad 
Senatas dar gali tą sumą padi
dinti. 

• * 

Amerikos Darbo Federacija 
(AFL) ir Pramonės Organizaci
jų Kongresas (CIO) sutarė siųs

tų nesikišę tiek daug į Kanados 
lietuvių reikalus, arba, tikriau 
sakant, jeigu nebūtų atvėrę taip 
plačiai savo skilčių visokiems 
"išsiburnojimams", tai Kanados 
lietuvių tarpe kilusi audra jau 
gal ir būtų nurimusi. 

Dabar vadinamieji oficialūs 
sluoksniai namie kalbasi, taria
si,, planuoja suėjimą ar sugrį
žimą į vienybę, o tuo pačiu me
tu, pro užpakalines duris iš
bėgę į USA laikraščius, vėl 
kad papila rašalo jūras, tai ir 
galo nematyti... 

Pačiam audros centrui be-
rimstant, kai kuriuose laikraš
čiuose, ypač Bostono DARBI
NINKE, dar viena kita užsili
kusi audros banga vis "pliaukš
telėdavo" į krantą ... Pasitai
kydavo vienas kitas 'tykštelėji-
mas" ir NAUJIENOSE. 

Bet štai neseniai NAUJIENO
SE tūlas A. Trumpa (matomai 
slapyvardis, nes tai ne V. Trum
pa, daugeliui pažįstamas MIN
TIES bendradarbis) užsimojo 
vėl viską išnagrinėti "nuo Ado
mo ir Ievos". 

Nuklydęs nuo Kanados rei
kalų į gana tolimą praeitį Lie
tuvoj, jis išnagrinėjo "kas yra 
kas" visus katalikų srovės vei
kėjus, ne tik tuos, kurie veikia 
Kanadoje ir yra mažiau ar 
daugiau aktyvūs' toje judroje, 
bet ir esančius Vokietijoje, Lie
tuvoje, net Sibire žuvusius ... 
Išnagrinėjo drąsiai, kategoriš
kai, deja, gerokai neobjekty
viai. Jeigu kas nors panašiai pa
nagrinėtų liaudininkų ar social
demokratų veikėjus, tai galima 
suprasti, koks tose pačiose 
N A U J I E N O S E  b ū t ų  k i l ę s  
triukšmas, sprendžiant jau iš 
to pasipiktinimo, kuris kilo, 
pav., dėl dr. Dirmeikio kai ku
riu užsiminimų, spausdintų DIR
VOJE ... O tie užsiminimai b»-
vo tik vaikiškas žaisliukas, pa
lyginus su A. Trumpos sprendi
mais apie tai, "kas buvo kas" 
katalikų veikėjų tarpe ... 

Aiškus dalykas. Kanados są-
jungiečiai nenutylėjo. Jų "goe-
bbelsas" Pr. Alšėnas per iš
tisą puslapį iš dalies satyriškai, 
iš dalies publicistiškai atsikirti
nėja ir„ žinoma, visą kaltę su^ 
verčiu ne kam kitam, kaip pa
čiai KanadosTarybai. 

šitaip dalykams esant* atro
do, kad audra gali vėl įsisiū
buoti. Ir jeigu taip atsitiks, tai 
ar nekris už tai didelė atsako
mybės dalis čionykščiams laik
raščiams ? 

ti po lygiai atstovų į Londoną, 
kur lapkričio mėnesį įvyks stei
giamasis naujos pasaulinės dar
bininkų organizacijos susirinki
mas. Ta nauja organizacija stei
giama todėl, kad daugelio kraš
tų darbininkų sąjungos nebeno
ri dalyvauti ligšiolinėj organi
zacijoj drauge su komunistais. 

• 
i 

Numatoma, kad Kinijos ko
munistai spalių 1 dieną įkurs 
naują komunistinę Kinijos vy
riausybę. Spalių 1 diena yra 
1911 metų Kinijos revoliucijos 
metinė šventė, kuri yra šven
čiama Kinijoj, kaip nepriklau
somybės diena ... Komunistai 
tą dieną nori panaudfti savo 
propogandai. 
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Paaiškėjo, kad USA ambasa
dorius Kirk, būdamas pas Sta
liną, kalbėjo ne tik orą, bet taip 
pat ir apie 'Amerikos Balso" 
veikimą. 

"Amerikos Balsas" yra radio 
programos, perduodančios infor
macijas apie Ameriką ir kitus 
pasaulio kraštus įvairiomis Ry
tų Europos kalbomis. Sovietai 
nenori leisti, kad kas nors ana
pus geležinės uždangos tai gir
dėtų, todėl, sekdami Hitlerio 
pavyzdžiu, įrengė didelį tinklą 
trukdytojų, tai yra tokių radijo 
siųstuvų, kurie tomis pačiomis 
bangomis, kaip ir "Amerikos 
Balsas, kelia triukšmą ir truk
do išgirsti. 

Tam trukdymui sovietai tu
rėjo įrengti apie 120 specialių 
siųstuvų ir turėjo tam tikslui 
ištisus metus darbuotis. 

Stalinas norėjo, kad 'Ameri
kos Balsas" liautųsi kalbėjęs, 
o Kirk norėjo, kad sovietai liau
tųsi trukdę jam kalbėti... 

žinoma, iš tų kalbų nieko ne
išėjo. Achesonas paprašė Kon
gresą dar daugiau lėšų, kad 
"Amerikos Balsas" ne tik ga
lėtų tęsti savo darbą, bet dar 
taip sustiprintų savo siųstuvus, 
kad nugalėtų trukdytojus ... 
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Maskva paskelbė ir nusiuntė 

notą Jugoslavijai, kurioj kaltina 
už "sovietų piliečių kankinimą" 
ir žada imtis griežtų priemonių. 

• 

Čekoslovakijos prekybos apy
varta su USA per pirmą pusme
tį sumažėjo 30%, bet padidėjo 
45% su sovietais. Tačiau 45% 
padidėjimo į Rytus jokiu būdu 
neatsveria 30% sumažėjimo į 
Vakarus. Todėl vyriausybė ieško 
būdų kaip nors prisigerinti prie 
Vakarų ir sumenkėjusią preky
bos apyvartą vėl padidinti. 

• 

Formozos salon pasitraukę 
kai kurie Kinijos vadovai prade
da baimintis, kad sala nėra vi
siškai, saugi nuo komunistų įsi
veržimo. Atsiranda sumanymų 
pasiūlyti USA vyriausybei užim
ti salą. Tada joje susidarytų Ki
nijos exiline vyriausybė. Bet 
dar neatrodoi kad USA vyriau
sybė turėįlų pasiryšimo tokiam 
žygiui. 

• •" 

Indijos politikai nepalankiai 
kalba apie Pacifiko Pakto su
manymą. Jie sako, kad toks 

Suomija nepasiduoda 
Maskvos laikraščiuos "parengiamasis apšaudymas" ir Suomijos komu* 

nistų. pirmieji puolimai kietai atremti. — Bet Maskva dar grasina. 

ŠIOJE ŠALYJE 

Jau pereitą savaitę minėjome, 
kad Maskvos spauda kelia 
triukšmą, kam suomiai valo miš
kus ties rytinėmis sienomis, 
kam prie to valymo dirba stu
dentai, * kurie vasaros atostogų 
metu savanoriškai stojo prie to 
darbo, kam suomiai daro ka-

paktas, sudarytas spęcialiai ko
voti prieš komunistus, tik su
stiprintų komunistų poziciją Ki
nijoj. 

• 

Čilės prezidentas paskelbė, 
kad visa Čilės teritorija laiko
ma nepaprastame stovyje dėl 
gręsiančio komunistų organi
zuojamo visuotinio streiko, už 
kurio, esąs, slepiasi revoliuciniai 
planai. 

RUGPIUČIO 22 
Tito kaltina Maskvą, kad ji 

lošia dvilypį lošimą, .nes išda
vusi Jugoslaviją, atsisakydama 
paremti jos pretenzijas į Aus
trijos teritorijos dalį. 

• 

"Itftų Vokietijos Tammmtstų 
vaaai paskelbė, kad "visos Vo
kietijos" vyriausybės sudary
mas atidedamas. Ta "visos Vo
kietijos" vyriausybė komunistų 
buvo galvota sudaryti, kaip at
svara prieš Vakarų Vokietijos 
vyriausybės susidarymą ir Va
karų Vokietijos respublikos įsi-
steigimą. 

• 

Keturi senatoriai poreiškė 
griežtą kritiką USA Valstybės 
departamento politikai Kinijos 
reikaluose. Jie reikalauja, kad 
tuč tuojau būtų duota pagalba 
nacionalistinei Kinijos vyriau
sybei. 
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Kalbėdamas pereitų karų ve

teranams Miami mieste, prezi
dentas Trumanas smarkiai kri
tikavo Atstovų Rūmų nutarimą 
sumažinti sumas Karinės Pagal
bos Programai. Jis pripažino, 
kad vyriausybes reikalauta su
ma yra didelė, bet tai esąs tik 
pigus apdraudos mokesti# nuo 
naujo karo. 

• 

Ta*p Maskvos ir Belgrado 
vyksta tikras žodžių karas. Mas
kva Jugoslavijos dabartinius va
dus vadina "fašistiniais lunati
kais". Jugoslavijos komunistai 
kaltina Maskvą, kad ji nori lai
kyti Jugoslaviją atitvertą nuo 
viso pasaulio... 

• 

Vokietijoje susiorganiz a v o 
"laisva komunistų partija", ku
ri pareiškė stosianti į kovą prieš 
Maskvos viešpatavimą ir krei
pėsi paramos į... Jugoslavijos 
Tito. šios grupės vadu yra vie
nas senas komunistas, kuris net 
ir karo metu nebėgo į Rusiją, 
bet veikė slaptai Vokietijoje. 

Greičiausiai, kad šis Rytinės 
Vokietijos komunistų skilimas 
sulaikė ir "visos Vokietijos" vy
riausybės sudarymą. 

RUGPIUČIO U 
,Jugoslavijos vyriausybė trum-

riuomenės manevrus, kam ren
gia medžiokles ir tt. 

Tie spaudos puolimai buvo 
tikri vilko burnojimai ir prie
kabių ieškojimai prieš ėriuką, 
kurį vilkas būtinai norėjo kuo 
nors apkaltinti, kad patogiau 
būtų jį "už bausmę"... suėsti. 

Pasirodė, kad Maskvos laik
raščiai prabilo ne tuščiai. Tai 
buvo suderintas veikimas. Suo
mijos viduje komunistai, išgirdę 
tuos ženklus iš Maskvos, šoko
si organizuoti streikus. Jie tikė
josi iš 300,000 Suomijos pramo
nės darbininkų mažiausiai 100, 
000 išvesti į streiką. Tada kiltų 
suirutė ir būtų proga, Maskvai 
laiminant ir padedant, sukombi
nuoti kokią nors "liaudies vy
riausybę". 

Bet Suomijos vyriausybė, ku
ri dabar yra vadovaujama so
cialdemokratų ir kurioje ko
munistų, kaip rinkimus pra
laimėjusių, nėra, pasielgė griež
tai. 

Ji iškėlė viešumon tuos ko
munistų planus ir aiškiai pa
sakė: "čia jums neišeis taip, 
kaip Čekoslovakijoje!" Komi 
lentpiūvėse streikas, buvo pasi

reiškęs gana stipriai. Vyriausy
bė atsiuntė kariuomenę. Įvyko 
ir susišaudymas. Buvo ir pora 
žuvusių. Vyriausybei griežtai 
pasireiškus, streikas subliūško. 
Kitose vietose veikti pasiryžu
sius komunistus vadus vyriau
sybė sulaikė. Komunistų pas
tangos sukelti protesto mitin
gus ir neramumus nepasisekė. 

Tuo tarpu komunistų suma
nymas liko neįvykdytas. Bet 
Maskvos spauda vis dar nenu
rimsta ir kelia visokius kalti
nimus prieš Suomiją. 

Bet kadangi dabar Maskva 
turi rūpesčio ne tik dėl Tito, 
bet ir dėl Vokietijos komunistų 
tarpe atsiradusių maištininkų, 
tai manoma, kad kurį laiką 
Suomija dar bus palikta ramy
bėj. 

Ii Europos ateina žinių, kad 
ten dabar susirūpinimo centras 
yra Jugoslavija." Atrodo, kad 
Maskva su Tito nebe juokais 
susipyko ir yra nemaža spėlio
jimų, kad čia gali įvykti rim
tesnių dalykų. 

Tai būtų degtukas..prie, jja*. 
rako statines. 

Kur daugiau valdininkų? 
1937 metais į Ameriką atva

žiavęs lietuvis, kalbėdamas apie 
Lietuvą su senais amerikiečiais 
ir visa eile dabar naujai atvy
kusių, pareiškė: 

— Viskas Lietumj būtų bu
vę gerai, tik kad tų valdininkų 
buvo per daug. Jie brangiai 
žmonėms kaštavo. 

Ir iš tų, kurie Lietuvoj iki 
paskutinio laiko gyveno, vienas-
kitas pritarė, kad gal ištikrųjų 
Lietuvoj valdininkų buvo per
daug. 

Kiek gi jų ištikrųjų buvo? 
Skaitant visus, kurie gavo at

lyginimą iš valstybės, tai yra, 
visus geležinkelių tarnautojus, 
visus miškų sargus, Lietuvoje 

30,000. 
Tai buvo vienas valstybės 

tarnautojas iš šimto gyventojų 
Amerikoj apie 1930 metus bu

vo valstybės tarnautojų vienas 
iš keturių dešimčių gyventojų. 
O dabar jau yra vienas iš dvi 
dešimties dviejų. Taigi dabar 
Amerikoj yra valdininkų penkis 
kartus tirščiau, negu buvo Lie
tuvoj. 

Bet Amerikoj geležinkeliai nė
ra valstybės tvarkomi, tai ge
ležinkelininkai nepriskaito m i. 
Čia daug privačių mokyklų, tai 
ir mokytojų daug nepriskaito-
ma. Jeigu visus tuos priskai-
tytum, tai išeitų, kad gal kas 
penkioliktas Amerikos gyvento-

valstybės tarnautojų buvo arti jas yra valdininkas. 

pai, bet griežtai atsakė į Mas- .PASKAITYKIT -
,kvos notą del "sovietų piliečių 
persekiojimo". Jugoslavija esan
ti suvereninė nepriklausoma 
valstybė ir niekas neturįs tei
sės kištis į jos vidaus reikalus. 
Tarp ko kita, pasiūlė Maskvai 
tuojau atsiimti "sovietų pilie
čius", kurių yra apie 12,000. 
Tie "sovietų piliečiai" daugu
moje yra 1917 metų pabėgėliai 
nuo bolševikų, bet po šio karo 
priversti "paprašyti" sovietų pi
lietybės. Dalis jų, sužavėti Mas
kvos imperialistine politika, ir 
patys tos pilietybės paprašė. 
Bet kad jie dabar Tito pasiū
lymu apsidžiaugtų, galima labai 
abejoti... 

Valau#! Vokietijos ministeriu 
pirmininku numatomas dr. Kon-
rad Adenauer, daugiausiai balsų 
gavusios krikščionių demokratų 
partijos vadas. Jis pareiškė, kad 
Vakarų Vokietija'paprašys pri
imama į Atlanto Apsigynimo 
Sąjungą. 

PAMATYSIT! 
čia dedamos trumpos ištrau

kos iš įdomesnių straipsnių, įde 
tų į šį DIRVOS numerį. 

. . .  k e t u r i o s  š a m p a n o  b o n k o s  
... dovana prezidento žmonai. 
Bet kai muitininkai patikrino, 
pasirodė, jog tai visai ne šam
panas ... 

— skaitykite "DOVANOS AR 
KYŠIAI?" 

• . 
. . .  k u r t i  g i r d i ,  a k l i  m a t o ,  p a -

raližuoti keliasi ir eina ... 
— skaitykite "STEBUKLAI 

VENECUELOJE" 

. . .  m e s  t ą  m e l ą  m ė g s t a m e ,  
todėl nenorime net vadinti jo 
negarbingu melo vardu, o pris
kiriame jį prie... mandagumo! 

— skaitykite TARP MAN
DAGUMO IR TIESOS" 

KARO BIUDžBTTAS dar nepa
tvirtintas šiems metams, o pre
zidentas Apsaugos Sekretoriui 
pavedė jau ruošti biudžetą atei
nantiems, 1950-51 metams. Nu
matoma, kad tais metais kari
nis biudžetas galėsiąs būti apie 
pusantro bilijono dolerių mažes
nis, jeigu ... viskas bus bent 
taip, kaip dabar yra. 

• . 

GYVENTOJŲ SUftASY MAS 
bus 1950 metais. Jau dabar nu
matomos kai kurios išvados iš 
to surašymo. Sako, pasitvirtins, 
kad šios šalies apgyvendinimo 
centras yra jau nebe Indiana, 
bet Illinois. Tai reiškia, kad 
vis daugiau žmonių apsigyvena 
Vakaruose. Be to, pasitvirtins, 
kad šioje šalyje, pirmą kartą 
jos istorijoje, jau moterų p* 
daugiau kaip vyrų. 

• 
VICEPREZIDENTĄ BARKLEY 
šiuo metu labai sekioja žurna
listai. Mat, jis dažnai pradėjo 
lankyti tūlą ponią Hadley, 37 
metų našlę, gyvenančią St. Lou
is. Viceprezidentas šiuo metu 
lankosi labai daugelyje iškil
mių, sako daug rakalbų, bet 
po prakalbų lekia į St. Louis. 
Keliauja jis kariniu keturių mo
torų lėktuvu, kurį aptarnauja 
specialiai aukštiesiems asme
nims lydėti išmankštinta įgula. 
Lėktuvas išlaikomas iš iu@o 
aviacijos biudžeto. 

Viena žurnalistė paklausė vi
ceprezidentą: "Ką tokio ponia 
Hadley turi, ko mes neturime"? 
Viceprezidentas atsakymo vie
toj atkirto žurnalistei linksmu 
bučkiu, o paskui pridėjo: "Skir
tumas tik toks, kad jūs turit 
vyrą, o ji — ne", žurnalistai 
dabar viceprezidentą praminė 
"linksmuoju našliu", bet spėja, 
kad gali būti vestuvės. Vice
prezidentas jau 71 metų. Kiti 
domisi ne tik vestuvėmis, bet 
ir klausimu, ar karinis lėktuvas 
čia visai savo vietoj, ar ne ... 

* 

SENATORIUS TAFT bu m nu
gabentas į ligoninę, kur gydy
tojai jam opiumo vaistais tu
rėjo raminti kilusius skausmus. 
Paaiškėjo, kad skausmai kilo 
dėl mažo inkstų akmenuko. Per
nakvojęs ligoninėj, senatorius 
vėl grįžo į darbą. 

FORDO DARBININKAI septy
niais aštuntadaliais balsų įgalio
jo unijos vadovybę paskelbti 
streiką "jeigu reiks ir kai 
reiks". 

• 

BLOGIAUSIOS VIETOS darbo 
gavimo atžvilgiu šiuo metu 
skaitomi šie miestai: New Bed
ford ir Worcester, Mass.; Wa-
terbury ir Bridgeport, Conn.; 
Providence, R. I.; Utica ir Ro
me, N.Y.; Scranton ir Wilkes 
Barre, Pa.; Muskegon, Mich.; 
Knoxville, Tenn. Tuose miestuo
se daugiau kaip 12% darbininkų 
yra atleista iš darbo. 

• 

MIAMI vieno baro lankytojai 
turi progos praleisti laiką su 
labai savotiška kompanione: ba
ro šeimininkai laiko Rode Island 
veislės vištą, kuri mokanti rū
kyti cigaretes, gerianti alų ir 
retkarčiais... sudedanti kiau
šinį. 

-r V •v.V > 



D I R V A  

10,000 
kelione 

mylių 
Rašo 

J. Y. VALICKAS 

(Tęsinys iš pereito numeri©) 
Per raudonus laukus 

ISvažiavęs iš Victorios, netru
kus patekau j plačias lygumas, 
kurios iš tolo atrodė, lyg" raudo
nai dažytos. Pasirodo, tai po
midorų laukai, paraudę nuo dau
gybes prinokusių pomidorų. 

Privažiavęs arčiau, pamačiau 
šalikelėj prisėdusius du vyrus, 
kurie ramiai sau užkandžiavo. 
Sustojau pasikalbėti. 

Užkandis jų buvo tikrai ita
liško recepto. Vietoj duonos jie 
valgė tokius blynelius (tartil-
las), tarp kurių buvo smulkiai 
supiaustytų daržovių, ir pridėta 
pomidorų — tikras vegetariš
kas tarpduonis. 

Paklausiau, ar tai jų tie lau
kai. Ne, jie tik samdyti padie
niai darbininkai. Jų darbo valan
dos nuo šeštos ryto iki vidur
dienio. Tada jie turi "fiesta" li
gi 4 vai., ir paskui dirba ligi su
temstant. Už dieną jie gauna 
po 5 pezus (apie 75 amerikinius 
centus) ... 

Ciudad Mante 

Toliau teko persiristi per 
aukštokus kalnus, bet su nauju 
karbiuratorium tai buvo vieni 
juokai. Pakilus atsidengė prieš 
akis kaip jūra siūbuoją cukra-
švendrių laukai, o netrukus jau 
ir Ciudad Mante miesto žibu
riai buvo čia pat. 

Apsistojau dar Victorioj man 
rekomenduotam viešbuty ''Man
te". Puikus iš lauko, viduje šis 
viešbutis dar labiau užimponavo. 
Kambariai erdvūs, švarūs jr 
skoningi, o kainos daugiau ne
gu pigios. "B" klasės kambarys 
vienam tik 5 pezai, dviems 10 
pezų. "A" klasės — vienam 10, 
dvigubas — 14 pezų; o visų ge
riausieji — vienam 15 pezų, 
dvigubi — 25 pezai. Visuose yra 
dušai, vėsintuvai, geriamas van
duo virintas ir su ledu, automo
biliams garažai nemokami, pui
kus palmių ir gėlių sodelis, ar
tezinio vandens prūdas su mau
dykle, poilsio suoliukai, žaidimų 
aikštelė ... Viešbučio sienos sto
ro mūro, tad kambariuose gana 
vėsu ... žodžiu sakant, nieko ge
resnio negalima pageidauti, ypač 
tik už tokį pinigą. 

šiame mieste nieko ypatin
gesnio neteko matyti. Nors tas 
miestas stovi daugelio kelių su
sikirtime, bet nedidelis: tik vie
na pagrindinė gatvė, perkirsta 
eilės trumpų skersgatvių. Užti
kau čia tik vieną didelį cukraus 
fabriką, bet ir to iš vidaus pa
matyti neteko. 

Kadangi šis miestas yra ant 
didžiojo kelio į Tampico, kuris 
nuo čia tik per 180 kilometrų, 
tai ir nutariau pasukti iš čia j 
Tampico. 

Žibalu pakvipęs kurorotas 

Kelias į Tampico eina jau per 
visai aukštus kalnus. Ir čia, jei 
mano automobilis su "naujais 
plaučiais" ir geraf traukė, tai 
mano paties plaučiai pajuto oro 
stoką 

Netrukus teko vel nusileisti 
žemyn, čia kvėpuoti buvo daug 
lengviau, bet oras saulės pa
šėlusiai įkaitintas ir prakaitas 
tiesiog čiurkšlėmis liejosi. Pri 
siminiau New Yorką ir pagal
vojau: ten mano prieteliai kal-
nierius pastatę bėgioja dantis 
nuo šalčio kalendami, ir nei ne 
pagalvoja, kaip aš čia prakaitą 
lieju... 

Taip beprakaituojant, vis 
stipriau ir stipriau pradėjo er
zinti uoslę lyg ir gasolino kva
pas. Maniau, kad mano gasolino 
bakas prakiuro ir gasolinas lie
jasi ant kelio ... Išlipau, apžiū
rėjau — nieko. O gasolino kva
pu tiesiog permirkęs visas oras. 
Tik tada prisiminiau, kad Tam
pico, tai kaip mūsų Texas — čia 
gi jau esu netoli nuo didžiausių 
Meksikos žibalo šaltinių. 

Atvykęs į Tampico, apsistojau 
dar Monterrey man rekomen
duotame "Rivera" viešbutyje. 

Ir čia puikiausi patogumai, 
tik kainos kiek kitokios: mat, 
čia yra pajūrinė vasarvietė. Gy
ventojų mieste tik apie 40,000, 
bet sezono metu — iki 100,000. 
Tad ir kambarių kainos yra nuo 
14 iki 60 pezų. 

Teko matyti kambarį už 60 
pezų. Tai grečiau ne kambarys, 
o salė. Be galo didelis, išklotas 
storais kilimais, baldai naujau
si ir meniškai pagaminti, pilna 
visokių papuošalų, prie dviejų 
tokių kambarių priskirtas vie
nas tarnas ... Restoranas irgi 
be galo gražiai įrengtas, puiki 
muzika, gražios ir mandagios 
meksikietės svečiams pataria, 
kokius valgius pasirinkti, ko
kių pabandyti... 

Restorane žmonių buvo aps
čiai, bet meksikiečių jų tarpe 
visai maža. Daugiausia buvo se
nos moterys, apuokiškomis aki
mis, vanagiškomis nosimis ir 
rūsčiais veidais. Priekabingos, 
"šokdina" patarnautojas, vis ne^ 
patenkintos ir išdidžiai reikalau
jančios. Paaiškėjo, kad tai dau
gumoje USA ir Kanados žydės, 
jų tarpe dvi dar tik nesenai į 
USA atvykusios iš DP stovyk
l ų . . .  

Paklausiau, kodėl jos čia, o 
ne į Floridą atvažiavo. Tai jos 
sako, kad čia ir kaštuoja per 
pus pigiau, ir ... patarnavimas 
geresnis. Tas mane jau visai 
stebino, kai prisiminiau, kaip jos 
tik ką buvo pilnos visokių prie
kabių prie patarnautojų. Bet. 

Detroit, Mich., Naujienos 

tur būt jų visur tokia mada 
kad ir už menkiausį pinigą, iš
reikalauti kuo daugiausiai, arba 
bent parodyti, kad "aš pinigą 
moku!" 

Kitą dieną nuvykau į pajūrį, 
į Miramar, nuo Tampico apie 12 
kilometrų. Puikus pajūris, van
duo — nors niekad neišeik! Bet 
publika... Jos užteko, kad tą 
gražų pajūrį paverstų į mums 
puikiai pažįstamą Coney Island. 
Tas pats triukšmas, tas pats 
šiukšlynas. Meksikiečiai tyliai 
ir kantriai surenka išmėtytus 

•popiergalius ir visokias atmatas, 
nes ... biznis. Bet man greit 
buvo gana tos "žibalo kvapu" 
permirkusios atmosferos, tad ry
žausi tik apžiūrėti miestą ir 
traukti toliau. 

Prieš grįždamas į miestą, pa 
jūryje susitikau angliškai kai 
bantį kokios 14 metų berniuką 
ir pasisamdžiau jį vadovu. 

Jis man parodė daug tikrai 
vertų pamatyti vietų, kaip, pav., 
Pranciškonų bažnyčią ir vie 
nuolyną, statytą 1522 metais, 
ir vis norėjo dar daugiau paro
dyti, bet man beveik visų įdo
miausias buvo jis pats, tas ma
ro keturiolikmetis vadovas. Toks 
jaunas, o jau puikiai kalba an 
gliškai, puikiai orientuojasi is 
torijos ir architektūros klausi
muose, kad mane tiesiog ste
bino. Pradėjau klausinėti jį apie 
jį patį. Pasirodo, jo tikslas — 
būti turistų vadovu. Todėl iš 
mažens tam lavinasi. Lanko mo
kyklą, mokosi Meksikos ir Ame
rikos istorijos, ypač studijuoja 
actekų laikus, o angliškai mo
kosi iš turistų . . . Giliai atsi
dusęs tarė: 

— O vieną dieną aš būsiu ge
riausiu turistų vadovu visoje 
Meksikoje! 

Paukštuku nėra... 
Kitą rytą labai anksti išsikė

liau atgal. Nebegrįžau į Mante, 
o pasukau tiesiai į Valles, kuris 
irgi yra ant Pan American Way, 
per 140 kilometrų nuo Tampico. 

Kelionė maloni anksti rytą, 
tik man pasirodė, kad lyg ko 
trūksta ... Juk tokį gražų rytą 
turėtum girdėti ištisą paukščių 
chorą, o čia — nei garso! 

Vienoj vietoj ir paklausiau, 
kodėl čia pakštukai nečiul

ba? — kad nėra! — man atsa
kė. Sako, čia paukštukai gies
mininkai turi labai daug priešų, 
o krūmokšniai visi labai dyg
liuoti, nepatogūs nei pasislėp
ti, nei lizdeliams susisukti. To
dėl jie čia ir neapsigyvena, čia 
krūmuose pilna gyvačių, visokių 
driežų, šliužų, jie ir kiaušinukus 
ir pačius paukštukus sunaikintų, 
čia, sako, yra tik vanagų, bet 
jie irgi didžiausi priešai ma
žiesiems paukštukams - giesmi
ninkams ... 

Buvo visiškai aišku, kad čia 
ne lakštingaloms kraštas. Bet 
ta proga paklausiau: 

— Tai kam tuos vanagus lai
kot, kodėl jų neiššaudot? 

Meksikietis tik akis išpūtė: 
— Kaip tai? Vanagus šaudy

ti?! Kaip gi mes be jų gyventu-
mėm? Mus gi tada pačius viso-' 
ki šliužai užgraužtų! Jūs nega
lit įsivaizduoti, kiek šliužų vie
nas tik vanagas per dieną su-

B„.nTi TI. ... „ , , . . * i i • • v i i naikina. Jeigu ne vanagai, tai 
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4 doleriai. i ,., gyventi! 
Še tau, kad nori! Pasirodo, kad 

yra šalis, kur vanagas — nau
dingas paukštis ... 

(Bus daugiau) 

* TAUTINĖ SĄJUNGA RUOŠ 
ĮSIKURDINIMO POKYLĮ 

Pereitą sekmadienį įvykusia
me Tautinės Sąjungos susirin
kime nutarta surengti įsikurdi-
nimo pokylį. Nors Tautinėn Są-
jnugon perėjo Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga ir ji lieka lyg1 ir sena 
organizacija, bet kadangi Tau
tinė Sąjunga veikia nauju sta
tutu ir į ją įsijungė Misija ir 
Tautininkų Centras, be to, į ją 
prisirašo daug naujai atvyku
sių lietuvių, tai dabar turime 
visai naują darbo barą. 

Tautinės Sąjungos valdyba ir 
parengimų komisija sumanė, 
kad būtų naudinga ruošti įsi-
kurdinimo arba susipažinimo po
kylį. Amerikoniškai »tokį poky
lį būtų galima pavadinti Ini
tiation. 

Pokylis duos progos susipa
žinti vietiniams su naujai at
vykusiais, o ypatingai supažin
dinti vietinį jaunimą su naujuo
ju. Mes nuolatos dejuojame, kad 
mūsų jaunimas ištautėja ir ne
silanko į lietuviškus parengi
mus. Tas tiesa, bet tam yra ir 
priežasčių. Mūsų parengimai be
veik visuomet esti prastose sa
lėse, prastose apylinkėse, daž
nai silpnos ir programos. Tai 
mūsų jaunajai kartai neįdomu. 
Teko pastebėti, kad, kai suren-
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NAUJIENOS 
Geriausias 

L I E T U V I U  
Paveiksluotas ¥ 32-jy puslapi# 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1932. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia G, Pa. 

Ne tik nauję, 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 Iš ANKSTO! 

giame koncertus ar pokylius 
gražesnėse vietose, mūsų jauni
mo daugiau atsilanko. 

Tautinės Sąjungos pokylis 
duos progos įsitikinti, kiek tie
sos turi šie mano žodžiai. 

Minėtame susirinkime ir vėl 
prisirašė devyni nauji nariai. 
Tikimės, rudens sulaukuš, kai 
visi nariai pradės lankytis, Tau
tinės Sąjungos susirinkimai bus 
gerokai tiršti. 

Buvusi Lietuvai Vaduoti Są
jungos valdyba sudarė esamo 
turto sąrašą ir perdavė jį Tau
tinės Sąjungos skyriui. Turto 
esama apie 256 dol. vertės. 

Nutarta susirinkimus laikyti 
kas trečią sekmadienį, tuoj po 
pamaldų. 

SUSIžEIDft 

Buvęs tremtinys Stasys Kaz
lauskas darbe krito nuo ko
pėčių ir išsilaužė ranką. Pagul
dytas Highland Park ligoninėj. 

IŠVYKO CHICAGON 

Dr. Eugenija Gurskaitė išvy
ko savaitei Chicagon aplankyti 
savo mamytės ir giminių. 

Kartu išvyko ir komp. Br. 
Budriūnas, kuris iš Chicagos 
paskui nuvyko į Kenoshą, Wise., 

vargonininkų seimą, įvykusį l 
rugpiūčio 24; d. M. Sims 

WATEEBUBY. CONN. 
DIDELIS AL TARYBOS 

PIKNIKAS 

Sekmadieni, rugpiūčio 28 d., 
1:00 vai. po pietų įvyks Ame
rikos Lietuvių Tarybos piknikas 
Linden Parke, Union City, Nau-
gatuck. 

Ten išgirsime įžymių kalbė
tojų. Dainuos šv. Juozapo para
pijos choras, vedamas kom. A. 
J. Aleksio, ir bus tautinių šokių 
programa. Programoje dalyvaus 
ir naujai atvykę tremtiniai. 

Šokiams gros puikus lietuviš
kas orkestras. 

LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ 
SKAUTŲ STOVYKLOJE 

Waterbury ir apylinkės ame
rikiečiai skautai turi puikų miš
ką su ežeru savo stovykloms per 
ištisus metus, šią vasarą čia 
įvyko didelė 6 savaičių stovyk
la. Rugpiūčio 13 d. buvo sto
vyklos baigimo laužas, į kurį 
susirinko didelis būrys stovyk
laujančių ir anksčiau stovykla
vusių skautų bei daug svečių. 

Su šia stovykla ryšį susidarė 
ir lietuviai skautai. Į paskutinį 
laužą atsilankė apie 15 lietuvių 
skautų-čių, kurie laužo pradžio
je stovyklos viršininko Mr. Bab^ 
son buvo gražiai pristatyti. Lie
tuviai skautai-ės, sktn. O. Sau-

ZP.OOKLYN, N. Y. 
BALFo 100 SKYRIUS RENGIA 

DIDELĮ BALIŲ SU 
PROGRAMA 

Š. m. spalių mėn. 1 d. BALFo 
100 skyrius rengia didelį balių 
su programa. Programoje daly
vaus geriausios jėgos, tiek iš 
vietinių, tiek iš atvykusiųjų me
nininkų. šokiams griež Jazavito 
orkestras. Balius įvyks erdvioje 
salėje Assumption Auditorium, 
Cranberry St., tarp Henry St. 
ir Hicks St., Brooklyne. Visas 
baliaus pelnas skiriamas trem
tiniams gelbėti. Kviečiami visi 
tą dieną nepasižadėti kitur ir 
būtinai atvykti į balių, kur su
tiksite daug naujų ir senų pa 
žįstamų, draugų ir bičiulių. 

Pasirengimo darbai bali u i 
vyksta planingai. Susirinkimo 
išrinktos komisijos pradėjo uo
liai savo darbą. Yra sudarytos 
šios komisijos: Vykdomoji Ko
misija, Programos Komisija, Bi
lietų Komisija, Bufeto Komisi
ja, Svečių Sutikimo Komisija. 

Kviečiami visi lietuviai ir jų 
draugai paremti š| labdaros ba
lių. 

laitienei anglų kalba pasakius 
svečiams prakalbėlę apie lie
tuvių skautybę ir tremtį, pa
dainavo kelias lietuviškas dai
neles. Viena skautė tautiniais 
drabužiais, drauge su dviem uni
formuotais skautais, . stovyklos 
vadovybei įteikė dovaną — lie
tuvišką koplytėlę. 

Publika ir skautai lietuvių 
pasirodymu labai domėjosi ir 
kiekviena proga jausmingai plo
jo. Vietos laikraščiai lietuvių 
dalyvavimą gražiai aprašė. 

LIETUVIAI SKAUTAI REGIS
TRUOJAMI WATERBURY 

Waterbury yra bent 5 lietu
viai skautininkai, atvykę iš 
tremties. Prieš kokį mėnesį pa
skelbta lietuvių skautų ir skau
čių registracija. Registruojantis 
reikia pranešti savo adresą, 
laipsnį ir gimimo datą. žinias 
reikia siųsti vyr. sktn. Ant. Sau-
laičio adresu: 853 Bank St., 
Waterbury, Conn. Sm. 

S. BOSTON, MASS. 
BUS VIEŠA BALFo RINK

LIAVA 

Rugsėjo 10 dieną Bostone 
rengiama vieša rinkliava gatvė
se BALFo naudai. 

Svarbu, kad visi lietuviai kuo 
veikliausiai dalyvautų rinklia
voje. Jie, be abejo, bus dosnūs 
aukotojai, bet dar svarbiau, kad 
susidarytų kuo didžiausias rin
kėjų skaičius. Nuo to labai daug 
pareina "rinkliavos pasisekimas. 

Aukotojų bus daug iš visų 
bostoniečių tarpo, bet aukų rin
kimo darbas turi būti atliktas 
pačių lietuvių, kadangi tai yra 
lietuvių reikalas. Rugsėjo 10 d. 
yra šeštadienis, daugumas yra 
laisvi nuo darbo. Tad, lietuviai, 
aukokite šią dieną savo darbą, 
rinkdami aukas BALFui —- mū
sų tautiečiams pagelbėti. 

Sutinkantieji dalyvauti aukų 
linkime, kreipkitės į komiteto 
narjus: J.J. Ramoną, K. Ne-
maksy, Blanche Cunys, A. Jan
kauską, A. Matjošką, Vyt. Gur-
ką, V. Šimkienę. Kiekvienas iš 
jų nurodys, kur reikia būti ir 
ką daryti, kad jūsų pasišventi
mas būtų tinkamai panaudotas 
šiam svarbiam reikalui. 

AR visi BUS 
PATENKINTI? 

UN posėdžiuose susirenka vi
sokių kraštų atstovai. Jų tarpe 
yra įvairaus tikėjimo žmonių, 
yra ir visai "bedievių". 

Iškilo pasiūlymas UN posė
džius pradėti malda. Klausimas 
keblus, nes i jį nebuvo galima 
atsakyti nei taip, nei ne. 

Jeigu būtų atsakyta taip, tai 
protestuotų visi netikintieji, 
kam juos verčia melstis. 

Jeigu atsakytų ne, tai daugu
mas tikinčiųjų sakytų, kad čia 
yra pataikavimas netikintie
siems. 

Pagaliau rastas tikrai salia
moniškas sprendimas. Nusista
tyta UN posėdžius pradėti mi
nute tylos. Per tą minutę, esą, 
kas norės, galės melstis, galės 
taip sau susikaupti, galės gal
voti apie taiką ar karą, arba 
apie penkerių metų planą, ar 
net ir apie maloniai praleistą 
vakar vakarą ... 

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

S T E B U K L A I -
VENECUELOJE | 

Mums rašo iš Venecuelos: -— 
čia, Caracase, dabar yra at* 

vykusi iš Panamos tokia pottfii 
Campo — stebukladarė. ^ 

Ji gydo — ir pagydo —* ne-~ 
pagydomus. Visai, kaip Evan
gelijoj: kurti girdi, akli matio,-
paraližuoti keliasi ir eina 

Ji neduoda jokių vaistų: kar
tais tik prideda ranką prie skau
damos vietos, kalba kaž kokią^ 
maldą ir sako: "Kelkis, esi 
sveikas". 

Ten, kur ji gydo, nuo liepos-
17 dienos renkasi minios žmo*; 
nių. Laikraščiai aprašinėja pa
gydymus. Net du gydytojus pa
gydė! 

Vieni gydytojai burnoja, o 
tie, kuriuos pagydė, pasakė? 
"Čia Dievo dalykas" 

Ypatingai įdomūs du apra
šymai. Viena moteriškė jau nu© 
seno turėjo nugarkaulio iškry*;. 
pimą ir jame tris žaizdas. Ne-' 
galėjo vaikščioti. Visi gydjr* 
tojai sakė, kad išgydyti nebega
lima. Toji ponia atvyko į ligo
nės namus, pridėjo ranką prie 
nugaros, sukalbėjo maldą ir sa
ko: "Kelkis, esi sveika". Toji 
kėlėsi ir šiandien jaučiasi sveika-

Kita turėjo didelį pagurklį • • 
nepaprastai didelis glandų ' 
augimas, šitai ji pasakė: "Per 
tris dienas būsi sveika". Ir tik
rai — per tris dienas pagurklis 
maišas išnyko . .. • -

Na, pasakykite, pas jus, ttfj 
"Jūsų šalyje" — ar yra tokfQ 
stebuklų ? 

Rimtai kalbant, kai kttfie 
laikraščiai nedaro iš to didelio 
dalyko, tik registruoja kai ku
riuos žymesnius pagydymii&. 
Bet yra ir tokių, kurie ii Jos 
juokiasi. 

šiandien nežinia kas ten įvy
ko, bet toji stebukladarė per
sikėlė į kitą priemiestį. Buvo. 
paskelbta, kad ji gydys iki rug
piūčio mėnesio 18 dienos. 

Ar tik nebus čia įsikišu# 
valdžia, ar bažnyčia? Mat, nei 
viename laikraštyje nebuvo pąr 
rašyta, kad ji tai daro kokiam# 
nors sąryšyje su Dievu ar baž
nyčia. 

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

Mr. J. AudSnas 

14 Townsend Street ' 

Hoston-Roxbury, Mass. 
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D I R V A  

Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Ii 

TARP MANDAGUMO IR TIESOS 
ATSILIEPDAMAS j pereitame DIRVOS numeryje, 

"Naujakurių" skyriuje įdėtą, straipsnį "Mano paty
rimai", vienas senas clevelandietis rašo: 

"Mums patinka dypukai tik tie, kuriems patinka 
'Amerika... Mums, kiek seniau atvykusiems į laimės 
kraštą Ameriką, ir žinantiems, kaip sunku ir brangu 
b u v o  p a k l i ū t i  j  š i ą  š a l į . . . .  

"Mums prašant, Amerikos visuomene ir vyriausybė 
ištiesė pagalbos ranką tūkstančiams dypukų, karo su
vargintų, tėvynės netekusių, atvežė be atlyginimo į 
laisvą kraštą, be jokių suvaržymų. Mūsų supratimu, 
dypukai turėtų visa širdimi būti dėkingi Amerikai vi
sada ir visur. . 

"Bet kaip tik priešingai. Yra dalis dypukų, kurie 
iŠ pirmų dienų ima viską kritikuoti — mokyti, visokių 
trūkumų ieškoti Amerikoj, o Vokietiją girti... 

"Tiems kritikams reikia priminti, kad mes atsime
name, kaip jūs mums gražius laiškus rašėte "Prieteliai, 
pagelbėkite ištrūkti iš prakeiktos Vokietijos, atvykę 
dirbsime bet kokį darbą, kad duonos turėsime, nieko 
mums daugiau nereiks". Bet dabar mes girdim juos 
dejuojant, kad nusivylę yra Amerika ... Miestai sulūžę, 
gatvės nešvarios, darbai sunkūs, žmonės nekultūringi, 
ponais nesivadina, rankų nebučiuoja, smokingų neturi, 
operų neturi... 

"Klausant tokių dejavimų, kyla klausimas, gal mes 
juos su aukšta kultūra nuvežėm į Afriką, pas laukinius, 
o ne j Amerikos turtingą ir kultūringą kraštą atsikvie-

AMERIKA supyko... 

Dėl DIRVOJE pasirodžiusių 
straipsnių — atsiliepimų į St. 
Ylos straipsnį DRAUGE, nepap
rastai supyko Brooklyno AME
RIKA. 

Vietoj diskusijų su pykčio pa
gauta AMERIKA, siūlome jai 
ramesniais nervais ir blaives-

"Būkim atviri: kąip greitai mus dypukai pamirš 
savo buvusias aukštas tarnybas, tarnus-tarnaites... ir 
prieis išvadą, kad visai yra garbinga savo rankomis 
pragyvenimą pasidaryti, i tada ir Amerika bus turtinga 
ir maloni gyventi... 

* * 

tyresnieji lietuviškų knygų skaitytojai, tur būt, dar 
atsimena vieną tokią knygelę, išverstą iš anglų kal

bos ir pavadintą "Viena diena be melo". 
Toje knygelėje buvo aprašytas jaunas vyras, kuris 

susiderėjo su draugais, kad per savaitę laiko nieko ne
pameluos, o kalbės viską taip, kaip jis galvoja, kaip jam 
ištikrųjų atrodo. 

Kas gi atsitiko? Ogi — per vieną dieną jis tapo 
išmestas iš darbo, iš buto, nustojo visų savo draugų ir 
net sužadėtinės... Kodėl? Tik todėl, kad vietoj įprastų 
mandagių pagyrimų, jis pasakė tikrą savo nuomonę 
apie juos. Pavyzdžiui, sužadėtinei jis pasakė, kad jis ją 
myli, bet kad ji nėra visų gražiausia iš jo matytų mer
ginų, kad jis, atvirai kalbant, pažįsta ir gražesnių... 

Ta apysakaitė puikiai iškelia aikštėn žmonių tuštybę, 
pagyrimų ir pataikavimų troškimą. 

Mes žinome, kad tie pagyrimai dažniausiai esti 
žymia^ dalimi melas. Bet mes tą melą mėgstame, todėl 
nenorime net vadinti jo negarbingu melo vardu, o pris
kiriame jį prie... mandagumo! 

* * 

pagyrimus mėgsta ne tik atskiri žmonės, bet ir jų drau
gijos, ištisos tautos ir valstybės: ir mažos ir didelės. 

Daug keliavusieji pastebi, kad kuo didesnis kraštas, 
tuo labiau' tų pagyrimų reikalauja. Mažuose kraštuose 
žmonės kukliai laukia, kad jų kraštą kiti pagirtų, o su
laukę tuo labai džiaugiasi, didžiuojasi. Didesniuose — 
ne laukia, o klausia, taip sakant, traukte traukia iš už 
dantų tuos pagyrimus. 

Šiais laikais niekur taip primygtinai neklausia 
" K a i p  j u m s  p a t i n k a  š i s  k r a š t a s ? " ,  k a i p  A m e r i k o j  i r . . .  
sovietinėje Rusijoj. Skirtumas tik toks, kad Amerikoj 
už nepagyrimą pyksta, o sovietuose — į Sibirą tremia... 

« * 

^andagiimas yra kultūringumo dalis. Nemandagaus 
žmogaus nelaikome visiškai kultūringu. 

# ^ Mandagumas reikalauja, kad svečias susilaikytų nuo 
kritikavimo ir peikimo to, kas jo vaišintojo-šeimininko 
namuose jam nepatinka, o priešingai —' kad jis prie 
progos pasakytų tą, ką jis pastebi patinkamą. 

Bet mandagumas ir iš šeimininko reikalauja, kad 
jis neimtų svečią, apžiūrėjęs jį nuo galvos iki kojų, tuo
jau kritikuoti, daryti jam visokias pastabas. 

Kam šitokio mandagumo stinga, tam, sakome, stin
ga išsiauklėjimo, kultūros... 

Tačiau tikrai geras išsiauklėjimas, tikras kultūrin
gumas čia paminėtam mandagumo apsireiškimui irgi 
stato tam tikras ribas. Nėra aukštos kultūros ženklas, 
jei kas savo mandagumą paverčia saldliežuvišku patai
kavimu, tai yra vien tik pagyrimai, kurie peržengia vi
sas tiesos ribas.. 

Kultūringas žmogus turi mokėti mandagume iš
laikyti saiką ir vengti aiškios netiesos. Tikrai kultū
ringas mandagumas dažnai reikalauja nepasakyti fisos 
tiesos, bet reikalauja ir nemeluoti be atodairos. Kultū
ringas žmogus ir iš kitų sau reikalauja tik kultūringo 
mandagumo, bet ne pataikavimo. 

* * • 

jjeno clevelandiečio priekaištuose yra nemaža tiesos, 
bet tie priekaištai vis dėlto ir vienašališki. Jis reika* 

lauja tik pagyrimų, nepagalvodamas, kad kai kurių nu
sivylimų priežastys labai dažnai yra toli gražu nev"bu-
vusių aukštų tarnybų prisiminimai" ar "nenoras savo 
rankomis pragyvenimą pasidaryti" v. Apie tai ištikrųjų 
vertėtų, anot o paties betariant, atvirai pasikalbėti. 

WUcrnett£4 
Ketvirtą kartą nebereikto •.. 

Brooklyno ir Chicagos bolševi
kai apverkia Lietuvoje mirusį 
teatro režisierių Borisą Daugu
vietį. Prie jo vardo prirašė net 
kelioliką eilučių dabartinių "gar
bingų" titulų, daugiau, negu ka
daise būdavo prie caro vardo ... 
O svarbiausio tai ir trūksta: 
tai "kailio mainymų" sąrašo! 
Tas irgi nemažas... 

Po kelių metų tuščių pastan
gų Dauguvietis apie 1937 metus 

Dovanos, ar kyšiai? 

sugebės, galės pati įsitikinti, 
kad nei strapsnių autorių, nei 
DIRVOS intencijose nėra tos 
piktos valios, už kurią AMERI-
KA "žaibus-perkūnus" svaido... 

# y 
Tarp ko kita, AMERIKA iš

didžiai pareiškia, esą, "jūs nesi
rūpinkit" — dvasiški ja atsiga
beno į šį kraštą lietuvių kuni
gų, kiek reikėjo, o kitais taip 
pat pasirūpins, kai jie tenai ne
bus reikalingi. 

Atvirai kalbant, "mes" ir ne
šokome pirmieji tuo rūpintis. 
Kaip tik St. Ylos straipsnyje 
tas susirūpinimas labai aliar
muojančiai ir iškeltas. Gal St. 
Yla nežino tos planingos poli
tikos, kuri AMERIKAI žinoma? 

* # 

DIRVOJE pasirodžiusių strai
psnių greičiausiai visai nebūtų 
buvę, jeigu St. Ylos straipsnis 
būtų lietęs' griežtai tik konkre
čias Pietų Amerikos valstybes. 

DIRVA informaciniame įvade 
ir pažymėjo, kad St. Ylos straip
snis visų pirma liečia Pietinės 
Amerikos kraštus, bet drauge 
pastebėjo, kodėl susidaro įspū
dis, jog čia ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės neišskiriamos. 

Jei AMERIKA turėtų pasiry
žimo ir St. Ylos straipsnį dar 
kartą paskaityti, tai įsitikintų, 
kad toks bendras aliarmas, nu
kreiptas į visus Vakarų Pasau
lio kraštus, buvo, ir DIRVA čia 
jokių iškraipymų nepadarė. 

# * 

* Informacijai papildyti, turi
me pastebėti, kad kunigai trem
tiniai į Ameriką atvyksta. Ne
seniai vienas atvyko į Detroitą, 
o šią savaitę — žinomas visuo
menininkas ir publicistas — ir 
į Clevelandą. Dar vienas kūni

nėmis akimis dar kartą perskai- j kaip "įsišmugeliavo" į Tau-
tyti tuos straipsnius. Jei ji tai tininkų Sąjungą ir čia stengėsi 

pasirodyti labai uoliu veikėju. 
Tik visi į tą žiūrėjo su šypse
na... Užėjo bolševikai — Dau
guvietis pats didžiausias rėks
nys bolševikas. Bolševikus iš
vijo — Dauguvietis mušasi į 
krūtinę ir prisiekia, kad "dabar 
tai jau paskutinį kartą kailį kei
čiu!" Ir jau taip pakeitė, kad 
gulė ir kėlė su ... "Hett H*41er" 
ant liežuvio! - # 

Bet, pasirodo, tai bubo dar ne 
paskutinis pakeitimas. Per kaž 
kokią nelaimę nepasisekus pa
bėgti į Vokietiją, Dauguvietis 
sugebėjo tapti dar kartą nusi
pelniusiu bolševiku ... Jeigu bū
tų dar gyvenęs ( o nebuvo toks 
senas, kaip apie jį rašo jo dabar
tiniai garbintojai), tai gal būtų 
tekę ir vėl "paskutinį kartą" 
kaili keisti... 

J. D., Chicago, UI. 

Kartą vienas iš senųjų ame
rikiečių lietuvių priekaištauja 
ką tik atvykusiam tautiečiui: 

— Ką ten ta jūsų Lietuva! 
Visoki ponai valdininkai tik ky
šius imdavo, žmones išnaudo
davo ... ~ * 

— Dovanok, Tamsta, — ne
drąsiai klausia naujokas: — o 
Amerikoj argi nei vienas ne
paima kyšio? 

— O ne, čia demokratija, čia, 
jeigu toks dalykas pasitaiko, 
tai tuoj skandalas, toks turi 
lėkti lauk, arba ir teisman ati
duodamas! 

— Iš ko gf Tamsta sužinojai, 
kad Lietuvoj kyšininkavimų bu
vo? 

— Kaip gi nesužinosi? Nagi 
ir laikraščiai rašė! Ir ne tik 
mūsų, bet aš gaudavau ir iš 
Lietuvos laikraščius. Ogi tos 
didžiosios bylos — apie ameri
koniškų lašinių skutimą, apie 
pašto ženklus, apie namus iš 
kiaulių uodegų ... 

;— Taigi matai, Tamsta ... 
Reiškia ir Lietuvoj, jeigu kas 
nusikalsdavo, tai buvo ir skan
dalas, ir laikraščiai rašė, ir 
teismai buvo... 

* 

Šiomis dienomis ir Ameri
koj pilni laikraščiai apie pana
šius dalykus... Ar bus skan
dalas, ar bus teismas, tai dar 
pamatysim, bet laikraščiai jau 
rašo. 

Rašo, kad Washington© yra 

gas šią savaitę atvyko ir kitur. 
Kiek mums žinoma, mažiau-

siiai du iš jų atvyko ne dvasinei 
vyresnybei padedant, o kaip pa
prasti imigrantai, su privačių 
asmenų darbo buto garantijo
mis. Ir apsigyveno jie ne lietu
viškose klebonijose, o pas pri
vačius asmenis. Ar jie turės 
progos čia darbuotis ta prasme, 
kaip to pageidauja St. Yla, ir 
kaip, pageidautumėm draugė su 
juo ir visi lietuviai — parodys 
ateitis. 

Prisilaikydama senų "pafcvo-
rinių" barnių tradicijos, AME
RIKA griebiasi ir tokio argu
mento, kaip "o tu šiokia ir to
kia!". Ji šaukia: "... dvasiškija 
ir jūsų daugumą (ko?) atga
beno čia. Afideivitus ir garan
tijas, kunigų ir vienuolių jums 

sudarytas, ar jūs, ponai, jau už
miršote?" 

Rodos, kad neužmiršome. 
Neužmiršome ir to, kaip kai 
kurias iš tokių garantijų kai 
kas <5avė ir naikino, o nepasise 
kus panaikinti, AMERIKAI la 
bai artimi žmonės primygtinai 
prašė visa tai užmiršti ir nie
kam' nepasakoti... Nąuj a s 
AMERIKOS redaktorius, mato
mai nėra tinkamai paiformuo 
tas apie tokius dalykus, kad 
taip garsiai stengiasi priminti 
tą, ką jo pirmtakūnai taip pra
šė užmiršti... 

Pagaliau, ne visai aišku, į ko
kių "popų - jūsų" daugumą taip 
grasmingai kreipiamasi? Straip
snius šiuo klausimu rašiusių 
dauguma jokių affidavitų nebu
vo reikalinga: jie patys juos ki
t iems rašė . . .  

Puodas katilą vainoja - abu labu tokiu! 
Stalinas bara Tito už žmonių kankinimą! 

. Maskva išsiuntė į Belgradą 
grasinančią notą, kurioje bara
si ant Tito už "sovietų piliečių 
persekiojimą", jų neteisėtą su-
iminėjimą, kankinimą, mušimą, 
marinimą badu ir laikymą to
kiose sąlygose, kurios gresia net 
jų gybybei. 

Per radiją paskelbė, kad bus 
griebtasi "apčiuopiamų priemo
nių" apsaugoti sovietų pilie
čiams Jugoslavijoje. Kokios bus 
tos priemonės, nepasakyta. Tuo 
tarpu tik kreipiasi į "tikruosius" 
Jugoslavijos komunistus, kad 
jie nuverstų Tito ir jo bendri 
ninkus ir juos "pataisytų" ... 

Įdomiausia tai, kad tie "so 
vietų piliečiai", kuriuos Stali
nas taip gina, yra ne kas kitas, 
kaip... "baltieji rusai", tai 
yra caro valdžios šalininkai, 
pabėgę iš Rusijos 1917 metais. 

Kai Tito dar buvo "geras", 
tada tie pabėgėliai buvo pri
versti paprašyti sovietų pilie
tybės ir leidimo grįžti namo... 
Jiems nebuvo jokios kitos išei
ties, kaip tik tą padaryti... 
Taip jie tapo "sovietų pilie
čiais". 

Bet kočėl Stalinas dabar taip 
užsistoja už tuos "baltagvar
diečius", didžiausius kontrrevo
liucionierius ? 

Tur būt tik todėl, kad gaila, 

kodėl ne jo, o Tito čekistai tuos 
žmones kankina. Juk pagalvoki
te tiktai, koks nuostolis! Kiek 
būtų medžiagos Sibiro vergų 
stovykloms, jeigu tie žmonės 
būtų buvę grąžinti į Rusiją. O 
dabar jais naudojasi... eksko
munikuotas Tito! 

"Žmogėdra uniformoj"! 
Kai generolą Bradley paskyrė 

vyriausiu USA karinių pajėgų 
štabo viršininku, Vengrijos ko
munistai Vengrijos radijo klau
sytojams "išaiškino", kad tai 
yra "žmogėdra uniformoj". Įp
rastas koliojimo žadis "karo 
kurstytojas" šiuo atsitikimu ko
munistams jau atrodė per silp
nas . . .  

Leis japonams atnaujin
ti apribotus diplomati

nius santykius 
Nors jau praėjo ketveri me

tai po karo pabaigos su Japo
nija, tačiau dar negalima numa
tyti, kada bus prieita prie tai
kos sutarties. Taip yra todėl, 
kad keletą dienų prieš japonų 
pasidavimą į karą buvo įsileisti 
sovietai, kurie prie japonų nu-j 
galėjimo nieku neprisidėję, nori 

sau didžiausio pelno iš to "pas
kutinės minutės" prisidėjimo. 

USA okupacinė valdžia todėl 
numato artimiausiu laiku, ne
laukiant taikos sutarties, leisti 
Japonijos vyriausybei užmegzti 
apribotus diplomatinius santy
kius su tais kraštais, kurie su
tiks priimti jos diplomatines 
atstovybes. 

Kalbama, kad, susitvarkius 
Vakarų Vokietijos vyriausybei, 
New Yorke galėsiąs būti atida
rytas ir Vokietijos konsulatas. 

Čekoslovakijoj trūks
tą ... batų! 

Prieš karą Čekoslovakija buvo 
garsiausia batų gaminimo šalis 
visoje Europoje. Jie parduodavo 
batus ne tik savo krašte, bet ir 
visose kitose Europos valstybė
se. Net ir Kaune buvo čekų 
"Bat'a" batų krautuvė. 

Dabar, antrais komunistų val
dymo metais, jau įvestos kor
telės tekstilei, batams ir elek
tros lemputėms... 

• LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE — teisy
bės žodis apie tai, kas 
atsitiko su Lietuva. 312 
pusi. Kaina $2.0flį 

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

įsigalėjusi taip vadinama penkių 
nuošimčių sistema. Reiškia, jei
gu kas nori ką parduoti valdžios 
įstaigoms, turi mokėti tarpinin
kui 5% už "įtaką". Aišku, par
davėjas tuos 5% įskaito į kai
ną, kurią turi mokėti valdžia. 
Kitaip sakant, mokesčių mokė
tojai ... 

Tai yra ne naujas dalykas. 
Faktai, kuriuos spauda dabar 
mini, yra gana seni — kai ku
rie net iš 1945 metų ... Taigi, 
pasirodo, kad ir Amerikoj ne 
visada toki "meisteriai" tuoj 
"lekia lauk". 

* 

Faktai yra toki. 
1. šių metų gegužės menesį 

vienas Naujosios Anglijos baldų 
fabrikantas, buvęs žurnalistas, 
kreipėsi į tūlą J. V. Hunt, bu
vusį valdininką, dabar esantį 
"namų tvarkymo patarėju" Wa-
shingtone, ir klausė jį, kaip jis 
galėtų parduoti baldų valdžios 
įstaigoms. Hunt apsiėmė panau
doti savo pažintis ir įtaką, bet 
už tai pareikalavo 5 % : tūkstan
tis iš karto, o paskui po $500 
kas mėnuo, ligi bus 5% išmo
kėti. 

Tas buvęs žurnalistas su tuo 
sutiko, bet paskui, birželio mė
nesį išplepėjo laikraščiui, ku
ris viską parašė... Nuo to pra
sidėjo tyrinėjimas. 

2. Betyrinėjant paaiškėjo, kad 
minėtasis buv. valdininkas Hunt 
yra geras draugas su generolu 
H. H. Vaughan, prezidento Tru-
mano adjutantu, draugu ir po
kerio partneriu ... Iškilo aikš 
tėn, Jcad generolas Vaughan ga
vo dovanų — maisto šaldytuvą 
Dovana ne kažin kokia, vertės 
vos virš trijų šimtų dolerių. 
Tokių dovanų, pasirodo, gavo 
ir kiti žymūs žmonės: Fred Vin 
son (Teisingumo sekretorius), 
John Snyder (Iždo sekretorius), 
J. K. Vardaman, Jr. (Federali
nės Rezervų Įstaigos viršinin 
kas), M. J. Connelly (prezidento 
sekretorius) ir... prezidento 
žmona, kuriai šaldytuvas nu
siųstas į namus, Independence, 
Mo. 

Tos dovanos buvo duotos ga
na senai, 1945 metais. Už jas 
užmokėjo kvepalų fabriko Al
bert Varley & Co. bendrovės 
pirmininkas. 

Tos bendrovės atstovai 1945 
metais vos tik pasibaigus ka
rui su vokiečiais, bet dar ne
pasibaigus su japonais, gavo 
leidimą kariškais lėktuvais skris
ti į Paryžių pirkti kvepalų alie
jų. Tuo metu civiliams, ne val
džios reikalais, dar niekam ne
buvo leidžiama keliauti į Eu
ropą. 

Grįbtant, vienas iš tų atsto-
Grįžtant, vienas iš tų atsto

vų atsivežė pakietą, kuriame 
bonkos — "Amerikos ambasa
dos Paryžiuje dovana prezidento 
žmonai". Bet kai muitininkai 
patikrino, pasirodė, jog tai visai 
ne šampanas, o kvepalų aliejai 
— brangi ir nemažu muitu ap-
dedama prekė. Ar tie aliejai 
buvo skirti prezidento žmonai, 
irgi abejotina. Greičiausiai, kve
palų fabrikantai norėjo įsivež
ti tuos aliejus be muito ir ga
minti iš jų kvepalus. 

Tie aliejai buvo sulaikyti, bet 
vėliau buvo atiduoti ir už tą 
kontrobandą nebuvo jokio teis
mo, nei jokios bausmės. Nėra 
žymių, kad ir muitas būtų buvęs 
sumokėtas. Liudytojas, kuris 
apie tą dalyką pasakoja, sako, 
kad jis dvi savaites stengėsi 
gauti dokumentų apie tai Tei
singumo Departamente, bet ne
galėjo gauti... 

3. Armijos Chemijos Korpuso 
viršininkas generolas majoras 
A. H. Wait parašė pažeminantį 
raportą apie aštuonis savo pa
valdinius karininkus, kuriuos 
viešuose raportuose buvo išgy
ręs. Tas raportas buvo pasiųs
tas prezidento adjutantui gene
rolui Vaughan, o surašytas jis 
buvo... minėtojo "penkianuo-

šimtininko" Hunt raštinėje. 
4. Prieš porą metų generolas 

Vaughan atitinkamoj įstaigoj 
prašė, kad būtų duota medžiagų 
vienam Kalifornijos fabrikui — 
tokių medžiagų, kurių tada bu
vo didelis trūkumas ir kurios 
buvo taupiai naudojamos pir
moj eilėj valdžios ir kariuome
nės reikalams. Įstaigos virši
ninkas atsisakė tų medžigų duo
ti, nes tai būtų buvę priešinga 
taisyklėms. Kiek vėliau tas vir
šininkas buvo pakeistas kitu, 
kurį rekomendavęs tas pats 
"penkianuošimtininkas" Hunt 
Kai tik viršininkas pasikeitė, 
generolas Vaughan pareikalavo 
skubiai išduoti medžiagas minė
tam Kalifornijos fabrikui ir 
naujasis viršininkas tą padarė. 

Manoma, kad pirma paminė
tas raportas apie aštuonis ka
rininkus buvęs parašytas su to
kiu tikslu, kad nei vienas iš jų 
negalėtų užimti Cheminio Kor
puso viršininko vietos. Tada ir 
kitam terminui toje vietoje lik
tų generolas Wait, kuris su 
"penkianuošimtininku" Hunt la
bai geruose santykiuose. 

5. Long Beach, N. Y., laivy
nas turėjo nupirkęs didelį vieš
bučio namą (Lido Beach Hotel), 
už kurį mokėjo $1,300,000. Sa
vininkas panorėjo viešbutį at
pirkti atgal, bet nebenorėjo tiek 
daug pinigų mokėti. Hunt suti
ko už 50,000 dolerių išrūpinti 
galimybę atpirkti pusmilijoniu 
pigiau, tai yra už 800,000. O 
jeiguv išsiderės dar pigiau, tai 
jam nuo tos sumos turėjo būti 
dar gana dideli %%. Ir jam pa
vyko išsiderėti — namas buvo 
atgal savininkui parduotas tik 
už 635,000 dolerių. Hunt iš to 
"uždirbęs" 86,000 dolerių. Ar 
jis tuos pinigus su kuo dalinosi, 
apie tai dar nekalbama. 

* 

Geiwwlas Vaughan sako, kad 
jo ir kitų gautos dovanos nėra 
joks nusikaltimas: nėra įstaty
mo, kuris draustų kam dovanas 
gauti. Juk ir pats prezidentas 
gauna dovanų: paveikslus, gim
tadienio pyragus, laivų mode
lius, o 1945 metais net Fordo 
automobilį... 

Bet prezidentui tos dovanos 
duodamos viešai ir viešai pri
imamos. šaldytuvai buvo do
vanoti slaptai. Klausimas, ar 
tos dovanos tikrai buvo tik iš 
draugiškumo, ar už tam tikrus 
patarnavimus. Jei už patarnavi
mus, tokius, kaip keletas čia 
paminėtų, tai tokios dovanos 
vadinasi... kyšiais. 

* 

Prezidentas Trumanas viešai 
gina generolą Vaughan ir ragi
na spaudą tuo tarpu susilaikyti 
nuo sprendimų. 

Spauda reiškia tokią nuomo
nę, kad Trumano prezidentavi
mo metu Washingtone labai su
stiprėjo protekcionizmas. Tru
manas, sako, skiria į atsakin
gas vietas savo draugus, žiūrė
damas daugiau to, kiek jie yra 
jam ar demokratų partijai pa
sitarnavę. Daugeliu atveju tai 
esą ne tiek intelektualai, kiek 
biznieriai. Sako, nors jie ir ne 
vagys, bet vis dėlto kartais 
neiškenčia savo padėties nepa
naudoję savo ar draugų biznio 
naudai... Visa šita istorija ga
linti sudaryti nemaža nemalonu
mų prezidentui ir demokratų 
partijai, ypač, jeigu preziden
tas ir toliau taip atkakliai gin
siąs tuos asmenis, prieš kuriuos 
yra ne visai gerų įtarimų. 

Tarp kitų, čia tinka ir ta tik 
vada, kad lietuviui nėra ko sku
bintis spiaudyti į savo tėvynę, 
jeigu ir pasitaikydavo negeru
mų. Yra jų visur, neišskiriant ir 
palaimintosios Amerikos. Nėra 
kuo džiaugtis, kad taip yra, 
reikia tik linkėti, kad negeru
mai būtų prašalinami. Lietuvoje 
su negerovėmis buvo kovojama. 
Tegul tik visur taip kovos, jos 
visur bus nugalėtos. 
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NAUJAKURIAI 
KAS GALtJO PAGALVOTI... 

Kartais !r prieš karą rasda
vome laikraščiuose nusistebėji
mų: "Kur tik tų lietuvių nėra!" 

Taip sakydavo, kai sužinoda
vo, kad koks vienas-kitas lie
tuvis yra nuklydęs į Šanchajų, 
nuo neatmenamų laikų užsilikęs 
Mančžūrijoje, keliolika šeimų 
įsikūrę Australijoje, koks vie
nas nuklydęs net į Japoniją... 

O dabar... 
Dabar Australijoje eina net 

trys lietuviški laikraščiai. Iš jų 
matome, kad Australijoje jau 
yra lietuvių sąjunga, kad ten 
lietuviai australams pasirodo 
su koncertais, apie juos laikraš
čiai rašo ... Įdomu tai, kad per 
J. Glušausko redaguojamą (tuo 
tarpu rotatorium spausdinamą, 
bet iš visų trijų Australijos lie
tuviškų laikraščių gyviausią ir 
turiningiausią) laikraštį "Aus
tralijos Lietuvį" išplatinama 
lietuviškų knygų daugiau, ne
gu ... didžiojoj lietuviškoj ko
lonijoj — Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse... 

šis paskutinis faktas labai ir 
labai įsidėmėtinas mums, čia 
gyvenantiems. Kad čia tuo tar
pu lietuviškų knygų platinimas 
yra labai apleistas, tur būt, yra 
kaltos ne tik aplinkybės, bet ir 
atitinkamos iniciatyvos stoka... 
Australijos lietuvių pavyzdys 
mums čia jau pirštu į akį duria. 

* * 
O štai dabar jau kuriasi nau

ja lietuvių kolonija net Naujo
joj Zelandijoj. Mūsų korespon
dentas Br. Kavaliūnas iš Aus
tralijos rašo apie Naująją Ze
landiją : 

"čia atvyko 158 lietuviai. Vos 
atvykę j savo naująją pastogę, 
ėmėsi organizacinio darbo, iš
sirinkdami savo komitetą ir su
planavę ateity, Australijos lie
tuvių pavyzdžiu, susiorganizuo
ti į Naujosios Zelandijos Lie
tuvių Sąjungą, šiuo metu N. Ze
landijos lietuvių bendruomenė 
per komitetą pareiškė norą už
megzti kultūrinį bendradarbia
vimą su savo artimiausiais kai
mynais — Australijos lietu
viais. 

Turint galvoje, kad N. Zelan
dijos vyriausybė ruošia pro
jektą naujiems tremtiniams įsi
leisti, reikia manyti, kad šis 
simpatingas kraštas pritrauks 
ir daugiau lietuvių ir šiame to
limame Pacifiko kontinente lie
tuvių šeima dar padidės." 

Naujosios Zelandijos Lietuvių 
Sąjunga ... Kas apie tai galėjo 
anksčiau pagalvoti? Tiesą sa
kant, tai gana graudus faktas, 
kad net šitokių sąjungų turėjo 
atsirasti. Bet ir malonu, kad 
net taip toli nuo tėvynės likimo 
nublokšti lietuviai organizuoja
si, o ne krinka, kaip "Grigo bi
tės". 

O kas anksčiau galėjo pagal

voti apie .. fc Venecuelos lietuvių 
sąjungą? 0 ji jau yra. 

Mūsų skaitytojas ir atsitik
tinis bendradarbis K. Nausėdas 
su linksmais pajuokavimais ra
šo apie rimtus dalykus: 

" . . .  i r  a š  j a u  " v i s u o m e n i n i n 
kas"! Nuo rugpiūčio mėnesio 
esu Lietuvių Savišalpos Sąjun
gos Venezueloje Caracaso sky 
riaus pirmininku. Prašau pa
gerbti atsistojimu! 

Rugpiūčio 21 dieną Valenci 
jos mieste įvyksta atstovų su
važiavimas. 

Jau yra susikūrę penki šios 
sąjungos skyriai: Caracas, Ma-
rakav, Valencija, Burguisimeto 
ir Maracaibo. Skaitom išviso 
1,500 lietuvių. Tose penkiose 
vietose kun. Sabaliauskas iš 
eilės kas sekmadienį laiko pa
maldas. Na, taigi ir mes paju
dėjom!" 

Girdėti, kad ir Venecueloje 
lietuviai kažin ar iškęs neišlei-
dę savo laikraščio ... 

Ištikrųjų — kas galėjo 
manyti... 

pa-

LIETUVOS 
MIŠKININKAMS 
Lietuvos miškininkai savo 

laiku sudarė vieną iš labiausiai 
susiklausiusių profesinių orga
nizacijų, kuri nepakriko nei 
tremtyje ir turėjo savo spaudos 
organą. 

Iš Vokietijos nariams į visas 
pasaulio šalis išsiskirsčius, miš
kininkų gretos pairo, šiuo metu 
norima miškininkų veiklą vėl 
atgaivinti ir todėl Amerikoje, 
Chicagoje pas Kazimierą Sčes-
nulevičių (5604 S Bishop St., 
Chicago 36, 111.) steigiamas 
Lietuvių miškinikų susižinojimo 
punktas. 

Visi miškininkai, kur jie be
būtų, prašomi pranešti savo ir 
savo draugų — miškininkų ad
resus ir apie save pranešti (jei 
išemigravę): 1) kokį darbą dir
ba, 2) kokia jo materiale būklė, 
3) ar gali padėti naujai atvyk
stantiems miškininkams suras
ti butą ir darbą. 

šalia šio darbo, norima ats
kiru leidiniu paminėti Lietuvos 
miškų administracijos įkūrimą 
1918 metais. Visi, kas turi iš 
tų laikų prisiminimų, nuotrau
kų, bei šiaip medžiagos, pra
šomi ją siųsti tuo pačiu adresu. 
Knygos, dokumentai ir nuotrau
kos bus grąžintos. Siunčiant Su
sižinojimo Punktui užklausimus, 
į kuriuos reik duoti atsakymas, 
prašoma pridėti atsakymui paš
to ženklų (Amerikoje ir Kana
doje 6 c., kitur tarptautinį paš
to ženklą). 

Lietuvos Miškininkų 
Susižinojimo Punktas ' 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Rugpiūčio 15 d., laivu "Ge

neral Sturgis" į Bostoną atvyko 
šie lietuviai tremtiniai: 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Viskantas Vladas, Kazimiera— 
Detroit, Mich. 

žukaitis Vincas — Ashland, Pa. 

Rugpiūčio 17 d. laivu "Gene
ral Ballou" į New Yorko uostą 
atvyko šie lietuviai tremtiniai: 

Aleksandravičius Vytautas — 
Shenandoah, Pa. 

Aviža Vytautas — Bridgeton, 
N. J. 

Bakanauskas- Petras, Ema, Pet
ras — Ozone Park, L. I., N. Y. 

Bakšys Kazimieras — Fair-
view, N. J. 

Baras Bronius — La Crosse, 
Wise. 

Belzinskas Ignas, Felicija, Hen
rikas — Parma, Mich. 

Bernotas Antanas — Phila., Pa. 
Bilėnas Jonas, Pranas, Jadvyga 

— Brooklyn, N. Y. 
Čepaitis Marija, Aleksas, Jonas, 

Algimantas — Grand Rapids, 
Mich. 

Chodeckaitė Tamara, įremi 
Sea Cliff, N. Y. 

Degutis Vincas, Teofilė, Giedrė 
Vytautas — Maspeth, N. Y. 

Dunduras Sofija, Michalina, Jo
nas — Bridgeton, N. J. 

Garlauskaitė Leokadija — Mas
peth, N. Y. 

Gudelis Vincas, Lucija, Jadvy
ga — Ceresco, Mich. 

Gulbinas Jadvyga, Rimgaudas, 
Gražvydas — Ceresco, Mich. 

Jakaitis Aldona — Falls Church, 
Virginia. 

Jankauskas Juozas, Danguole— 
Newark, jf. J. 

"iii" • 

Jeremicius Pranas, Agota -
Brockton, Mas. 

Juraitis Jurgis, Ona — Hebron, 
Indiana. 

Kalpakovas Vytautas — Dodge-
ville, N. Y. 

Keturakis Andrius — Brock-
ton, Mass. 

Kimbrys Antanas, Nashua, NH. 
Kornaziskas Jurgis — Phila.,Pa. 
Krikščiūnas Vincenta — Beth 

leem, Pa. 
Krištolaitis Elena, Vita, Nijo

lė, Algimantas — Worcester, 
Mass. 

Krivickas Ona, Aldona — Wa-
terbury, Conn. 
Kručas Bronius — Chicago, 111. 
Kučiūnas Georgijus — Newark, 

New Jersey. 
Kudirka Justinas, Aldona, Basa 

— Baltimare, Md. 
Kulikauskas Norbertas, Liudvi

ka, Gražina — Brooklyn, N.Y. 
Kurkūnaitė Zofija — South 

Deerfield, Mass. 
Kuzas Adolfas — Cleveland, O. 
Laukaitis Juozas, Valentinas, 

Eleonora, Danutė — Albany, 
New York. 

Laurusevičius Jieva — Frack-
ville, Pa. 

Liaude Vincas, Vanda, V/te-
nis — Chicago, 111. 

Liaudanskas Kostas, ^uze — 
Newark, N. J. 

Maslianikas Viktoras — Clare-
don Hills, 111. 

Merzvinskas Jonas — Cedar La-
Ke, Ind. 

Mikulskis Stefanija, Florenti-
na — Chicago, 111. 

Montvydas Antanas, Adele — 
Chicago, 111. 

Morkūnas Bernardas, Juze, Ber
nardas, Gintaras — Chica
go, 111. 

Mušinskas Povilas, Kazimiera, 
Vytautas — Gary, Ind. 

Narmontas Liudas, Agne, Liu
da, Antanas — Brockton, Mas 

Norkeliūnas Ona, Elena, Kazi
mieras — Waterbury, Conn. 

Nutautas Stasys, Ona, Diony
zą, Alma — Rockford, 111. 

Ostrauskas Valerija, Algirdas, 
Marijonas — Kirkwood, N. J. 

- Wa-

Marija Sims 

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

rinkinį galima gauti DIRVOJE. Kaina — $ 1.-

Pancerzinska Halina 
shington, D. C. 

Peldavičius Vytautas — Chi
cago, 111. 

Petniūnas Vladas •—. Manhas-
set, L. I., N. Y. 

Petraitis Pranciškus, Antanina 
— Cleveland, Ohio. 

Petrauskas Genovaite, Danutė 
— Wakefield, Mass. 

Petrulis Antanas, Veronika, "Jur
gis — Erie, Pa. 

Petruševičius Liudvikas, Kazi
miera, Vytautas — Plymouth, 
Mich. 

Prikockis Marija, Dalia, Vytau
tas — Maspeth, L. I., N. Y. 

Ramanauskas Albinas — Cle
veland, Ohio. 

Kapeika Viktoms, Bronius — 
Fall River, Wise. 

Rastauskas Augustinas, Kon
stancija — Scranton, Pa. 

Riauba Jurgis — Chicago, 111. 
Rimaitis Vincas — Oakville, Ct. 
Rutkauskas Juozas, Ona, Euge

nijus — Marathon, Wise. 
Ružancovas Aleksandras, Alek

sandra, Natalija .— Erie, Pa. 
Šakenis Antanas — So. Boston, 

Mass. 
Saudargas Kazimieras — Mil

ton, Mass. 
šeštokas Kazimieras, Ona, Al

dona, Vytautas, Linas — 
So. Boston, Mass. 

Šidlauskas Zofija, Laimutė — 
Baltimore, Md. 

Šidlauskas Kajetonas — Bal
timore, Md. 

Shilling Edward — Racine, Wise 
Skruodis Mečius, Pranciška, Me

čislovas — Cicero, 111. 
Skridulis Antanas — Phila., Pa* 
Skrupskelis Alina, Enata, Ig

nas, Victoria — North Leeds, 
Maine. 

šlapkauskas Marijona — Chi
cago, 111. * 

Spirauskas Juozas, Olegfja, Re-
Gina, Edmundas — Cam 

bridge, Mass. 
Stanaitis Stasys, Urte, Jonas 

— Waligford, Conn. 
Staniškis Bronislovas, Sofija— 

Kingston, Mich. 
Stankaitis Alfonsas Waterbu

ry, Conn. 
Stempužis Juozas, Aldona'— 

Cleveland, Ohio. 
Stramaitis Petras, Adele, Vytau

tas Bernardas, Marija — 
Bedford, Va. 

Tamošiūnas Anastzija — Ber
tha, Minn. 

Tamulionis Stasys — Phila., Pa. 
Toliušis Juozas, Ona — Chica

go, 111. 
Trimakas Stasys, Emilija, Mil

da — Joliet, 111. 
Urbonavičius Andriejus — Wor

cester, Mass. 
Vailokaitis Algis — Worces

ter, Mass. 
Valaitis Juozas, Albina, Audro

nė, Ričardas — Cambridge,Vt. 
Varaneckas, Eduardas, Elena, 

Sangundas — Chicago, 111. 
Vasiliauskas Antanas, Marija, 

Algimantas — Maspeth, N.Y. 
Veikutis Kazys — Phila., Pa. 

0 Apie š. m. rugpiūčio 20 d., lai
vu "Marine Marlin" į New Yor-
ką atvyko šie lietuviai tremti
niai: 

Bacevičius Vladas — Cincinnati, 
Ohio. 

Butkus Adelė, Anatolis — So
merset, Ohio. 

Bigelis Vincas, Liudvina, Jiira-
tė, Ramūnas — St. Charles, 
111. 

Brazaitytė Antanina — Balti
more, Md. 

Bražėnas Vilhelmas, Elena, Pra-
ksėda, Lyvia — Stamford, 
Conn. 

Bujauskaitė Anastazija -— 
Chamaign, 111. 

Andrijauskas Vaclovas, Usė — 
Melrose Park, 111. * 

Austrą Juozas, Genova lig, Jū
ratė — Baltimore, Md. 

Dolgakius Laimutis, Simonas, 
Albina, Aldona, Antanas — 
Rensselear, Ind. 

Endriuškevičius Valentinas — 
Sutton, Mass. 

Gabrėnas Vladas, Eleonora, Au
dronė — Chicago, UI. 

Gečiauskas Mykolas, Antanina, 
Birutė, Mykolas — Hartford, 
Conn. 

Grinkevičius Petras, Jonas, Ma
rija — Dodge, Mass. 

Gustaitis Pranas — Brookyn, 
N. Y. 

Ignatavičius Bronįus — Otse
go, Mich. 

Janušonis Juozas — Philadel
phia, Pa. 

Jasevičius Antanas, Irena — 
Wexford, Pa. 

Juodaitis Stasys, Marija, Regi
na, Danielius — Minersville, 
Pa. 

Juodvalkis Antanas, Ona, Uo

sis — Chicago, 111. 
Ivanauskas Kristina, Romual

das — Waterbury, Conn. 
Kondratas Vladas —- Chicago, 

111. 
Kriaučiūnas Antanas, Antanas, 

Algirdas — Chicago, 111. 
Kryževičius Valentinas — Phi

ladelphia, Pa. 
Kudukis Antanas, Zofija — Ci

cero, 111. 
Lapenas Gediminas, Janina, Ge

diminas — Chicago, 111. 
Lizaitienė Konstancija, Juozas 

— Baltimore, Md. 
Malakauskas Ona — Baltimore, 

Md. 
Matonis Dominikas —- Larotan, 

Mich. 
Modestavičius Cezaris, Felicija, 

Genė, Algirdas, Eduardas — 
Allegan, Mich. 

Motieka Kazimieras — Bing-
hamton, N. Y. 

Nastopkienė Adelė — Chicago, 
111. 

Pilesika- Vytautas — Itartford, 
Conn. 

Prapuolenis Jadvyga, Aurelijus, 
Jurgis, Bernardas, Magdele-
na — Cicero, 111. 

Račiūnas Elzbieta, Kazimiera — 
Hindsdale, Ui. 

Rudelis Hencis — Elkton, Md. 
Sakavičius Vosylius, Olga — 

Wexford, Pa. 
šimkevičius Juozas — Chicago, 

111. 
Strimaitis Juozas, Ona, Jonas, 

Jūra — Elizabeth, N.J. 
Sušinskas Alfonsas — Cleve

land, Ohio. 
Suveidis Jonas — Astoria, L.I., 

N.Y. 
Stropienė Julijona Rockford, 

m. 
Tanajauskas Adelė, Gediminas, 

Jonas, Juozas — Greenfield 
Center, N. Y. 

Tornau Erich — Pittsburgh, Pa. 
Tursa Vladas — Waterbury, 

Conn. 
Vaitiekūnas Aleksandras, Ma

rija, Algirdas — Chicago, 111. 
Vyšniauskas Antanas, Herta — 

Pittsburgh, Pa. 
Vizinas Vladas, Julijona — 

Rockford, 111. 
Zardinskas Viktoras, Stefa, Da

lia, Aleksandras *-*~<įhicago, 
111. 

Žukas Jonas, Elena, fonas — 
Ozone Park, N. Y. 

žiobakas Alfonsas — North Jud-
son, Ind. 

Aipe š. m. rugpiūčio 22 d* lai
vu "General Blatchford" į New 
Yorką atvyko šie lietuviai trem
tiniai: 7 
Alejūnas Mikas — Cambridge, 

Mass. 
Andruškevičins Antanas, Birutė 

— Hawthorne, N. J. 
Armavičius Izidorius, Cecilija, 

Henrikas, Elena, Eduardas 
WaterbUry, Conn. 

Kun. Bacevičius Jonas —- Por-
terfield, Wiso, 

Bajerčius Jonas — Waterbury, 
Conn. 

Bajoraitis Faustas Cleveland, 
Ohio. 

Brazaitienė Marcele — Montro
se, Mont. 

Brazdžiūnas Antanas, Vanda, 
Antanas — Shrewsbury, Mass 

BrokuriuU Genovaitė — Anso-
nia, Conn. 

Bučinskas Jonas, Jadvyga, Ar
vydas, Titas, Algimantas, Si
gitas, Viktorija —- Chicago, 
111. 

Bučnys Pranas, Pranas —. Nor
wood, Mas. 

Butktis Alfonsas, Elena, Adelė, 
Robertas, Valerija, Dalia — 
Chicago, 111. 

Dambrauskas Antanas, Bronė, 
Kazimieras, Antanais — Chi
cago, 111. 

Daržinskis StaSys, Ona, Kazi
mieras — Cicero, 111. 

Daunys Aleksandras, Gražina, 
Arūnas — Philadelphia, Pa. 

fcirmauskas Bronius, Elena, Ne
ringa, Romualdas — Phila
delphia, Pa. 

Domkus Petras, Danutė, Vladas, 
Kazimieras — Chicago, 111. 

Fogtįenė Marija, Regina, Ed
mondas, — Syracuse, N.Y. 

Grigaliūnas Antanas — Brook
lyn, N. Y. 

tndreika Lionginas, Stanislava, 
Meilutė — Brockton, Mass. 

Jakubauskas Jonas, Albina, Jo
nė — Baltimore, Md. 

Jankevičius Vytautas — Linden, 
N. J. 

Jankevičius Magdaleiiii — Hem
pstead, L.I., N.Y. 

Jankevičiūtė Ona —» Columbus, 
Ohio. 

Jankūnas Kazimieras, Liucija, 
Kazimieras — Elizabeth, N.J. 

Janusas Pranas, Bronislava, 
Kristina, Nijolė, Antanas — 
Chicago, 111. 

Jaskauskas Veronika, Jonas — 
Merchantville, N.J. 

Jomantas Antanas, Pranas, Al
gimantas — Chicago, 111. 

Juchnevičius Vytautas — She
nandoah, Pa. , 

Jurskas Juozas — Chicago? 111. 
Kaminskienė Ona, Vytautas, 

Aldona — Buckland, Conn. 
Kantaravičius Viktoras feo. 

Boston, Mass. 
Kaunienė Karalina, Antanina, 

Laima — Manchester, Conn. 
Kilikevičienė Izabelė — Short 

Hills, N.Y. 
Katinauskas Motiejus — Spring

field, Mass. 
Kazlaitienė Agnietė — Lancas

ter, Pa. 
Kinaitienė Sta«4, Renata — 

Brooklyn, N. Y. 
Krikščiūnas Ona, Julija* Ona, 

Gytis — East Chicago, Ind. 
Krivailienė, Irena, Joana — Ga

ry, Ind. 
Kucinas Juozapas, Zuzana, Re

gina, Aurela '«•* West Hano
ver, Mass. 

Kuklys Teofilis — Chicago, 111. 
Karablikowas Borisas — New 

York, N. Y. 
Kubilevičius Antanas —« Phila

delphia, Pa. 
Masilionis Juozas, Valerija, Al

dona — Merchantville, N.J. 
Michalowska Helena — Chica

go, m. 
Miknaitis Motiejus, Marijona, 

Marija, Romutis — Chicago, 
111. 

Mimgaudis Juozapas — Dor
chester, Mass. 

Nagys Mikas — Chicago, HI; 
Naujalis Juozas New Britain, 

Mass. 
Orentas Juozas — Paxton, Mass 
Orentiene Cecilija, Genovaitė — 

Gardner, Mass. 
Padvarietis Vincas, Elena, Re

gina, Algirdas — Brooklyn, 
N. Y. 

Paalksnis Vladas, Salomėja, 
Stanislovas, Elena S— Chicago, 
111. 

PaČkauskas Petras — New Phi
ladelphia, Pa, 

Palevičius Juozas, Marija, Al
fonsas — Stoughton, Mass. 

Pecenkis Ignas, Adete — Melro
se Park, 111. 

Petravičienė Vanda ««- So. 
Boston, Mass. 

Petrulevičienė Emilija — 

peth, N. Y. J. 
Ratkus Mykolai —- Įjrentc|t| 

N. J. : 
Rinkevičius Juozas, Ona, Min

daugas — Sunnyaide, LXj 
N.Y. 

Ročkus Benediktas Cicet% 
m. 

Rūkas Antanas, Elena, Aristi
dą, Daiva — Yorkville, lit 

Šalkauskas Katryna, Aleksan
dras, Aleksandra, Stanislo
vas, Rauda — Pittsburgh, Pa. 

Skibilskis Mykolas, Skolastįka 
— Chicago, 111. 

Sinkaitė Stefanija •*— čhicagjty 
111. V? 

Skirpstas Vincas, Marija, Ni
jolė — Pittsburgh, Pa. 

Sklerys Antanas — Winds®! 
Conn. 

Špokevičius Boleslovas, Stanis
lava, Giedrė, Romas — Rock
ford, 111. 

Stanislauskienė Stefanija, An-
gelija — Chicago, 111. 

Starkus Jurgis, Petronelė, Jū
ratė, Jonas — Chicago,' 111. 

Stasaitis Vincas, Ona, Vida, A2V 
vydas — Chicago, 111. 

Statkevičius Jonas — Provi
dence, R.I. 

Steikūnas Antanas, Sofija, Ra
mutė — East Chicago, 111. 

Stembokas Julius, Apolonas, Ju
lius — Athol, Mass. 

Stončius Pranas, Filomena, Pi
jus — Chicago, 111. 

Striupaitis Juozas, Vitalija —i 
Donalsdon, Pa. 

Slikas Stasys,- Teresė/ Eugeni
jus — Brooklyn, N.Y. 

Stonkus Antanas, Malvina —4 
Chicago, 111. 

Šumakarienė Magdalena — Phi
ladelphia, Pa. 

Targonskis Vytautas — Ams
terdam, N. Y. 

Treideris Magdalena —• iWa-
terbury, Conn. 

Tupčiauskas Vytautas, Marija, 
Šarūnas, Arvydas — Chica
go, 111. 

Uogintas Algimantas, Eleonora 
— Norwich, Conn. 

Urbonas Aleksas, Bronislava, 
Danguolė, Barnabas — Chi
cago, 111. 

Utara Vytautas, Magdalena, Jo
nas, Kaza — Maywood, 111. 

Vaitkūnas Juozas, Teresė, Al
dona, Zita — Norwood, Mass. 

Vizgirdas Tadas, Marija, Rimas, 
Dalia — Fanwood, N. J. 

Vasiliauskaitė Uršulė — Troy, 
N. Y. 

Vilčiauskas Juozas — MelroM 
Park, 111. 

Viburienė Stasė — Brockton, 
Mass. 

Zaidotas Juozas — Brooklyn, 
N. Y. 

Apie š. m. rugpiūčio 23 d., 
laivu "General Muir" į New 
Yorką atvyko šie lietuviai trem
tiniai : 
Adamkavičfcte Voldemaras — 

Chicago, 111. 
Augustauskienė Eugenija — 

Chicago, 111. 
Bacevičius Juozas, Ona, Jonas, 

Aloyzas, Richardas — East 
Chicago, 111. 

Banionis Antanas — Shenan
doah, Pa. 

Barkus Jonas — Shelburne, Vt. 
Barteika Stasys Cleveland,O. 
Blažys Jonas, Ona — Chicago, 

m. • -i*' r*T«i[ 
Bliumas Petras So. Boston, 

Mass. 
Budriūnas Jonas, Alfonsas — 

Chicago, 111. 
Būdvytis Kazys Woodha-

ven, L.I., N.Y. 
Butėnas Juozag, Filomena — 

Chicago, 111. 
Ditrichas Henrfčhas, Ona, Oil*, 

Irena — Chicago, 111. 
Eidimtas Gabrielė, Dalia — Chi

cago, 111. 
Gabė Leonas «— Maspeth, LX, 

N. Y. , 
Gečas Alfonsas — Chicago, 111. 
Gavėnavičius Juozas — Chica

go, 111. 
Grebliūnas Albinas, Juzė,. Meilė, 

Aldona — Munhall, Pa. 
Grigalauskaš Vincenta, Jurgis, 

Liucina, Jolanta —- Chicago, 
IU- .j 

> (Perkelta į 5-tą pauL) -_įj 



D I R V A  

(Atkelta iš 5-to pusi.) 

kiekvieną mėnesį reikia apie 10 
galionų kraujo. 

Apie 200 clevelandiečių nuo 
karo laiko jau yra davę bent 
po galioną kraujo, daugelis kf-
tų po mažiau, žmonės ateina 
po vieną ir grupėmis į Raudo
nojo Kryžiaus centrą kiekvieną 
trečiadienį nuo 2 iki 6 vai. ir 
kiekvieną penktadienį nuo 1 iki 
5 valandos ir duoda savo krau
ją, kuris būtinai reikalingas 
daugeliui gyvybių išgelbėti. 

Kas gali duoti savo kraujo 
tam kilniam tikslui, telefonuo-
kit SU 1800 ir prisidėkit prie 
tų geradarių būrio. 

PASKUTINIS ŠIOS VASAROS 
POP KONCERTAS 

šį šeštadienį, rugsėjo 27 d., 

rip/UNKESE 
įvyks paskutinis šios vasaros 
POP koncertas Public Audito
rium. Programoje dalyvaus vie
tinės pajėgos: Gloria Godfrey, 
jauna clevelandietė dainininkė 
soprano, ir vasaros orkestro kon
certmeisteris Ernest Kardos, 
smuikininkas, kuris smuikuos 
garsiu Stradivariaus smuiku iš 
T. L. Fawick kolekcijos, verti
namu « $35,000 ... Dainininkė 
dainuos arijas iš operos Bohe
ma, Tosca ir kt. Orkestro, pro
gramoje Granados, Rimskio Kor-
sakovo, Lane ir Čaikovskio kū
riniai. Dirigentas, kaip ir per 
visą vasarą — Dr. R. Ringwall. 

Prieš koncertą bilietus galima 
gauti Public Auditorium kasoje 
nuo 7:30, iš Lakeside pusės. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Tag? 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio trečiadienio 

rtidoma kriminaline filma White 

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. 
f " • • % 

LIETUVIŲ SALfi 
išnuomojama 

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

Heat. Dalyvauja James Cagney, 
Virginia Mayo, Margaret Wy-
cherly. 

RKO KEITH'S 105th 
Rugp. 24 - 27 rodo "Crash Dive" 
su Tyrone Power, Dana An
drews ir Anne Baxter; taip pat 
"Show Them Mo Mercy** su Ce
sar Romero. 

Rugp. 28 - 30 rodo "Air Hos
tess" su Gloria Henny, Ross 
Ford; taip pat "Michael O'Hal-
loran". 

Šviežias šaldytas maištas 
čia pat po ranka! 
(i 

Taip, patoffwmas yra žodis modernim elektriniam 
Šaldytuvui. Patogumas, kurs taupo jūsų laiką ir darbą 
— taupo jūsų maistą ir pingą. 

Jūs visada turite daug šviežio šaldyto maisto po ran
ka. Pietus gaminti lengviau. Jums nebaisūs netikėti 
svečiai. Jūs sutaupote nuo kelionių į turgų. Jūs taupo
te pingus ir maistą... pirkdama daug ir sumažinda
ma maisto sugedimą bei aikvojimą. Ir virti jūs galite 
po daug, galit paruošti maistą ii anksto prieš savai
tę ar net mėnesį! 

Įsigykit modernų Elektrini Mai
sto šaldytuvą. Jis apsimokės 
pats daug kartų laiku, darbu, 
maistu ir pinigais, kuriuos su- ^\f. 
taupysite. 

W . I^OFCOURSF /r&etccnw/ 

R v I C E y A L W A Y S  A  T  Y  O  U  R  F  S E  
I N  T  H E  B E S T  L O C A T I O N  I N  T H E  N A T I O N  

p r t N — — — •  

KLAUSYKIT TEN OCLOCK TUNES' 
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDCS 

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
. Rytais nuo 10—WGAR ir WICA • Vakarais nuo 10—WHK ' 

NAUJAUSI 
NAUJAKURIAI 
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

Griškėnas Albinas, Mari joil®, 
Giedrė, Jurgis, Jonas — Chi
cago, 111. 

Grudzas Kazys — So. Boston, 
Mass. 

Gudelis Adomas,v Genovaitė, Al* 
gis — Brooklyn, N. Y. 

Gudelis Jonas — Cleveland, Oh. 
Jankevičius Jonas — Bismena, 

N. Dak. 
Jasaitis Stasys — Quiney, 111. 
Jesaitis Sofija, Marger — Avon 

Lake, Ohio. 
Juška Alfonsas, Elena, Algi

mantas, Gintaras, Linas — 
Pittsburgh, Pa. 

Kasperas Antanas — Bristow, 
Va. 

Karalis Stasys, Genovaitė, Čes
lovas, Violeta — Powaukee, 
Wise. 

Kasporavičius Kasys — Eliza
beth, N. J. 

Kiliokaitis Martinas — Chica
go, 111. 

Kuprevičius Antanas, Anele, Ge
novaitė — Augusta, Maine 

Kutkus Vytautas, Emilija, Vy
tautas, Mindaugas — Phila
delphia, Pa. 

Lastas Gediminas, Regina, Apo
linaras — Laceyville, Pa. 

Laukys Jonas, Leokadija, Jus
tas, Dangira — N. Carolina 

Lauraitis Stasys,, Zuzana, Mil
da — Yonkers, N. Y.* 

Lelevičius Antanas — Roches
ter, N. Y. 

Mackevičius Edvardas — Chi
cago, 111. 

Mainelis Pranas, Bronisiava — 
Worcester, Mass. 

Majauskas Jonas, Elena, Aldo
na, Ona — Baltimore, Md. 

Mikolajūnas Alvydas — Chica
go, 111. 

Namajuška Domas — Worth, 
111. 

Panavas Juozas — Chicago, 111. 
Jiačkaitis Stefanija, Kazimiera 

— Chicago, UI. 
Rapsevičius Povįlas, Paulina, 

Elena, Vilius — Orland Park, 
* 111. • 

Rucys Juozas — Waterbury, 
Conn . 

Serapinas Ignas, Teodora — 
Brooklyn, N.Y. 

šeškūnas Kazys, Jeva, Elena, 
Vytautas — Baltimore, Md. 

Škėma Antanas, Janina, Kristi
na — Brooklyn, N. Y. 

Smolskis Ignas, Elena,, Vincas, 
Vladas, Juozas — Waterbu
ry, Conn. 

Šlapikas ATitanas, Johanna — 
Norfolk, Va. 

Sprindys Antanas, Irena, Rim
vydas Chicago, UI. 

Sajauskaite Sofija — Aurora, 
111. 

Tautvaišas Povįlas, Moni k a, 
Pranas, Povilas — So. Boston, 
Mass. 

Valiūnas Jonas* —* New Haven, 
Conn. 

Volodkevičius Rapolas — Matta-
pan, Mass. • • 

Vaškevičius Jurgis, Ona -—Kear
ny, N. J. 

Venckevičius Ignas — Chica
go, UI. 

Viktoravičius Jonas — Chicago, 
111. 

Vilūnas Anelė, Laima, Ramu
nėlė, Vida — Rochester, N.Y. 

Vitkauskas Elzbieta, Alfonsas, 
Aleksandra — Auburn, Mass. 

Žakevičius Juozas — Washing
ton, D.C. 

Žilinskas Bronius — Waterbu-

PAIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

ftbw York 24, N. Y. 

Andrušaitis (Endriušaitis) Jur
gis, nuo Kybartų-Virbalio, sū
nus Jono 

Babilius — Motiejūnaite Vale
rija, gimusi Rygoje, kilusi 
iš Gikonių km., Kvetkų vl., 
Rokiškio ap. 

Danisevičiūtės, Antanina Kruk 
ir Matilda Drozd, iš Kybartų, 
gyveno Brooklyne. 

Drozd — Danisevičiūtė Matilda 
ir jos sesuo Kruk Antanina, 
iš Kybartų, gyveno Brooklyne 

Endrušeitįs (gal Andrušaitis), 
Jurgis, nuo Kybartų — Vir
balio, sūnus Jono 

Girdauskaitė Ona, duktė Juozo 
Girdausko 

Girdauskas Antanas ir kiti vai* 
kai Antano Girdausko, kilu
sio iš Navatkių km., Griška
būdžio par., šakių ap. 

Grajauskas, keturi broliai ir 
sesuo, Iš Galvyčių km., Kalva
rijos vl., Telšių ap. 

Gulbė Aleksas, iš Daugpilio, 
Latvijoje. 

Jutzas, iš šakūnėlių (Schaku-
nellen) km., Šilutės (Heyde-
krug) ap., ar jo įpėdiniai 

Kaminskas Ignas, jš Tirkšlių, 
Mažeikių ap. 

Knizikevičius, brolis Kazimiero 
Knizikevičiaus. 

Kruk — Danisevičiūtė Antanina, 
ir jos sesuo Drozd Matilda, iš 
Kybartai, gyveno Brooklyn, 
N. Y. 

Lieščinskaitė, gyvenusi Kupiš
kyje 

Markevičius Jonas ir Juozas, iš 
Karalkrėslio dv., Vilkaviškio 
ap. 

Motiejūnaitė — Babilius Vale
rija, gimusi Rygoje, kilusi iš 
Gikonių km., Kvetkų vl., Ro
kiškio ap. 

Neniškis Juozas, iš Ufltų km., 
Kamajų vl., Rokiškio ap., 
sūnus Motiejaus. 

Petrauskas Jonas ir Petraus
kaitė Ona, iš Degučių km. 
Alsėdžių vl., Kalvarijos par., 
Telšių ap. 

Puskunigis Benediktas, gimęs 
Amerikoje, gyvenęs Kivilių 
km., Akmenės vl., Mažeikių 
ap. 

Renkis — Strimaitienė Olga, M 
Kybartų 

Rydamakas Jonas, s. Simo, iš 
šakvytės km., Batakių vl., 
Tauragės ap. 

Strimaitienė — Renkis, ift Ky
bartų 

Banys Alfredas, gyvenęs Ba-
niškių (Briedaitį) km., Bir
žų ap. 

Baranauskienė — žilionytė Pe
tronėlė, iš Byčiūnų km., 
Onuškio vl., Trakų ap. 

Bojažinskienė Zina ar Zofija, 
iš Šiaulių 

Boreiša Liucijonas, ii Boreišų 
km., Panoterų vi., Ukmergės 
ap. 

Bugnytė — Simonavičienė Pra
nė, iš Akmenės, Mažeikių ap. 

Grinevičius Jonas, iš Juškonių 
km., šetos vl., Kėdainių ap. 

Grušas (Gruzdąs) Vincas, iš 
Šiaulių ap. 

Gruzdąs (Grušas) Vincas, S 
Šiaulių ap. 

Kasiulevičius Vincas, iš Ražų 
km., Lapių vl., Kauno ap. 

Kazakevičius, iš Pašvenčio km., 
Prienų vl., 

Kosinskas Vincentas ir jo žmo
na Szutejko, fyv. Philadel-
phijoje. 

Kunįckas Antanas ir Edvardas 
Markūnas Vladas, iš Slabados 

km., Lyduokių par., Ukmergės 
&p. 

Pakenaitė Ona, iš Balickų km., 
Surviliškio vl., Kėdainių ap. 

Palyvonaitės — Tamoliūnienės 
Elenos ir jos vyro Tamoliūno 
Broniaus giminės ir pažįstami 
prašomi atsiliepti 

Regelskaitė Gertrūda, ig Trok-
šelių km., Kražių vl. 

Rutkauskas Petras, iš Grigikių 
km., Bagaslaviškiu vl. 

REIKALAUKITE GERIAUSIO! 

\ 

m 

§ 
Iš geriausių medžiagų sudarytas išbandyta formula ir gi
riamas kaip Pick of the Crop. Tai yra P. O. C. alus — ex 
tra sausas — šviesus — gaivinąs. Pabandykit! Laikykit 
dėžę tikroms vaišėms. 

fXTRA 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

£mios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

Mire jau 20,500 lietuvių ateivių 
Su"* šiame numeryje paduo

damais mirusiųjų lietuvių var
dais, čia žymimų mirusių lietu
vių skaičius pasiekė jau 20.500 
nuo 1937 metų vasario mėn., 
kuomet DIRVOJE mirusių lie
tuvių ateivių vardai pradėta 
skelbti. 

GALDIKAS Mikas, 54 metų, 
mirė Hartville, Ohio. 

BREDICKIENĖ (Jokubinutė) 
Agota, senyvo amžiaus,' mirė 
31 d. gegužės 1949 m., Mc-
Kess Rocks, Pa. 

ČERNIAUSKAS Juozas, 35 me
tų, gimęs Pittsburgh, Pa., mi
rė birželio 24 d. 1949 m. 

VARNAGIRIS Vincas, mirė ge
gužės mėn., Murrysville, Pa. 

JONAITIENĖ Agota, mirė ge
gužės 21 d., Baltimore, Md. 

Šileris Jurgis, iš Dubįškių km., 
Šakių ap. 

šilinskis Stanislovas, iš Veckų 
km., Naumiesčio vl., Tauragės 
ap., ir žmona Uršulė 

Simonavičienė — Rugnyte Pra
nė, iš Akmenės, Mažeikių ap. 

Šinogalytė Marįja, iš "Pašvenčio 
km., Jurbarko vl. 

Slapkauskas — Šlapokas Ka
zimieras, iš Meižių km., Ba
gaslaviškiu vl. 

Šlapokas — Slapkauskas Ka
zimieras, iš Meižių km., Ba
gaslaviškiu vl. 

Szutejko — Kosinskienė ir vy
ras Kosinskas Vincentas, gyv. 
Philadelphijoje. 

Tamoliūno Broniaus jo žma-
" nos Palyvonaitės Elenos gi
minės ir pažįstami prašomi 
atsiliepti. 

Tocionis Vincts,, iš Gelentenų 
km.,. Nemunaičio vl., Alytaus 
ap. 

Vačikauskas Augustas, Benotas 
ir Vincas, įš Trukiškės km., 
Tauragės vl. 

žilionytė — Baranauskienė Pe
tronėlė, iš Byčiūnų km., Onuš
kio vl., Trak^ ap. 

KĄSČIUKAITIS Antanas, mirė 
gegužės 24 d., So Boston, 
Mass. 

PETRIKOMENĖ Darata, mirė 
' gegužės 16 d., Edvvardsville, 
Pa. 

BERNECKIENĖ Jieva, mirė ge
gužės 18 d., Wilkes Barre, Pa. 

RACKIENĖ Viktorija, 81 metų, 
mirė gegužės 20 d., Charles
ton, Mass.^ 

ŠIDLAUSKIENĖ Ona, 55 metų, 
mirė gegužės 22 d., So Boston, 
Mass. (Darsūniškiu parap.) 
Amerikoj išgyveno 42 metus. 

AUGUNAS Aleksandras, mirė 
gegužės 5 d., Philadelphia, Pa. 

ŽEKIENĖ Karolina, mirė ge
gužės 23 d., Luzerne, Pa. 

PŪKELIS Petras, mirė gegužės 
27 d., Pittston, Pa. 

LILEIKIS Mateušas, 61 metų, 
mirė gegužės 8 d., Pittston, 
Pa. (Raseinių ap.) 

URBONIENĖ Antanina, 61 me
tų, mirė balandžio 29 d., Day
ton, Oiho. (Šiaulių ap.) 

ZAKARIENĖ Jieva, 55 metų, 
mirė balandžio 28 d., Dayton, 
Ohio. (Panevėžio ap.) 

LATVIS Adomas, 63 metų, mi
rė gegužes. 28 d., So Boston, 
Mass. 

ŽUKAUSKIENĖ Petronelė, mi
rė gegužės 16 d., Lowell, Mass 

ZAKARAUSKAS Jonas P., mi
rė gegužės 24 d., Lowell, Mass 

KISIELIUS Benediktas, 66 me
tų, mirė gegužės mėn., Phila
delphia, Pa. 

OKSTINIENĖ Paulina, 63 metų, 
mirė gegužės 5 d., Philadel
phia, Pa. 

MOLUŠIENĖ Albina, €6 metų, 
mirė gegužis g d., Philadel
phia, Pa. 

SAROKA Adomas, mirė gegužės 
mėn., Shenandoah, Pa. 

PEČIULIS Vincas, 59 metų, mi
rė gegužės 1 d., Youngs town, 
Ohio. (Trakų ap.) 

VALAVIČIUS Juozas, 60 metų 
mirė gegužės 2 d., Indiana 
Harbor, tod. (Šiaulių ap.) 

KEBLA1TIENĖ Salemona, 57 
metų, mirė gegužės 2 d., De
troit, Mįch., Panevėžio ap. 

STURONAS Izidorius, 69 metų, 
mirė gegužės 4 d., Detroit, 
Mich. 

DUMBLIAUSKAS Petras, mi
rė balandžio 25 d., New Bri
tain, Conn. 

MILIKIENĖ Anelė, mirė gegu
žės mėn., Homestead, Pa. 

ŠEŠTOKAS Antanas, mirė ge
gužės mėn., Pittsburgh, Pa. 

VAITEKUNIENĖ Karalina, mi
rė gegužės mėn., Mahanoy 
City, Pa. 

GUSTAITIS Jonas, 51 metų, 
mirė gegužSs mėn., Mahano? 
City, Pa. 

O'BRIEN Marijona (Niedzin-
skaitė) mirė gegužės 17 d., 
Brooklyn, N. Y. 

ŠUKIENĖ Kastancija, mire ge
gužės 17 d., Philadelphia, Pa. 

DANUSA Jurgis mirė gegužės 
2 d., New Haven, Conn. 

TARUTIS Vincas, 40 metų, mi
rė gegužės 13 d., New Britain, 
Conn., kur buvo ir gimęs. 

TEMELIENĖ Antonia (Staškfi-
naitė), pusamžė, mirė birže
lio 7 d., Chicago, 111. (Ukmer
gės par., Plukių kaimo). 

BILKIS Vincas, pusamžis, mire 
birželio 10 d., Chicago, 111. 
(Panevėžio ap., Darželių km.) 

MISUNSKIENĖ Karolina (Ma-
karauskaitė), pusamžė, mirė 
birželįo 9 d., Chicago, 111. (Pa
nevėžio ap., Naujamiesčio par. 
Kairįų km.) 

T AR AND A Antanas, pusamžis, 
mirė birželio 9 d., Chicago, 
111. (Vilniaus ap., Daugėliškiu 
par., Norikių km.) 

VALINSKIENĖ Teklė (Meškai-
tė), pusamžė, mirė birželįo 9 
d., Chicago, 111. (Ukmergės 
ap., Skemonių par., Klevėnų 
km.) .Amerikoj išgyveno 3S 
metus. ' 

MAŽEIKA Stanįslovas, pusam
žis, mirė birželio 9 d., Chicago, 
111. (Stulgių par.) Amerikoj 
išgyveno 47 metus. 

GRIGALANZ Jonas, puamžis, 
mįrė birželio 13 d., Chicago, 
111. (Raseinių par., Aukšta-
šlynio kaimo) 

SHIMKUS Antanas, pusamžis, 
mirė birželio 22 d., Chicago, 
111., (Raseinių ap., Viduklės 
par., Aleknų kaimo). 

L -sb-v<»• 'i . * K : 
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TURĖSIME CLEVELANDE 

DAR NEMATYTAS IŠKILMES 
Tautos šventės minėjimas, 

kaip dabar galutinai paaiškėjo, 
fvyks rugsėjo mėnesio 11 die
ną, sekmadienį, Lietuvių Salėje. 
Valanda bus pranešta kitame 
DIRVOS numeryje. Minėjimo 
programai rengiasi choras, šo
kėjai ir kitos meninės pajėgos. 

Bet ypatingiausioji Tautos 
šventės paminėjimo dalis bus 
pačią rugsėjo 8 dieną LIETU
VIŲ DARŽELYJE. Ten bus vė
liavos pakėlimo ir nuleidimo iš
kilmės 

Vėliavos pakėlimas įvyks ank
sti rytą, 7 valandą, su kukles
nėmis apeigomis, o didesnės iš
kilmės bus vėliavą nuleidžiant, 
vakare: 8:30 vai. 

Iškilmes atliks lietuviai skau
tai. Clevelando lietuviai kviečia
mi kuo gausiausiai dalyvauti 
tose iškilmėse, kurios bus at
liktos su atitinkamomis tradi
cinėmis apeigomis, daugumo cle-
velandieciu dar nematytomis. 

SKUBĖKITE VISI, VISI! 
Jau visa savaitė, kaip ma

tome lietuvių lankomose vieto
se atsišaukimą, prasidedan t į 
šiais žodžiais. Jis kviečia sku
bėti į Clevelando Lietuvių Trem
tinių Draugijos rengiamą ge
gužinę — pikniką, kuris įvyks 
šį sekmadienį, rugpiūčio 28 d., 
Dr. Tamošaičių sode prie ežero, 
26001 Lake Shore Blvd. Pradžia 
2 valandą. 

Nuvažiuoti galima miesto su
sisiekimo priemonėmis. Visų pir
ma iš savo gyvenamosios vie
tos reikia nuvažiuoti iki Euclid 
Beach. Iš daugumos vietų va
žiuojant reikia persėsti. Iš Euc
lid Beach reikia sėsti į autobusą 
"County Line" (mokestis 10 c.) 
ir važiuoti iki 260 gatvės, čia 
pat ir bus 26001 Lake Shore 
Blvd. 

DARBO — BUTO 
garantijoms išrašyti blankų, tin
kamų naudoti išrašant per visas 

MONCRIEF'S Šildymo Sistemos 
Palaiko Daugiau Clevelando Namy ŠILTAIS negu 

kurie kiti Šildymo Padargai 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 .  

I 

Come in and meet your old friend 
Bill Green, now tending bar 

VIC'S OASIS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 

Air Conditioned Good Service 

Visit BRAZIS' 

WANNA KUM BAK INN 
One mile east of Geneva, Ohio on U. S Route 20 

• LIQUOR — BEER — WINE * 
We serve steaks, chops, chicken and spaghetti dinenners 

at all times 

Tourist Cabins Dancing 
"'Ashhibbula County's most beautyful dine and dance spot" 

JAKUBS SON 
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo [staiga 

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

© 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuves 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

į. ? 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
f'aiia Dirvos Ritlakcijos) 

Užk\ r'icčiame Lietuvius iš kitų  miestų - sustoti pas mua. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

organizacijas ir tiesiog per DP 
komisiją, BALFas atsiuntė į 
DIRVĄ ir clevelandiečiai jų ne
mokamai gali gauti. 

Kitur gyvenantieji tuo reikalu 
prašomi kreiptis j vietinius BAL 
Fo skyrius arba tiesiog j BALFo 
centrą, 105 Grand St., Brooklyn, 
N. U, 

Į DIRVĄ laiškais prašom dėl 
dėl blankų nesikreipti. 

ATTENTION! 
SPEED 

Dr. V. KUDIRKOS DRAUGIJOS 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Superior 
Ave., 8 vai. vak. Nariai kvie
čiami būtinai dalyvauti ir būti 
pasiruošę sumokėti narių duok
les. 

HAZEL LEMPKE 

bene vienintelė moteris kandi
datė į Councilman vietą nuo 
22-os apylinkės kreipiasi į DIR
VOS skaitytojus ir visus šios 
apylinkės lietuvius, kviesdama 
juos, kad paremtų ją pirmose 
nominacijose, spalių (Oct.) 4 
dieną. Ji siekianti miesto tary
bos nario vietos todėl, kad ma
nanti, jog esanti tam visai kva
lifikuota. Gerai pažįstanti 22-os 
apylinkės gyventojus ir jų rei
kalus, nes gyvenanti čia jau 15 
metų. Jos nuomone, šioj miesto 
daly reikia pagerinimų ir žada 
už tai kovoti. Sako, kad jos 
namai atviri visiems kaimy
nams iš 22-os apylinkės, kiek
vienas gali užeiti ir pasakyti, 
ka jis galvoja apie šios miesto 
dalies reikalus. Ji yra ištekė
jusi, turi 3 dukteris ir 3 anūkes. 

DIRVA, žinoma, nesiima at
sakomybės už kandidatų paža
dus, bet vertina tą faktą, kad 
ir kitataučiai kandidatai jaučia 
čionai gyvenančių lietuvių reikš
mę ir kreipiasi į juos. Lietu
viams ir patiems reikia šią sa
vo reikšmę atitinkamai įvertin
ti ir kandidatams, už kuriuos 
jie rengiasi balsuoti, iidėstyti 
savo pageidavimus. 

KAS GALI DUOTI KRAUJO? 
Vien karo veteranams gydy

ti paskutiniu laiku Clevelande 
( Perkelta i 5-tą pusi.) 

Parduodamas gasinis virimui 
pečius, 

automatiškas, vartotas nepilnus 
metus, tik už 40 dolerių. 

1742 E 33rd St. Jurgis Buth 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimai 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriaviraaa 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

f 

REIKIA ŽIŪRĖTI, KAIP 
KITAS VAŽIUOJA 

. Susisiekimo policija praneša, 
kad beveik kiekvienos automo
bilių nelaimės vietoje randa nu
kentėjusius karštai besibaran
čius (jeigu jie dar gali bartis!) 
ir kaltinančius viens kitą, kam 
negerai važiavo. 

Apie 70% vairuotojų, . ku
riems atsitinka nelaimės, daž
niausiai, pasirodo, yra netėmi-
ję, kaip kitas važiuoa, per daug 
pasitikėdami savo gabumu vai
ruoti. 

O pagrindine taisykle yra — 
žiūrėk kito vairavimą lygiai, 
kaip savo! Gali būti geriausias 
vairuotojas, bet jei kitas ne
teisingai važiuos, o jo nesisau-
gosi, nesugebėsi laiku sustoti 
ir nukentėsi. O paskui kaltini
mai kitam yra jau vis tiek pa
vėluoti ... 

<' "" \ 
' LABAI GERI PIRKINIAI 
1418, 1420 E. 61st St. Du dviejų 
šeimų namai, sklypas 45 x 143, 
kaina tik $ 9,500. Viename name 
5 ir 4 kambariai, kitame 4 ir 4. 

Namas duoda $ 83.00 nuomos 
per mėnesį įr savininkas pats 
gyvena. 

4 kambariai žemai ir 4 kamba
riai su maudyne viršuj. Nerū-
dyjančio plieno "sinka". Bran
giu linoleumu išklotos virtuvės 
grindys. 45 yardų Wilton patie
salai (carpets) ant laiptų. "Sa-
nitas" sienos virtuvėj. Priean
giai su langais. Atskiras kam
barys prie virtuvės. Puiki mau
dynė aukštai, prausykla žemai. 
Vienas "mentelis" priešaky že
mai ir vienas aukštai. Skalinis 
(Slate) stogas. Garažas. Savi
ninkai išvyksta į Californią 
rugsėjo 15 d. Kaina — kaip 
skubant parduoti. Įmokėti rei
kia $3 - 4,000. Pirkėjas gaus 
daug baldu ir kitų gerų priedų 
prie namo. 

šis gražus vienos šeimos na
mas yra 8029 Whitethorn gatv. 

Pažiūrėkit šiandien! 
Telefonuokite: 

V. Greičius, GL 2286 
TAYLOR REALTY CO. 

KE 5006 
17572 Lake Shore Blvd. 

< Kas ir kur Ifi 
F. Saukevičius su šeima lan

kėsi Kanadoje. Grįžo sužavėtas 
Hamiltono nauja lietuvių kolo
nija. Didžiausio įspūdžio pada
riusios pamaldos, kur pilnoje 
bažnytėlėje susirinkę lietuviai 
visi gražiai gieda lietuviškas 
giesmes. Taip pat, sako, net 
keista, kai matai ištisą minią 
lietuvių ir visi maž daug tarp 
20 ir 40 metų amžiaus, visi 
energingi, gyvi, veiklūs ... 

F. J. Bagočius, advokatas iš 
Bostono, buvęs ilgametis SLA 
pirmininkas, savo atostogų ke
lionės metu, buvo užsukęs į 
Clevelandą ir apsilankė DIRVOS 
redakcijoje. Susipažinęs ir pa
sikalbėjęs, išskubėjo dar į Pitts-
burghą ir paskui namo prie 
d arbo. 

M I R I M A I  
JUOZAS BRAZYS (Brazek), 

iš Riviera Beach, atvykęs į Cle
velandą atostogų, staiga mirė 
širdies liga rugpiūčio 12 d., 558 
E. 122 St. Palaidotas iš šv. Jur
gio bažnyčios rugpiūčio 16 d. 
Laidotuvėm patarnavo Wilkelis 
Funeral Home. Liko žmona Jo
sephine ir duktė Lilian. 

AVIACIJOS LENKTYNES 
įvyks Clevelando aerodrome rug
sėjo 3, 4 ir 5 dd. Dalyvaus 1,000 
dalyvių iš aviacijos, laivyno, na
cionalinės gvardijos Kanados 
aviacijos pajėgų. 

ŠAŠKIŲ — CHECKER 
RUNGTYNĖS 

Rugsėjo 3-6 dienomis Cleve
lande, YMCA centre, 2200 Pros
pect Ave., įvyks šaškių-checker 
rungtynės. Gali dalyvauti vyrai, 
moterys ir vaikai. Bus jaunių ir 
pradedančių grupės. Dalyvavi
mo mokestis — $5.-. Laimėto
jams dovanų jaus $300.-

NAUJOJI PARAPIJA 

kitą sekmadienį, rugsėjo 4 d., 
bažnyčios sode rengia vasaros 
festivalį. Bus žaidimų, pasilinks
minimo, vaišių. Pradžia f v*l. 
Įėjimas 35 c. 

Trijų suaugusių asmenų (ne 
naujakurių) šeima 

ieško 4-5 kambarių buto 

Prašo pranešti telefonu: 
EN 5334 

(35) 

11 KAMBARIŲ NAMAS 
1732 E 33rd St. 

labai gerai išlaikytas, su rūsiu, 
parduodamas labai nebrangiai. 

Nupirkusiam paliuosuojamas 
per 30 dienų. Kreiptis pas sa
vininką 

Jurgį Buth 
(34) 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai 
VISIEMS LIETUVIAMS 

LORENZO W. CAMERON 
Candidate for 

Councilman 25th Ward 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkites i 
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. 

sv 

JONAS G. 
P O L T Ę R  

L i e t u v i s  
Mamų Maliavotojag 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai 
MUSŲ DRAUGAMS ir RĖMĖJAMS 

Serving the Finest Barbecued Ribs-Chicken Steaks 
Chops at All Times 

M A U R I C E' S 
Restaurant1 and Lounge Bars 

OPEN MONDAY thru SATURDAY 6 AM to 2 AM 
SUNDAYS 10 AM to 8 PM 

2972 Mayfield Rd., at Superior FA 9708 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai 
VISIEMS LIETUVIAMS 

E. C. P A R R 

MEMBER OF THE COUNTY SCHOOL 

BOARD OF EDUCATION 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai 
VISIEMS LIETUVIAMS • 

W 

CLYDE C. HILL 

present 

MEMBER OF THE SCHOOL BOARD 

of the 

COUNTY BOARD OF EDUCATION 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
t 

—HAMMOND VARGONAI PER šERMENlfe* 

6202 SUPERIOR AVB. HEnderaon 9292 

IIHIHNHMIINNI 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515, 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

;«iiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHfiiiNimri 

Į P J KEKSIS 
§ 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohki 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

s Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- S 
s kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą (vai- 3 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
z garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniikai. 
r<m»iMnniiiiiinniminmniininnnnmiiinniinnniiiiiiiiniiiiniiiiiiwmiiHMmi' 
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[ I. J. SAMAS - JEWELER ( 
z s 
= PersikčJė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę g 
i i 
| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre g 

s Dabar jau turime didesnĮ rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* g 
i rodčlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. , g 

i/r- w ^ 
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