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Dažnai tenka matyti, kaip at
vykusių "dypukų" globėjai, ypač 
tie, pas kuriuos atvyksta pirmą 
kartą, džiaugiasi ir atsidžiaugti 
negali. Vedžioja, supažindina, 
rodo ir vis džiaugiasi. Nes turi 
ligi tol neturėtą pergyvenimą. 

O jei dar pasitaiko, kad "cha
rakteriai sutampa", tai jau tik
rai kuriam laikui susidaro kaž 
kas panašu į "medaus mėnesį". 

Bet štai įspūdžiai vieno ameri
kiečio, kuris tų "dypukų" jau 
dešimtimis per savo rankas pra
leido. Jis rašo: 

"Jų akys plačios, o širdys nori 
visa aprėpti. Suprantu, kad 
jiems visa jdomu, o ypatingai 
pamatyti pasaulio prašmatny
bes. Jie gyvena mintimi, kad per 
kelias minutes reikia visas krau
tuves išpirkti. 

Nueiti patys niekur negali', at
likti reikalų irgi — kalbos ne
moka ... Pabaudai už tą, paduo
du jiems miesto planą į rankas 
ir žinokitės vyrai: mano nei lai
kas, nei sveikata, ypač kišenė 
neišneša supažindint su praš
matnybėmis. 

Kurie važiuoja toliau, tai nuo 
laivo atgabenu į stotį, na ir — 
maukite vyrai, o jei norit New 
Yorką pamatyti, paimkit porą 
dienų atostogų. 

Kurie važiuoja pas mane ar į 
mano miestą, — irgi aprūpinu 
miesto planu ir susiraskite, pa
sismaginkite. Fabrikus pažy
miu raudonu pieštuku, o jei susi
kalbėti besirengdami atvažiuoti 
nepasistengėt pramokti, tai var
tokite rankas... Ar ne puiku? 

Su darbais mūsų apylinkėje 
blogai. Vyrams "dypukams" li
ko restoranuose lėkščių plovimo 
darbai. Bet kadangi jų mūsų 
apylinkėj yra apsčiai privažia
vę, tai nėr didesnio restorano, 
kur nedirbtų bent vienas "dy-
pukas".Šešios dienos per savai
tę, nuo 9 ikil2 valandų per die
ną, duoda valgyti ir dar 35 do
lerius per savaitę. Tenka pakel
ti karščio, o be to, neapsiriboja 
vien tik lėkščių plovimu: reikia 
plauti katilus ir grindis. 

Moterims kiek geriau, bet ir 
joms tik dviejų rūšių darbą te
galima gauti: namų ruošos ir 
siuvyklose. Siuvyklose labai 
skursta. Nes darbas nuo viene
tų. Vietinės, seniau dirbančios 
ir susikalbančios išgaudo leng
vesnius ar geriau atlyginamus 
darbus, o dar Įpratusios, tai ne
blogai ir uždirba. Naujokės gau
na tik tuos darbus, kurie lieka 
nuo kitų, keblesnius, menkiau 
atlyginamus, o kai neįpratusios, 
tai gerai, jeigu po savaitės par
sineša 20 dolerių. 

Jos pasitenkintų ir su 20 do
lerių, bet "bosai" nepatenkinti, 
kad nei minimumo nepadaro. 
Dažnai dėl to ir atleidžia iš dar
bo. O kitos, nematydamos švie
sesnės dienos tame darbe, pa
čios meta... Tik labai maža da
lis ištesi ir išsilaiko siuvyklose. 

Namų ruošos yra neblogų vie
tų, net galima pasirinkti. Yra 
vietų, kur nereikia nei skaibti, 
vietų, kur nereikia nei skalbti, 
vaikus prižiūrėti, bet dažniau
siai tie vaikai nukamuoja žmo
gų, nervus suėda... Kurios mo
ka virti, toms geriau. 

Už namų ruošos darbą, mo
ka mėnesiui nuo 80 iki 120 dole
rių, — kaip susidera. Tokius 
darbus galima gauti ir kalbos 
nemokant, bet dažniausiai pa
geidauja, kad nors kiek mokėtų. 

Yra darbų vedusiems, t. y. 
vyrui su žmona, alga maž daug 
300 dolerių mėnesiui, vieta gy
venti ir maistas. Bet tai tik 
dviem žmonėm be vaikų. Su vai 
kais niekas nenori nors ir už dy
k a . . .  

Tokiems žmonėms darbas 
toks: moteris — virėja ir valy
toja, vyras — namų prižiūrė
tojas ir patarnautojas (Blittler) 

ir šoferis. Pageidauja, kad mo
kėtų vairuoti automobilį, kad 
abu mokėtų anglų kalbos ... 

Tai tokios tokelės čia su nau
jakuriais." 

Tai yra laiškai iš New Jersey. 
Be abejo, daug kur yra panašiai. 
Vieną abejonę būtų galima kel
ti, tai dėl tvirtinimo, kad naujai 
atvykusieji turi noro iš karto 

visas krautuves išpirkti ir visas 
prašmatnybes pamatyti. 

Mums atrodo, kad gal ir pasi
taikė kas vienas su tokiais apeti
tais, bet paprastai pradžioje, 
kol kišenės tuščios, pirkimai 
ir miesto įdomybės kuo mažiau
siai rūpi. 

Kalbos nei kiek nepramoku
siems bausmė — pasiūlymas 
vartoti rankas — logiška ir dau
geliu atvejų pelnyta bausmė... 

KIEK DOLERIŲ ESI VERTAS? 
K. Apaščia 

Iš tiesę, tautieti, kiek dole
rių esi vertas? Ar galima už 
tave duoti 10,000, 20,000, o gal 
ir visą 100,000 dolerių? Jeigu 
taip, tai tavo gyvenimas ir dar
bas praėjo ne tuščiomis. Tu esi 
garbingas žmogus ir esi vertas 
ne tik gero žodžio, bet ir drau
gystės. Verta tave pažinti ir 
kitiems apie tave pasakyti, nes 
tu, kaip matyti, stovi ant tvir
tų pamatų, nuo kurių bile koks 
vėjelis jau nebenupūs ,,, O gal, 
gal už tave negalima nė nikelio 
duoti? Gal tu plikas, kaip til
vikas? Tada jau bėda, nes sau
so nieks neklauso... 

Turtas dažniausia sukrauna
mas per sunkų darbą ir kietą 
taupymą. Taupymas, žinoma, 
geras dalykas. Turtai reikalingi 
ne tik Atskiram žmogui, bet 
taip pat ir valstybei. Turtai 
sudaro ekonominį gerbūvį, tur 
tai turi didžiulę jėgą. Tatai 
kiekvienam aišku. Bet — vis
kas su saiku ir su protu. Kas 
iš pinigo pasidaro aukso veršį 
ir tik jį garbina, tam tas pats 
pinigas atneša tik nusivylimą, 
o kartais ir tikrą pražūtį. Juk 
dar nesenai skaitėm laikraščiuo
se, kad New Yorko gatvėje bu
vo rasta nuo bado bemirštanti 
moteris, nors ji turėjo susitau
piusi bene 70,000 dolerių! De
presijos metais ne vienas tur
tuolis iššoko pro langą ar nu
sišovė. Taigi, atsitinka, kad pi
nigai — galvažudžiai. , 

Teisingai todėl yra sakoma, 
kad pinigai nėra gyvenimo tiks
las, o tik priemonė to tikslo 
siekti. Bet ir be pinigų yra dau
gybė kitų priemonių, kurios yra 
svarbesnės už pinigą. 

žmogaus vertė ir jo garbin
gumas ne nuo turto pareina. 
Komunistėlis Bimba ar lietu
vių tautos budelis Sniečkus ga
lėtų būti ir milijonieriai, bet 
mums jie vistiek nė nikelio ne
verti. Turtą susikrauti ir jį 
išlaikyti yra lengviau, negu bū
ti tikruoju žmogum. Tikrasis 
žmogus patsai tobulėja savo 
dvasia ir kitiems šviečia savo 
pavyzdžiu. Jis yra naudingas 
savo tautos narys ir jai pagal 
savo išgales tarnauja. Beveik 
kiekviena šalis turi nežinomojo 
kareivio kapą, pastatytą garbin
giausioje vietoje, ties kuriuo pa
maldžiai svyra valstybių vėlia
vos, maldai klaupiasi minios, 
sudedamos ant jo brangiausius 
vainikus. Taip buvo pri©š 
taip bus ir po mūsų. 

Kiekvienoje šalyje taip pat 
yra ir didžturčių kapų, bet kaip 
greitai jie užželia smilgomis ir 
dingsta užuomarštyje ... 

Kieno gyvenimas buvo gar
bingesnis ? 

Mums, žinoma, yra džiugu, 
kad esama kietu darbu gražaus 
turto susikrovusių lietuvių. Jie, 
kaip sakoma, jau prasimušę į 
gyvenimą. Bet, gink Dieve, jei 
toks lietuvis nusigrįžta nuo lie
tuvybės, jei lietuvį bijo ^ susi
tikti ir lietuvybės darbui yra 
visai abejingas, ko toksai žmo
gus mums yra vertas? Tai ta 
sausoji šaka, kuri nuo lietuvy
bės medžio savaime nukris. 

Garsusis kan. J. Tumas-Vaiž
gantas, rodos, galėjo ir turto 
susikrauti. Bet jam mirus te
rasta vos 1,000 litų (100 dole 

rių), o ir tie patys pagal jo va
lią buvo paskirti neturtingiems 
studentams sušelpti. O vis tik 
Vaižgantas Lietuvai davė dau
giau, negu koks nors milionie-
rius. 

Todėl, mielas bičiuli, neklausk, 
kiek tas ar anas žmogus yra 
dolerių vertas. Klausk tik, ar 
jis yra geras lietuvis, ar jis 
tarnauja lietuvybei pagal sa
vo išgales. Karšta lietuviška 
širdis mums yra brangesnė, ne
gu visas milijonas dolerių nuo 
mūsų tautos atskilusio žmogaus 
kišenėje! 

• • • 

*— P I R V A r 

IR AŠ NUSIDĖJAU 
VI. Vijeikio "vieša išpažintis" Mizarai ir Bimbai... 

Dailininkas VI. Vijeikis prašo mus paskelbti 
šitą savo viešą prisipažinimą, kuris esąs duotas visai 
laisva valia, niekam nevartojus prieš Jf nei kanki
nimų, nei jokių specialių vaistų... 

VIEŠA1 IŠPAŽINTIS 
Išgirdęs, kaip Mizara rūsčiai 

apibarė mano kolegą dailininką 
Osmolskį už nepatriotiškumą, 
tai yra, už didesnį vertinimą 
rusiškų "Izviestijų", negu mi-
zeriškos "Laisvės", ir aš susi
gėdinau, pasijutau nusikaltęs. 
Todėl noriu atlikti viešą išpa
žintį, kaip tai yra priimta da
ryti Mizaros, Bimbos ir Co. 
garbinamoje "plačiojoje tėvy
nėje" ... 

Taigi, dideliai gailėdamasis ir 
mušdamasis į krūtinę, prisipa
žįstu, kad drįsau skaityti ne 
tik rusiškus laikraščius, bet net 
paties didžiausio, išmintingiau-
sio, šviesiausio, mieliausio ir 
brangiausio (jokiam proletarui 
neįperkamo!) Stalino ir laiku 
suspėjusio numirti jo pranašo 
Lenino raštus — irgi rusiškai. 

Kad išpažintis būtų pilna, 
prisipažinsiu, nuolankiai klup
damas ant kelių, jog dar Lie
tuvoje ištisus metus klausiau 
pamokų apie didžiąją tėvynę 

Š Į M E T  A T V Y K U S I E J I  

kreipdamiesi į DIRVĄ prenumeratos ai* kitais 

reikalais, būkite malonūs, neužmirškite pažymėti, 

kada ir kokiu laivu 

atvykote, nurodant atvykimo mėnesį ir dieną. 

Tuo palengvinsite mums 

atlikti Tamstų pageidavimus ir susilauksite patys 

greitesnio patarnavimo. 

A č i ū  H ? 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Birželio 24 d. laivu "General 

Muir" į Bostoną atvyko šie lie
tuviai tremtiniai: 

Ačas Franciska, Eita — Char-
don, Ohio. 

Ambrozaitis Juozas — Newark, 
N. J. 

Astrauskas Stasys, Uršulė, Ma
rija — Grand Rapids, Mich. 

Ausie j us Petras, Ada, Rita, Li
nas — Waterbury, Conn. 

Baipšys Vaidotas — Chicago, 111 
Balčiūnas Aleksandras — Chi

cago, 111. 
Baltrukėnas Adolfas, Stasys, O-

na, — Richmond Hill, N. Y. 
Bungarda Zenonas, Pranciška-*— 

Fairview, N. J. 
Butkus Jonas, Elena — Bridge

town, Va. 
Bartkus Jonas, Stasys — Mc 

Kees Rocks, Pa. 
Bertužis Jonas, Kotrina — Chi

cago, 111. 
Brazaitis Vincas, Adelė, Danutė, 

Gražina — Cleveland* Ohio. 
Bernotas Aleksas, Olga, Ausma, 

— Buffalo, N. Y. 
Bričkutė Elena — Sutton, Mass. 
česnavičius Juozas — Chicago,I. 
Česonis Juozas, Aleksandra, Al

girdas, Dalia, Saulius — Phi
ladelphia, Pa. 

činčys Jonas, Sofija, Gražina • 
Baltimore, Md. 

Dailidė Bronius — Chicago, 111. 
Dalangauskas Ipolitas, Valeri

ja, Akvilina, Vanda — Chi
cago, 111. 

Damijonaitis Vsrtautas, ISlena, 
Eglė — Clinton, Ind. 

Dabrovolskis Mykolas, Petronė
lė, Faustinas — Sheboygan, 
Wise. 

Dementevas Aleksandras, Mari. 
Dudenis Juozas, — McNaugh-

ton, Wise. 
Garmus Julijonas, Elena, Rita— 

Easton, Pa. 
Gerulaitis Angelė, Marija — 

Chicago, 111. 
Janušauskas Juozas, Cecilija— 

N. Kansas City, Mo. 
Jankauskas Jonas, Veronika — 

Avoca, Wise. 
Jokūbaitis Martynas, Jadvyga, 

Leonas, Algimantas — De
troit, Mich. 

Jurjonas Petras - Rodney, Mich. 
Kasperavičius Juozas — Hart, 

Mich. 
Kavaliūnas Antanas — Cleve

land, Ohio. 
Keraminas Jonas, Ona, Vidutis 

— Woodhaven, N. Y. 
Kinderis Juozas, Petronelė, Do 

natas, Dalia, Raimundas — 
Cicero, 111. 

Košys Jurgis, Vanda — Bro 
oklyn, N. Y. ! 

Katinienė Elena, — Detroit. 
Kleinaitis Petras, Ona, Marta— 

Jackson, Mich. 
Kozakevičius Sofija, — Oma

ha, Nebr. 
Kulbis Eduardas — Cambridge, 

Mass. 
Kruklys Antanas — Paw Paw, 

Mich. 
Lozoraitis Vytautas, Aldona, 

Jklarija, Andrius — Linden,N J 
Leonavičius Bronius — Wor

cester, Mass. 

Rusiją ir apie visų tautę moky 
toją, vadą ir tėvelį Staliną, — 
klausiau ir mokiausi, nors ir 
špygą kišenėj laikydamas ... 

Už tas nuodėmes pats liki
mas dabar mane baudžia. Nes 
aš dabar galiu matyti, kaip 
baisiai sukreivintą aną mokslą 
skelbia mizarbimbinė "laisvė", 
tik nežinau, dėl ko jai tas taip 
kreivai išeina: ar dėl menko mo
kėjimo rusiškai, ar dėl silpny
bės lietuviškos kalbos dalykuo
se, ar — kas visų baisiausia! — 
dėl storoko apaugimo kapita
listinėmis samanomis ... Ma
tau kilniausius ūsus nukrypu
sius j kairę, žvaliausią akį kei
stai į dešinę žvairuojančią, o 
išmintingiausią kaktą per ne-
mierą ištysusią... O matyda
mas tą, kankinuosi, nes žinau, 
kad, jeigu šviesiausias tėvelis 
šioj šaly užviešpatautų, tai pa
kibtų mizarų-bimbų kojelės, po
rą pėdų žemės nesiekdamos, už 
tokį šventvagišką iškraipymą... 
O man visų gaila ... 

Jūsų ir savo nusiraminimui 
pagalvoju: o juk kartais žmo
nės juokiasi pamatę net ir sa
vo veidą keistai iškraipytą krei
vame veidrodyje. Gal gi tėvu
kas jus paimtų juokdariais į 
Kremliaus kiemą ? 

Bet, būkim ramūs: tėvukas 
nematys šios šalies, kaip savo 
ausų. O kol jis jūsų dar nepa
kėlė į savo juokdarių činą, tol, 
— prisipažįstu dar vieną didžią 
nuodėmę — aš naudojuosi jo 
privilegijomis: kai noriu žinoti, 
kokią miglą pats Stalinas pučia 
pasauliui į akis, skaitau rusiškai 
leidžiamus bolševikų laikraš
čius, o kai užeina apetitas juo
kingų perkraipymų pasižiūrėti 
— imu jūsų "Laisvę" ... 

Dabar, pagal tikras didžio
sios tėvynės tradicijas, turė
čiau pavadinti save niekingu 
fašistišku šunim, supuvusio ka
pitalizmo pasturlaku ir į skais
čiąją Kremliaus saulę akis pa
kelti nevertu šliužu, bet neno
rėdamas ir jūsų palikti be jo
kio malonumo, perleidžiu tą at
likti jums patiems, prisižadėda
mas ir dar kada ne kada bent 
paskutiniąją iš čia prisipažintų 
nuodėmių pakartoti... 

VI. Vijeikis 

LAIŠKAI DIRVAI 

IŠ TOLIMŲ KRAŠTŲ 

Ii Indo - Kinijos 
Knygos ir laikraščiai 

yra geriausi tavo drau
gai ir mokytojai Jie 
niekad ant tavęs nepyks. 
Kada tik nueisi, niekad 
nerasi miegančių. Kada 
paklausi, jie atsakys. Jei 
apsiriksi, jie neišjuoks. 

K. Burry 

Gerbiamas Redaktoriau! 

štai jau daugiau kaip dveji 
metai praslinko, kai siunčiate 
man DIRVĄ. Už tą didžią pa
slaugą tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū! 

DIRVA >— tai laikraštis, ku
ris paįvairina mano nuobodų 
gyvenimą čia — Indo-Kinijoj, 
tarp miškų ir pelkių. DIRVA 
praskaidrina mano niūraus gy
venimo dienas ir suteikia daug 
vilties bei pasiryžimo drąsiau 
žiūrėti į ateitį. 

DIRVOJE aš randu politinių 
ir ekonominių straipsnių iš vi
so pasaulio kraštų. Įvairios apy
sakos ir atsiminimai — visa 
tai man labai malonu rasti DIR
VOJE. Iš jos aš sužinau apie 
Amerikos lietuvių pastangas 
padėti vargstantiems broliams 
ir sesėms Europoje bei kituose 
kraštuose. Iš čia aS 

Ne tik naują, bet ir 
SENĄ ADRESĄ 

būtinai reikia aiškiai parašyti, 

kada norite, kad DIRVA būtų 
9. siunčiama kitu adresu, negu 

ligi šiol. Apie adreso pakeitimą 

stengkitės pranešti bent 

DVI SAVAITES IŠ ANKSTO l 

Masaitis Jonas — Brooklyn, NY 
Mileris Henrikas, Mečys, Lili— 

Dayton, Ohio. 
Mikužis Liudas, Jadvyga — 

Rumford, Maine. 
Motiejaitis Vilius, Gustavas — 

Collinsville, 111. 
Navickas Juozas — Maspeth,NY 
Natkevičius Ferdinandas — 

Chicago, 111. 
Norkūnas Jonas, Milda — So. 

Boston, Mass 
Numgaudis Ambroziejus, Bro

nė — Chicago, 111. 
Pajuodis Juozas, Elena, Ansel* 

mas — Otsego, Mich. 
Peldis Jurgis, Jadvyga, Katri-

na, Jurgis — Chicago, 111. 
Plėnys Kazys, Emilija, Vidman

tas, Ramutė — Chicago, 111. 
Pilipauskas Pranas Bronė, Ro

mualdas, Janina — Chicago. 
Purėnaitė Ona — Bristol, Pa. 
Ralkevičius Zigfridas, Irena — 

Bridgewater, Mass. 
Ramanavičius Juozas — Chi

cago, 111. 
Raudys Juozas -r- Chicago, 111. 
Rašlavičius Vincas, Aleksandra, 

Aleksandras — Chicago, 111. 
Rinkevičius Jonas, Ona — Jer

sey City, N. J. 
Rymas Vincas, Kazimiera — 

Rockford, 111. 
Sagevičius Liudvikas, Aleksan

dra — Ozone Park, N. Y. 
Šilinis Magdalena, Algis — 0t-

6ego, Mich. 

Stankaitytė Vladė, Elena 
cago Hights, 111. 

Stebulis Kazimieras, Chicago. 
Suchvastovas Viktoras, Mari

ja — So. Boston, MaSs. 
Stadalnikas Albinas, Valerija, 

Nijolė, Romualdas — Stam
ford, Conn. 

Špokevičius Liudvikas — Bro
oklyn, N. Y. 

Trapikas Henrikas, Irma — 
Flemington, N. Y. 

Turuta Pranas — Gr. Neck, NY. 
Usaitė Anelė, Bombay, N. Y. 
Vaišvilas Kazys, — Chicago, 111. 
Venckus Aleksandras, Ona, Le

onardas, Ferdinandas — Ci
cero, 111. 

Zalatorius Bronislava, Julijonas, 
— Cicero, 111. , 

Zabarskas Eduardas — Bos
ton, Mass. 

Zatorskis Juozas, Sofija, Juze
fą, Sofija*— Brooklyn, N. Y. 

želvys Petras, Albinas, Nijolė, 
Laima — Chicago, 111. 

žičkus Juozas, Antanina, Dalia, 
Nijolė, Irena — Chicago, 111. 

žygas Adolfas • Norwood ,Mass. 

žinau apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir darbus Lietuvos 
laisvei ir gerovei atkovoti. 

Bendrai sakant, DIRVOJE ga
li rasti viską, kas vienišam ir 
toli nuo kitų gyvenančiam lie
tuviui suteikia džiaugsmo, vil
ties ir pasiryžimo. 

DIRVA, galiu sakyti, yra be
veik vienintelis laikraštis, ku
ris mane lanko Indo-Kinijoje ir 
gaunu jos beveik kiekvieną nu
merį. Tiesa, retkarčiais pasitai
ko, kad net mėnesį ar daugiau 
negaunu. Tai man sukelia ne
maža rūpesčio. Dėl ko? Kas at
sitiko ? Bet tai tik laikinis su
sirūpinimas. Paskui gaunu ke
lis numerius iš karto. 

Čia, aišku, ne Tamstų ir ne 
Amerikos, o tik mūsiškio Indo-
Kinijos pašto kaltė. 

Keletas numerių visai pradin
go per įvykusius partizanų už
puolimus ant transporto kolonos. 

i t t 
šitaip rašo vienas iš tų lietuvių, 
kuriuos likimas iš tėvynės nu
bloškė į tolimą Indo - Kiniją 
Prancūzijos svetimšalių legi-
jono eilėse kvoti svetimoj šaly 
už svetimus reikalus... 

Daugumas jų, kaip ir šio laiš
ko autorius, pateko ten tik dėl 
to, kad tuoj po karo sąjungi-

daug su- nin^a^ buvo dar visiškai nepra-
1 regėję ir buvo pasiruošę pildyti 
kiekvieną bolševikų užgaidą. 
Ypač prancūzai pradžioj labai 
skubinosi lietuvius būtinai ati
duoti Stalino agentų globon. Jie 
tai darydami daugumas net ma
nė, kad tuo daro dideli patarna
vimą ir malonumą — į tėvynę 
padeda sugrįžti... 

Daugely atsitikimų nebuvo 
kitos galimybės atsikratyti nuo 
to "meškos patarnavimo", kaip 
tik stoti į svetimšalių legijoną. 
Tokiu būdu apie pora šimtų mū
sų jaunų vyrų atsidūrė tolimoje 
Indo-Kinijoje. Liūdnas likimas, 
bet ir iš jų nei vieno neatsirado, 
kuris tą likimą būtų kada nors 
panorėjęs mainyti j raudonąjį 
rojų, nors proeų tam ne kartą 
turėjo. 

Dabar šio laiško autorius pia-
neša, kad jau grįžta iš Indo-Ki-
nijos į šiaurės Afriką, kur yra 
centrinė legijono būstine. Prašo 
DIRVOS siuntinėjimą į Indo-
Kiniją sustabdyti, bet vėliau 
siuntinėti į Afriką, kai pra
neš naują adresą 

i t r 

Chi-

Birželio 27 d. laivu "General 
Hersey" į New Yorką atvyko 
šie lietuviai tremtiniai: 

Aluzas Teklė — Camden, Ark. 
Bagdonas Regina, Richardas, 

Regina, Leonardas — 
Beinoraitė Ona — Philadelphija. 
Birutis Stasys, Aldona, Juris, 

Stasys, Algirdas — Brooklyn. 
Blūdžiūtė Aldona — Detroit. 
Bražinskas Bronius — Munhall, 

Pa. 
Buinevičius Henrikas, Liudvika, 

Kenosha, Wise. 
Būdvytis Pranas — 
Cejauskas Benediktas, Antani

na, Benediktas, Irena, Vytau
t a s ,  L a i m u t ė  - - - - - - -

čėsna Antanas, Danute — 
Frackville, Pa. 

Galius Alfonsas, Cieero, 111. 
( Perkelta į 7-tą pusi. ) 

Ir iš Afrikos 
O štai kitas kgijoiiiorius rašo 

iš Afrikos: 
Gerbiamieji! 

Jau ilgas laikas, kai mane 
nuolatos lanko DIRVA, atnešda
ma man bešališkų, tautai atsida
vusių veikėjų nuolatinę informa
ciją. Širdingas ačiū Jums! Per
skaitęs siunčiu toliau, savo gin
klo draugams, kurie irgi yra iš-

siik'ę savo spausdinto žodžio. 
n 

DIRVA pasiekia lietuvius visose 
pasaulio šalyse, tik negali jų pa
siekti tėvynėje, nei niekur ki
tur už geležinės uždangos ... 

• LIETUVOS KELIU -
įvairus pasiskaitymai 2-
se knygose. Galima imti 
pirmą arba antra dali ir 
atskirai, nes kiekvienoje 
skaitymai visiškai atski
ri. Kiekviena dalis dau
giau kaip po 150 pusi. ir 

kaina po , SOc 

TURIU KNYGŲ ! 

Kam reikalingos, atsiliepkite, 
duobiu jų vardų sąrašą. 

Rašykite: 

J. K. Urbaitis 

846 Thompson Ave. 
Donorą, Pa. 
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