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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

Amerikos Lietuvių 
Tautines Sąjungos 
vadovybe 

Tautinės srovės seimas New 
Yorke, įsteigęs vieną ir bendrą 
tautines srovės organizaciją — 
Amerikos Lietuvių Tautinę Są
jungą — jai vadovauti išrinko 
Sąjungos tarybą iš 21 asmens, 
iš kurių tarpo išrinko penkių 
asmenų Valdybą. Pirmininką 
rinko pats seimas, kitus valdy
bos narius į tarbą išrinktieji. 

Sąjungos pirmininku yra iš
rinktas adv. Antanas A. Olis, iš 
Chicagos. Valdybos nariai: I 
vicepirmininkas — J. Tysliava, 
VIENYBĖS redaktorius, Brook
lyn, N. Y,; II vicepirmininkas 
— V. Rastenis, DIRVOS redak
torius, Cleveland, Ohio; sekre
torius — P. Linkus — MAR
GUČIO redaktorius, Chicago, 
111.; iždininkas — J. P. Ginkus, 
Brooklyn, N. Y. 

Tarybos nariai: New Yorko 
valst. — V. Abraitis, dr. B. 
Vencius; M. Židonis (Amst). 
New Jersey — A. S. Trečiokas; 
Maryland — V. Velžis; Connec
ticut — dr. M. J. Colney; Mas
sachusetts — Kielienė, J. Kas-
mauskas, Nemaksy; Pennsylva
nia — M. Vaišnys; Ohio — P. 
J. žiūrys, K. S. Karpius; Michi
gan — J. J. Bachunas, M. Sims, 
J. Kripas. 

Iš Tarybos narių tarpo iždo 
globėjai: A. S. Trečiokas ir M. 
J. Colney. 

Tarybos įgaliota valdyba Są
jungos organizacinių reikalų ve
dėju nutarė kviesti B. T. Dir-
Yneikį. Su juo sutarta, kad jo 
būstinė tuo tarpu bus Water-
bury. Todėl kreipianti# A.L.T. 
Sąjungos organizaciniais reika
lais reikia rašyti šiuo adresu: 
B. T. Dirmeikis, c/o dr. M. J. 
Colney, 148 Grand St., Water-
bury, Conn. Tas adresas galio
ja visais atvejais, kada kreipia
masi bendrai į Sąjungos vado
vybę, ne į pirmininką ar vado-; 
vybės narį asmeniškai. j 

Išrinkta taip pat ir įstatuose 
numatytos komisijos. Organi
zacinę Komisiją sudaro: A. Vai
šnys, V. Varneckas ir J. Stul-
ginskaitė — Visi Waterbury. 
Spaudos Komisija: Pr. Lapie
nė, P. Juknys. Kultūrinio veiki
mo kosmisija — V. Vijeikis, B. 
Raila, Strumskienė. Finansų 
Komisija: J. Kripas, M. Sims, 
H. Rauby. 

Dailės paroda bus New 
Yorico muziejuj 

Didžioji lietuvių dailės paro
da, dėl kurios buvo atidėtas sei
mas, vis dėlto negalėjo būti ati
daryta seimo metu. Seime bu
vo tik simboliška lietuvių dai
lės ir knygos parodėlė. Bet sei
me apsilankė New Yorko muzie
jaus direktoriaus pavaduotojas, 
pasveikino seimą muziejaus di
rektoriaus vardu ir pareiškė, 
kad parodą tikimasi atidaryti 
birželio vidury, gal būt, birže
lio 15. Galutinai laikas būsiąs 
sutartas ateinančios sav a i t ė s 
pradžioje. 

New Yorko muziejus šiuo me
tu persikelia iš Rockefeller Cen
tro į naujas patalpas 5-oje Ave. 
Dėl to parodos atidarymas ir 
susitrukdė. 

Užtat lietuvių meno paroda 
šiose aplinkybėse patenka į tik
rą susidomėjimo centrą. Nes 
ši paroda bus New Yorko mu 
ziejaus naujų patalpų atidary
mas, o taip pat ir pradžia vi 
sos serijos tokių tautinių meno 
parodų, kurias New Yorko mu
ziejus planuoja vykdyti. 

Derybas dėl parodos veda A. 
A. Olis, kurį muziejaus direk
torius savo pareiškime seimui 
pristatė, kaip savo draugą Iš 
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Įkurta Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
Amerikos Lietuvių Misija, Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir Amerikos Lietuvių Tautininkų Centras 
savo atskiruose nepaprastuose seimuose nutarė pereiti į Sąjungą. Visi fondai ir archyvai per
duodami Sąjungos vadovybei, visi nariai skaitomi Sąjungos nariais. A L T C drauge su New 
Yorko LVS skyriumi sudarys vieną Sąjungos skyrių* LVS skyriai tampa ALT Sąjungos sky
riais. Jau numatyta steigti visa eilė skyrių tose vietose, kur nėra buvusių organizacijų skyrių. 

Tautinės srovės seimas New 
Yorko virto tikra Tautinės sro
vės vieningumo manifestacija. 
Tai yra geriausias atsakymas 
visiems, kurie stengdamiesi ki
tus ir patys save įtikinti, kad 
Amerikos lietuvių tautinės sro
vės kaip . . . nėra, vis dar tiki
si savo norus patvirtinti tauti
nės srovės veikėjų "susiskaldy
mu". 

Jei ligi šiol faktas, kad tau
tinė srovė reiškėsi per kelias or

ganizacijas, ir davė pagrindo 
kai kam taip ramintis, tai da
bar to pagrindo nebeliko: tau
tinės srovės veikėjai sukūrė vie
ningą savo organizaciją, su vie
na vadovybe. Taigi, nuo šiol 
nebus niekam pagrindo nusi
skųsti, kad su tautine srove ta
riantis nežinia su kuo kalbėtis 

Nors, ir be to, kada buvo 
norima kalbėtis, buvo susikal
bėta ir vienos vadovybės nebu
vimas nesudarė ypatingų kliū-

tikrųjų, muziejaus vadovybė šiai delio įvykio lietuvių kultūros 
parodai yra labai palanki. Kaip 
seime muziejaus atstovas pa
reiškė, paroda bus pristatyta 
visuomenei su šūkiu: "Kas at
sitinka su tauta, kai ji netenka 
laisves". 

Jau dabar didžioji spauda se
ka pasirengimus parodai ir to
dėl daugiau negu bet kada do
mėjosi taip pat ir seimu. Sei
me lankėsi didžiųjų laikraščių 
reporteriai ir fotografai. Net 
NEW YORK TIMES, taip šykš
tus paminėti paskirus įvykius 
lietuvių gyvenime, net du kartu 
seimo metu rašė apie seimą, pa
minėdamas ir rengiamąją pa
rodą. Seimo aprašymas buvo su 
antrašte: "Lietuviai įspėja dėl 
raudonųjų pavojaus". Nurodė, 
kad seime dalyvauja buvęs Lie
tuvos krašto apsaugos ministe-
ris generolas Musteikis, ką tik 
atvykęs iš Europos, kad daly
vauja ir seniau atvykęs buvęs 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
gen. J. Černius. Laikraštis pa
minėjo jų ir kitų seimo kalbė
tojų pareikžimus Lietuvos rei-
talu. 

Pažymėtina, kad lietuvių dai-
ės parodą remia Amerikos vi

suomenė, be kurios paramos pa
roda tikriausiai turėtų pasilik
ti dėžėse, o ne pasirodyti žy
miausiame Amerikos muzieju-
je. 

New Yorko muziejuje tokio 
didumo paroda atidaryti visuo
menei paprastai turėtų kaš
tuoti apie 60,000 dolerių. Mu
ziejaus vadovybės palank u m o 
dėka šiai parodai skiriama tik 
apie ketvirtadalis tos sumos. Ir 
tai lietuvių visuomenei būtų per 
sunku trumpu laiku reikiamus 
pinigus sudaryti. A. Olio pažin
čių dėka, atsiranda amerikiečių 
kurie įvertindami reikalą, su
tinka stambiomis sumomis pa
rodą paremti ir atrodo, kad grei
tu laiku reikiami pinigai bus 
sudaryti. 

Bet ir lietuvfių visuomenei 
bus progos prisidėti prie parodos 
palaikymo. Turėsime progos iš
platinti 100,000 parodos bilietų 
(po 50c). Jei tai pavyktų pa
daryti, būtų galima sudaryti 
lėšų ir tos parodos parodymui 
kituose miestuose. 

Paroda truks bent mėnesį lai
ko. Tačiau, jeigu kas ir netu
rėtų progos nuvykti į New Yor-
ką aplankti parodos, tai į bilie 
tų įsigijimą bei platinimą turė
tų žiūrėti, kup į parėmimą di-

gyvenime. Kad tai didelis, reik
šmingas ir lietuvių tiks 1 a m s 
svarbus įvykis, galima spręsti 
jau iš dabartinio spaudos susi
domėjimo ta paroda. 

Lietuvių vardas šia p r o g a  
tikrai galės būti plačiai garsi
namas, nes parodos atidarymas 
bus drauge ir naujų New Yor
ko muziejaus patalpų atidary
mu. Muziejaus vadovybė sąryšy 
su tuo rengia visą eilę iškilmių 
bei koncertų. Tarp ko kita, nu
mato specialiai kviesti dainuoti 
Amerikoje populiarų Al Jolson, 
kuris kviečiamas ypatingai dėl 
to, kad, sakoma, esąs gimęs Lie
tuvoje. 

Jeigu tuo metu atsirastų 
Amerikoje čiurlioniečių ansam
blis nusistatyta stengtis suor
ganizuoti ir jo koncertą parodo
je. Tai būtų proga ir Čiurlio-
niečiams pasirodyti plačiai Ame
rikos visuomenei. Manoma, kad 
per parodos laiką bus galimy
bės suorganizuoti ir kitų mūsų 
menininkų pasirodymų. Taigi, 
parodos laikas New Yorke tik
rai galės būti vadinamas lietu
viu mėnesiu. Tai dalykas, dėl 
kurio verta sukrusti visiems lie
tuviams. 

Amerikos Lietuvių 
Taryba lankėsi 
Washingtone 

Pereitą savaitę Amerikos Lie
tuvių Tarybos prezidiumas lan
kėsi Washingtone ir turėjo eilę 
bendrų posėdžių su Lietuvos 
Ministeriu Washingtone P. Ža
deikių ir VLIKo atstovais: M. 
Krupavičium ir V. Sidzikausku. 
Ta pačia .proga Valstybės De
partmental buvo įteiktas memo
randumas Lietuvos reikalu, są
ryšy su Paryžiaus konferencija. 
Departmente buvę pareikšta, kad 
Lietuvos klausimas tiesio g i a i 
šioje konferencijoje vargiai ar 
bus paliestas, ten nebus svar
stomi plačiai visi reikalai, kurie 
priklausytų svarstyti taikos kon
f e r e n c i j a i ,  k u r i o j e  d a l y  v  a u t ų  
daugelio valstybių atstovai. Bet 
memorandumas, kaip svarbi ir 
gerai paruošta medžiaga, priim
tas ir užtikrinta, kad jis reika
lui esant bus Paryžiuje Ache-
sonui po ranka. 

Washingtone lankėsi Tarybos 
Vykdomasis Komitetetas, ku
riame A. Olį, užimtą seimo rei
kalais, ši kartą pavadav# V. 
Abraitis. — 

čių, kadangi ir keliose organiza
cijose veikiančių idėja buvo vie
na. Tuo pagrindu susikūrė ir 
viena organizacija. 

šiame DIRVOS numeryje yra 
spausdinamas seimo priimtas 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos statutas. Todėl nėra rei
kalo atskirai nurodinėti, kokia 
yra ta organizacija. Pažymė
tina tik, kad statutas ir pats 
vieningos organizacijos suma
nymas priimtas be svyravimų. 
Nors komunistų spauda dar ir 
bando po seimo ramintis, kad 
"kiekvienas tautininkų seimas 
prigamina daugiau skeveldrų", 
bet tai nepasitenkinimo ir nu
siminimo raminimasis. Galimą, 
žinoma, leisti jiems taip ramin
tis. "Skeveldrų" gal ir bus, bet 
tokių, kurios Lietuvos laisvės 
priešams taikys "į kaktą"... 

- * * * 
Pakili seimo nuotaika pasi

reiškė ir finansinių pagrindų 
sustiprinimu naujai organizuo
to darbo vagai varyti. Seimo 
proga dalyvaujantieji sudėjo ar
ba negalėjusieji atvykti susiun-
tė apie du tūkstančius ir tris 
dešimtis dolerių. 

žinoma, su tais pinigais kal
nų nenuversi. Jie skiriami su
daryti tik pagrindui didesniems 
ir reikšmingesniems darbams. 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmasis darbas bus — 
Lietuvių dailės parodos globoji
mas. Tai darbas, kuris yra reikš
mingas visai Amerikos lietuvių 
visuomenei ir visai lietuvių tau
tai. Darbas svarbus ne smul
kiems partiniams, o bendriems 
tautos reikalams. Darbas, ku
ris lietuvių visuomenei gali at
rodyti net nepakeliamas. Bet, 
matomai, jis bus pakeltas ir at
liktas Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos globoje, su pa
čios Amerikos visuomenės pa
galba. Lietuvių vardas Ameri
kos visuomenėje garsėja, įgyja 
daugiau autoriteto. Visi turi
me to siekti, kaip kas išmano
me, kaip pajėgiame — ir tai 
ne savo nuopelnų sąskaitai o 
lietuvių tautos naudai padidin
ti. 

• • » 

Seime buvo išklausyti tauti
nės srovės atstovų Amerikos 
Lietuvių Taryboje ir BALFe 
pranešimai. Tų mūsų bendrųjų 
organizacijų darbe pastebima ir 
kai kurių netikslumų, kai ku
rių spragų, kurios pasitaiko ar
ba dėl nepalankių sąlygų, arba 
dėl kai kada nepakankamo įver
tinimo. 

Seimas vieningai pritarė re
zoliucijoms, kurios numato kad 
Tautinė srovė ir toliau galimai 
a k t y v i a u  d a l y v a u s  t ų  m ū s ų  
bendrųjų organizacijų darbuose, 
remdama juos materialiniais iš
tekliais ir darbo tobulinimo .su
manymais. 

Atstovo Taryboje, pranešime 
buvo ypatingai pabrėžtas reika
las kreipti daugiau dėmesio į 
santykiavimą su platesne Ame
rikos visuomene, nes tik visos 

Amerikos parama gali būti pa
kankamai stipri pasiekti Tary
bos užsibrėžtam tikslui. Vien 
lietuvių visuorfienėje veikdama 
Taryba neturėtų gana jėgų sa
vo tikslui pasiekti. • 

Taip pat buvo pabrėžtas rei
kalas neapsiriboti bendradar
biavimu tik su dalimi pajėgų, 
kovojančių už Lietuvos išlaisvi
nimą. Nurodyta, kad Taryba 
daugiausiai tenkinosi bendradar
biavimu su VLIKu. O Lietuvos 
išlaisvinimo reikalui gali būti 
svarbios visos pajėgos, visos ga
limybės, todėl ir reikėtų jomis 
naudotis, nesidairant į jokius 
Lietuvos "vidaus politikos" bei 
grupių santykių sumetimus. 

Tai nėra Tarybos darbo pa
neigimas, o tik pastebėjimas, 
kas būtų naudinga Lietuvos rei
kalui. A t 

Seimas pritarė tam nusista
tymui ir pareiškė viltį, kad tau
tinės srovės — dabar formaliai 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos — atstovai stengsis įgy
ti tai minčiai pritarimo ir Ta
rybos visumoje, atitinkamai įti
kindami kitus bendradarbius. 

Ir atstovų BALFe darbas ga
vo seimo pritarimą, o ligšioli
niai tautinės srovės atstovai ga
vo Įgaliojimą toliau Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos var
du dalyvauti BALFo darbuose. 

Numatoma, kad Sąjungos Ta
ryba ateityje dažniau palaikys 
ryšį su atstovais tose organiza
cijose ir dažniau susipažins su 
aktualiais tų organizacijų rei
kalais, stengdamasi duoti kon
struktyvių pastabų dėl tų rei
kalų. 

• * * 

Visų darbų metu, pradedant 
statuto svarstymu, baigiant re-
zliucijomis, Lietuvos klausimas 
neišvengiamai buvo prieš akis. 
Seimas su pasitenkinimu paty
rė, kad Tarybos prezidiumas Pa
ryžiaus konferencijos proga 
įteikė atitinkamą memorandu
mą Washingtone. 

Kadangi seimas posėdžiavo 
pačiose Paryžiaus konferencijos 
išvakarėse, tai nutarė, kad bū
tų tinkama, jei Amerikos dele
gaciją toje konferencijoje pa
siektų ir platesnio Amerikos lie
tuvių visuomenės dalies susi
rinkimo balsas. Todėl seimas 
įgaliojo valdybą pasiųsti jo var
du atitinkamą pasveikinimą pre
zidentui Trumanui, primenant 
susirinkusiųjų susirūpinimą Lie
tuvos klausimu, ir pasiųsti kiek 
platesnį laišką Amerikos dele
gacijai į Paryžių, kaip akivaiz
džią paramą Amerikos lietuvių 
visuomenės atstovybės įteiktam 
memorandumui. 

Seimas buvo nuotaikingas ir 
gausingas. Nors tai ir vienos 
Amerikos lietuvių srovės sei 
mas, bet jis buvo bene gausin-
gesnis už tokius įžymius Ame
rikos lietuvių visuomenėje sei
mus, kaip, pav., SLA seimas 
Bostone arba BALFo seimas 
Chicagoje. Registruotų dalyvių, 
neskaitant trumpesniam ar il 

gesniam laikui apsilankiusių 
svečių, buvo berods 168. 

Seimas susilaukė daug svei
kinimų raštu ir žodžiu. Seimą 
sveikino Lietuvos Diplomatinės 
Kolegijos šefas užsieniuose S. 
Lozoraitis, Lietuvos ministeris 
Washingtone P. žadeikis, visi 
Lietuvos Konsulai Amerikoje, 
daugelis organizacijų iš Euro
pos, Kanados. Vėliau pasisteng
sime perduoti skaitytojams tą 
gausių sveikinimų vainiką. v 

Gen. konsulas J. Budrys svei
kino seimą asmeniškai atvykęs. 
Ir seimas rytojaus dieną jį pa
sveikino jo šešiasdešimtosios 
gimimo dienos proga. Asmeniš
kai seimą sveikino gen. K. Mus
teikis, buv. Lietuvos krašto ap
saugos ministeris, ats. pulk. Pr. 
Saladžius, buv. Lietuvos šaulių 
Sąjungos vadas, inž. K. Rimkus, 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio at
stovas, vienas iš vėliausiai at
vykusių to sąjūdžio vadovybės 
narių, pagaliau vienas iš pir
mutinių Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos susidarymo "kal
tininkų" — Juozas Bačiūnas, 
kuris pakvietė Sąjungos veikėjų 
bent trejetą šimtų (!) būti jo 
svečiais Macatavoje, viename iš 
gražiausių jo resortų, trejetai 
dienų rugsėjo mėnesį, kur būtų 
progos malonioje aplinkumoje 
apsvarstyti ateinančios žiemos 
veikimo planus. 

• * • 

Ligšiolinės organizacijos į Są
jungą ateina su viskuo, ką jos 
turi. Nepaprastuose jų seimuo
se, kurie įvyko gegužės 21 die
ną, visuose buvo priimtos fi
nansinės apyskaitos ir priimti 
nutarimai nuo šiol viską perkel
ti į bendros visų Sąjungos vei
kimą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
ateina į naują Sąjungą ne tik 
su aktyvais, bet ir su įsiparei
gojimais. Ji kaip tik dabar sto
vi pačioje eigoje lietuvių sie
kimams svarbios propagandinės 
reikšmės knygos "Red Terror 
over Lithuania" išleidimo. 

Ir jos, kaip ir kitų organiza
cijų, ligšiolinei vadovybei pa
vesta įvykdyti nutarimą "įsi
kelti" į Amerikos Lituvių Tau
tinę Sąjungą. Kiek girdėti, ALT 
Sąjungos vadovybė stengsis, kad 
knykos išleidimas nesusitruk-
dytų. Todėl numato rūpinimąsi 
jos išleidimu palikti tos pačios 
komisijos žinioje, ir rūpintis 
to išleidimo papildomu finansa
vimu, kiek esamame LVS ižde 
tam reikalui lėšų stigtų. 

O seimas, priėmęs statutus, 
priėmė ir nutarimą, kad — visi 
Amerikos Lietuvių Misijos, Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos ir Ame 
rikos Lietuvių Tautininkų Cen
tro nariai nuo įstatų įsigalioji
mo dienos, tai yra, nuo gegužės 
22 dienos, laikomi jau priim
tais Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos nariais. Taigi tų 
organizacijų nariams jau ne 
reikia atlikti įstatuose numaty
tą įstojimą į Sąjungą, nes jie 

( Perkelta i 6-tą pusi.) 

ŠALYJE ŠIOJE 
JAMES FORESTAL, ilgą laiką 
buvęs USA Krašto Gynimo se
kretorius, iššoko iš šešiolikto 
aukšto ir nusižudė. Jo mirtis 
sujaudino Amerikos visuomenę. 
Jis buvo laikomas viena iš ga
biausių asmenybių, užsilikusių 
Trumano vyriausybėje dar nuo 
Roosevelto laikų. f 

Nesenai jis atsistatydino. Ko
dėl jam teko pasitraukti, yra 
visokių kalbų. Tik po jo atsi
statydinimo jis buvo nugaben
tas į ligoninę dėl stiprios nervų 
ligos. Jis buvo susirgęs perse
kiojimo manija. Berods, ligos 
apsireiškimų buvo ir prieš jo 
pasitraukimą, tai gal tas ir bu
vo svarbi priežastis, kad jis tu
rėjo būti pakeistas. 

Ištikrųjų tačiau gali būti ir 
tai, kad jo susirgimas buvo su
rištas su patirtu noru jį pakeis
ti. Jis pasijuto, lyg juo nebe-
pasitiki. Be to, manoma, kad 
jo ligos pagrindinė priežastis 
buvo persidirbimas karo metu 
ir po karo. Todėl jis laikomas 
tikra karo auka. žinoma, ir po
litinės intrigos nemaža' prisi
dėjo prie jo nervų sutrikimo. 
Nemažai yra kalbama apie tai, 
kad jo dabartinis įpėdinis se
nai troško tos vietos, kad jis 
padėjo labai daug pinigų propa
gandai už Trumaną... O Fores-
tal netikėjęs, kad Trumanas 
laimėtų ir nebuvęs didelis jo 
šalininkas. Be to, buvo mini
ma paties Forestalio kandida
tūra į prezidento vietą... 

Forestalio gydytojas tvirtina, 
kad jis galėjo po neilgo laiko 
pasveikti, bet tam buvo būtinai 
reikalinga duoti jam kiek lais
vės, parodyti pasitikėjimo. 

Todėl, pradėjus rodytis pa
gerėjimui, gydytojas leido jam 
laisviau jaustis, leido išeiti net 
į miestą. Jis sako, kad tai bu
vo neišvengiamai reikalinga ri
zika. Ligonis galėjo atgauti pa
sitikėjimą savim tik jausdama
sis nevaržomas nervų ligonims 
taikomų taisyklių. Bet kaip 
tfk jį, matomai, staiga vėl apė
mė nusiminimo ataka ir jis to
kio aptemimo metu nusižucHL. 

• 
ATOMINĖS ENERGIJOS ko
misija pergyvena tikrą audrą. 
Vyksta tyrinėjimas, kokiu bū
du šių metų pradžioj iš vienos 
laboratorijos dingo bonkutė su 
uranijum. Daugiau kaip unci
ja to uranijaus atrasta, bet 
dar apie aštuntadalį uncijos 
trūksta. Neranda ir tos bon-
kutės, kuriame uranijus buvo. 

Kilo klausimas, ar žmones, 
kurie dirba prie atominės ener
gijos tyrinėjimų ir gaminimo 
visi patikimi... 

Kaip tik nesenai buvo kilęs 
klausimas, ar reikia tikrinti, 
kas gauna stipendijas atomi
nės energijos studijoms. Ko
misijos vadovybė pradžioj bu
vo pasisakiusi, kad ji nenori 
nieko žinoti apie politiką, tai
gi nenori žiūrėti, ar kartais 
tarp atominės energijos daly
kus studijuojančių (už valsty
bės pinigus!) nėra komunistų. 

Paskui apsigalvojo ir pripa
žino, kad iš tokių studentų rei
kia reikalauti priesaikos, užtik
rinančios, kad jie n6ra komu
nistai. Ar tai yra pakankama 
priemonė apsisaugoti nuo šnipų, 
žinoma, labai abejotina... 

Dabar vyksta Senate tyrinė
jimas, ar komisija buvo kaip 
reikiant atsargi. Yra reikala
vimų, kad pirmininkas Dovy
das Iilienthal atefetatydlaty. 
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Detroit, Mich., Naujienos ^JAUKUS MOTERŲ POBŪVIS 
M. KASE NAMUOSE 

0RAŽIAI PRAĖJĘS KON
CERTAS 

Nuolatinei DIRVOS kores
pondentei išvykus, esu jos pa
prašytas suteikti DIRVAI ko
respondenciją apie Lietuvai Va
duoti Sąjungos 6 skyriaus su
rengtą koncertą. Pasiėmęs šią 
malonią pareigą gerokai būk-
štauju, ar pajėgsiu koncerto Įs
pūdžius perduoti skaitytojams 
taip, kaip tai padarytų jautrio
ji DIRVOS korespondentė poetė 
Marija Sims. 

LVS 6 skyriaus surengtas 
koncertas, įvykęs gegužės 22 d. 
buv. Lietuvių svetainėje praėjo 
su dideliu ir meniniu ir medžia
giniu pasisekimu. Puikios pa
jėgos scenoje ir pilna salė publi 
kos — aiškūs t© pasisekimo įro
dymai. 

LVS skyriaus pirmininkas A. 
Rinkūnas atidarė koncertą, pa
informuodamas publiką, kad 
šio parengimo pelnas einąs auk
štam tikslui — kovai dėl Lietu 
vos laisvės. Taip pat pelno da
lis skiriama našlaičių fondui 
prie BALFo. 

Už uždangos skaitė poetinę 
įžangą. Tai LIETUVOS BAL
SAS — eilėraštis, kuriuo moti
na tėvynė kreipiasi į savo po 
pasaulį išblaškytus vaikus. Ei
lėraštį skaitė poetė Alė Rūta-Ar-
bačiauskienė. 

Jaunoji Detroito dainininkė 
Aldona Moly t ė puikiai atliko P. 

Sarpaliaus "Lakštutę" ir "Duk
ružėlę". Džiugu matyti scenoje 
trečios kartos lietuvaitę su to
kia aiškia lietuviška tarena. Tai 
didelė garbė jaunajai daininin
kei. Detroitiečiai norėtų daž
niau matyti ją pasirodant. 

Jaunasis pianistas Frank Ja-
neck paskambino Mozarto sona
tą D Major. Publikai reikalau
jant pianistas paskambino dar 
vieną kūrinį. 

Vilniaus operos soliste Sofija 
Adomaitiene Detroito scenoje 
jau nebe pirmą kartą pasirodo. 
S. Adomaitienė nevengia šios 
automobilių sostinės, o detroi
tiečiai ją myli. Esantieji Ame
rikoje lietuviai solistai gastro
lieriai galėtų pasekti jos pavyz
džiu. Detroitiečiai mėgsta tuos 
mūsų menininkus, kurie negai
li atskleisti savo meninio pa
tyrimo ir talento lobyno. 

S. Adomaitienės repertuaras 
buvo suskirstytas į dvi dalis. 
Pirmoji — lietuvių kompozito
rių: Laumenskienės, Br.Budriū-
no, Kačanausko, St.šimkaus kū
riniai; antroji dalis Mozart, 
Brahms, Gounod, D'Albert. 

Solistė sužavėjo klausytojus 
ir turėjo dainuoti pakartotinai. 

A. Molytei ir S. Adomaitie
nei akomponavo muzikas Bro
nius Budriūnas, nesenai atvykęs 
iš Europos ir čia apsigyvenęs. S. 
Adomaitienė, Br. Budriūnui 
akomponuojant, padainavo jo 
paties kūrinius ' 'Kas bernelio 

sumislyta" ir ''Marija, Motina 
malonių". 

Koncerto užbaigai dešimts 
lietuvaičių nuo septynių iki try
likos metų amžiaus tautiškais 
rūbais apsirengusios pašoko 
blezdingėlę ir gyvatarą. Malonu 
buvo žiūrėti šių mažyčių pirmą
jį pasirodymą ir publika jas 
priėmė labai šiltai. Reikia tu
rėti vilčių, kad ateityje šias šo
kėjas sutiksime Detroito sceno
je ir dar kartu su tokio pat 
amžiaus "vyrais". 

Koncertą užbaigė Elena Rau-
by dėkodama žiūrovams už atsi 
lankymą ir kviesdama visus bal
singus lietuvius stoti į Radijo 
Chorą, kuris dabar bus vado
vaujamas muziko Br. Budriū-
no, o tai yra choro pasisekimo 
laidas. E. Rauby linkėjo cho 
rui tapti 100 dainininkų choru. 
Ir tikrai, jeigu pasiryšime 
tokį chorą turėsime. 

Koncertui pasibaigus — šo
kiai abejose salėse ir puikus 
bufetas su skaniais užkandžiais 
ir gaivinančiu gėrimu. 

žmonių buvo abi pilnos salės, 
Tai buvo didelis malonumas De
troito lietuviams pamatyti pui
kias menines pajėgas scenoje 
ir pabendrauti savo tarpe. 

Koncerto rengimo komisijai 
už tai glėbys padėkų. Komisijos 
sąstatan įėjo Dr. E. Gurskaitė, 
E. Rauby, A. Rinkūnas, M. 
Sims, J. Domaiko, St. C. Dou 
van ir M. Smailienė. 

J. Gliaudys 

Detroito tarptautinis institu
tas pakvietė įvairių Detroite 
esančių tautų atstovus aukoti 
to Instituto naujųjų namų sta
tybai (International Institut 
Building Fund). Visa naujojo 
namo statyba kaštuosianti per 
$400,000. Kiekviena tauta ga
linti aukoti, kiek ji pajėgia; 
kvotos nenustatoma. 

Tarptautinis Institutas siekia 
ugdyti solidarumą tarp įvairių 
Jungtinėse Amerikos Valstybė 
se gyvenančių tautų. Tam tik
slui atsiekti einama kultūrinio 
bendradarbiavimo keliu: rengia
mi tautų meno feativ&liai, paro 
dos ir tt. 

Kaip kitiems, taip ir mums 
lietuviams tai labai dėkinga sri 
tis pareikšti plačioms masėms 
mūsų savitą kultūrą — tauto
dailę, dainą, šokį. Tai žymiai 
prisideda prie mūsų tautos gar
sinimo, nes per Tarptautinio 
Instituto parengimus Amerikos 
visuomenė vis daugiau ima pa
žinti ir mus lietuvius, ir mūsų 
tėvynę Lietuvą. 

Todėl Detroito lietuviai nusi
statė įsijungti į Tartautinio In
stituto darbą ir savo aukomis 
prisidėti prie Instituto naujųjų 
namų statybos fondo. 

Gegužės 18 d. gražioje De
troito veikėjų Jurgio ir Marijos 
Kase rezidencijoje įvyko Mote
rų Sąjungos 54 kuopos pobūvis. 
Atsilankė daug kuopos narių ir 
moterų visuomsnininkių. Kuo
pos pirmininkei M. Kase šį po
būvį surengti padėjo darbu ir 

aukodamos vaišių M. Maita, M. 
Blake, E. Paurazienė ir V. Če-
pulionytė. 

Viešnios pritarė Instituto už
sibrėžtam tikslui. Jau nekartą 
lietuvių vardas figūravo Insti
tuto parengimuose. Pereitų me
tų įvykusiame Instituto patal
pose Seno Pasaulio Tautų baza-
re lietuviai turėjo gražų pavil
joną, kur buvo išstatyta daug 
mūsų tautodailės dirbinių. Tau
tiniais rūbais aprengtos lėlės 
turėjo didelį pasisekimą lanky
tojų tarpe. Suprantama, kad ir 
ateityje mes negalime ignoruo
ti tokių gražių progų garsinti 
lietuvių vardą plačioje visuome
nėje. Todėl ir ateityje lietuviai 
nusistatė dar glaudžiau bendra
darbiauti su Institutu. Aukų 
surinkta $50, kurie bus dalinis 
įnašas į statybos fondą. 

Jaukus pobūvis užbaigtas M. 
Kase padėkos žodžiu viešnioms 
už jų gausų atsilankymą ir su
aukotą sumą. 

Tenka dar paminėti, kad M. 
Kase yra ne tik energinga vei
kėja lietuvių moterų tarpe De
troite, bet ir geraširdė tremti
nių gelbėjimo talkininkė, šio
mis dienomis J. ir M. Kase su
silaukė jau ketvirto tremtinio, 
pargabento čion jų rūpesčiu. 

M. Gliaudienė 

Toronto ir Hamiltono lietuvius 
aplankius 

Gegužės 14-15 dienomis To
ronte ir Hamiltone mūsų rodo
mų filmų pamatyti buvo susi
rinkę apie 1,200 lietuvių, kurių 
tarpe 90% naujai atvykę į Ka
nadą D.P. Senųjų lietuvių pa
lyginus buvo tik saujelė. Abie
jose kolonijose lietuviškas gy
venimas lyg iš naujo gimsta ir 
auga. Paėmus abį kolonijas at
skirai, tenka pastebėti, kad To
ronte susidarė nemaža lietuvių 
kolonija, siekianti virš 2,000 
lietuvių, nors organizuotumas 
tebėra vystimosi stadijoje. 

Hamiltone visai jauna lietu
viška kolonija yra žavėtino su
siklausymo ir vieningumo pa
vyzdys. čia tenka didelis kre-
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Jūs nustebtumėt irgi! šis Mr. 
Jones sako: "Nuvaryk auto į 
Sohio stoti. .. Mano sekretorius 
pasakys jiems, ką daryti". 

1 '? 

Xa, kad būtumėt matę, kai pa
žiūrėjau į automobilį.. . jame 
nieko nebuvo! Bet visokių žmo
nių yra — aš atlikau įsakymą. 

įsivaizduokit mano nustebimą, 
kai ten atidarė dangtį ir sako: 
"Mr. Jones nori 32 sv. oro į pa
dangas, patikrinti bateriją ir 
ištepti". 

SUSIRGO S. DOUVAN IR A. 
KVEDARAS 

Koncerte pasigedom S. Dou-
van, kuri buvo viena iš koncerto 
rengėjų. Vėliau teko sužinoti 
jog ji yra rimtai susirgusi. Ge
gužės 16 dieną staiga susirgo 
muzikas A. Kvedaras. Gydyto
jas tvirtina, kad esąs išsinari
nęs nugarkaulis, bet liga kryp 
stanti gerojon pusėn. 

S. Douvan ir A. Kvedarui lin
kime kogreičiausiai pasveikti. 

K. P. 

JČ& 

Tik tada aš sužinojau apie "So
hio Secretary" po dangčiu. Da
bar aš įsitaisiau tokį ir sau ir, 
tikėkit man, tai duoda tikrą 
vairavimo aritmetiką! 

Imk naudoti" 
nuo pavasarinio ii 

kių spėliojimų! Jokiu užrašų! Jei Sohio tamau-
Puikus patarnavimas rūpestingam savininkui! Jo-
iojas atžymi jūfų rekordą, jis puikiai 
žino, ko jums reikia! 

-\t'iv!kia atsiminti. . .  n e r e i i k i a  S o h i o  t a r n a u t o j u i  L 
klausinėti, jeigu turit po dangčiu "Sohio Secreta-
ry... Jis pasako visą istoriją... Ko jums nereikia 
ir ko reikia. Tai puiki apsauga jūsų automobi
liui, kaip banko knyge-
1G ... pasas per Ohio ge
riausiai automobilio prie
žiūrai ir didžiausiam va
žinėjimo malonumui. 

muftcvER rou set this bannik ... 
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BROOKLYN, N. Y. 
PAPUOŠ LIETUVIŲ KARIŲ 

KAPUS 

Antradienį, gegužės 17 dieną 
LAC klube įvyko antras naujo
jo lietuvių veteranų skuriaus • 
American Legion Lithuanian 
Memorial Post — susirinkimas. 

Nutarta gegužės 30 dieną pa 
puošti visus įvairiose New Yor-
ko kapinėse palaidotų lietuvių 
karių kapus. 

Be to, tame susirinkime ii-
rinkta pramogų komisija, ku
riai pavesta surengti pobūvį. 
Komisijos pirmininku išrinktas 
Vitalis Bukšnaitis. 

Gegužės 23 dieną delegatai 
dalyvavo Apskrities veteranų 
postų delegatų konferencijoje, 
kur šis postas buvo įvesdintas 
į organizaciją. 

Iš DARIAUS—GIRĖNO PA
MINKLUI STATYTI KONFE

RENCIJOS 

Gegužės 15 d. 2 vai. po piet 
Piliečių Klubo salėje Brooklyne 
įvyko šio komiteto sušaukta 
draugijų atstovų konferencija 
tikslu apkalbėti paminklo sta
tymo reikalą. Dalyvavo septy
niolika draugijų, daugiausia iš 
Brooklyno, kitos iš Maspetho, 
Great Necko, Cliffsides ir New-
arko, kurios prisiuntė 61 de
legatą. Dalyvavo keletas paski
rų rėmėjų ir dešimts valdybos 
narių. Taigi konferencija buvo 
gausi. 

Nors komitetas dėjo pastan
gas gauti/iš New Yorko miesto 
pareigūnų naują vietą pamink
lui statyti, bet liko atsakyta. 
Pasekmėje šio klausimo tapo už-
girta pirmutinė vieta Lithua
nia Aikštėje Brooklyne, kurio
je Dariui ir Girėnui paminklas 
bus statomas. 

Paliktas senas komitetas, pa
pildžius vietas ir pririnkus pen
kiolika naujų narių, kurių pa
reiga kviesti šiam darbui pri
jaučiančias draugijas, paruošti 
paminklo projektą, sukelti dau
giau pinigų ir užbaigti šį kilnų 
reikalą, kiek galima greičiau. 

Po konferencijos toje pačioje 
salėje buvo suruoštas pasivai-
šinimas su įžanga $1.50 asme

niui. Dalyvavo delegatai ir sve
čiai, pasakyta gražių kalbų ir 
sudėta aukų f§1.00 paminklo 
statymui. • , J. š. 

ditas duoti tenykščiatns lietu
vių kunigams, kurie savo darb
štumu ir tolerancija jungia vi
sus bendram darbui. Tai tikrai 
pagarbos verta lietuviška koio-
nija įsikūrusi išeivijoje. 

Visi naujai atvykę lietuviai 
tiek Toronte, tiek Hamiltone 
yra pilni energijos žūtbūtinei 
kovai už Lietuvos laisvę. 

Tarp kitko buvo staigmena 
Toronto naujai* atvykusiems per 
antrą filmų seansą išgirsti p. 
P. žiūrio kalbą. P. žiūrys te
nykščius jaukiai nuteikė ir pa
drąsino jųjų sunkioje būklėje. 
Tiek torontiečiams, tiek filmų 
rodytojui P. žiūrio pasirodymas 
buvo malonus. 

Tenka tikėtis, kad kelių me
tų bėgyje Toronto ir Hamil
ton, Ont., Kanada, bus dvi stip
rios ir susiklausiusios lietuviš
kos kolonijos. 

Vyt. Beleckas 
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STOK ! PATINKANČIŲ KLUBĄ.. 
DUOK ELEKTRIŠKAS DOVANAS! 

Įdomu duoti dovanas, kurios yra laikomos melNf Mietus 
— štai kodėl elektriškos dovanos yra tokios populiarios. 

Ar tai yra toasteris motinai, ar skaitymui lempa 
:ėvui, ar radijas vaikams, jūs visada galit rasti elek
trišką dovaną, kuri atitinka jūsų reikalus ir pakeliama 
kišenei. 

Taigi įstokite į "Patinkančių" klubą. Duokit dova
nas vestuvių, gimtadienio, mokslo baigimo, sukaktuvių 
ar kitomis svarbiomis progomis. Atminkit jei tai elek
triškos dovanos, tai jos tarnaus ir patiks metų metus! 

A L W A Y S  A T  Y O U E  S E R V I C E  f  

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

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

I 
Tai yra dankas 

LENGVAM ASMENINIŲ SKOLŲ IŠMOKĖJIMUI 
Jūs galit susidaryti pigią paskolą "Bank of Dhio" 

kiekvienam tikslui — apmokėti sąskaitoms, skoloms, mo
kesčiams ir tt. — namams pataisyti ir pagerinti — namams 
pirkti ar išmokėti — finansuoti naujo ar vartoto antomo-
bilio pirkimą. Jums patiks mūsų draugiškas ir greitas 
paskolos patarnavimas. 

Atsilankyk arba telefonuok MAin 8100 
6 Offices—East Side, West Side, JDowntown 

. THE. — 

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

921 Huron Road ir Skyriai 
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Painus yra kelias i laisve. # c c •• 

JONAS MEŠKUITIS 

17. I Vakarus 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Man jau buvo žinoma, kad tuo metu Lenki
jos sienos apsauga dar nebuvo taip perdėtai iš
pūsta, kaip tai praktikuojama sovietų: su spyg
liuotomis vielomis, išakėtais arimais ir viso
kiomis "mirties zonomis". Su Čekoslovakija buvo 
leidžiamas net "mažasis pasienio susisiekimas". 
Taigi, ir pasienio zonoje žmonės, palyginti, lais
vai galėjo judėti. Tuo būdu, maniau, privažiavęs 
pasienį apsiuostysiu ir smuksiu. 

Bet išėjo kitaip. Traukinys atvešS f 'pa
sienio stot j, kur beveik jokio kito judėjimo ir 
nėra: arba važiuok per sieną toliau į Čekoslo
vakiją (jei turi pasą ir vizą), arba aiškjnkis, ko 
čia atvažiavai. Kas čia nuostabaus, jei patekau 
tiesiai ir be vingių... daboklėn! še tau, ir pla
nuok dabar!... 

Nors nusivylimas tokia pirma nesekme bu
vo didelis, bet reikėjo pradėti galvoti, kad bent 
švariai iš daboklės išsprūdus, kad tik neprasi
dėtų tardymai ir kratos. O tada jau būtų blogai. 
Bet ir vėl viskas baigėsi geriau, nei galima buvo 
tikėtis, ar "užplanuoti". Tik jau teko daugiau 
vadovautis laime, negu protu. Mat, kareivukai, 
mane besaugodami, kaž kodėl buvo nutarę, kad 
čia pagautas kažin koks svetimšalis. Lenkas negi 
įlys taip durnai į pasienio sargybos spąstus I 

Mano amerikoniškos cigaretės dūmas vertė 
juos elgtis su manim mandagiai, kol vienas ne
drąsiai "išdrįso", laužyta vokiečių kalba kreip
tis, ar nesutikčiau jam parduoti vieną cigaretę. 
Ką čia parduoti, ėmiau ir visiems pasiūliau už
sirūkyti. Jų elgesys pridavė man drąsos ir vil
čių, o ir jėgos ramiai laikytis. Įkliuvęs jau vis-
tiek buvau, tai kodėl nepabandyti su jais kad ir 
tokio šposo: suvaidinti amerikoną! 

Vieninteliu "įrodymu" turėjai! kito asmens 
jau senai nebetinkamą amerikonišką leidimuką 
apsigyventi amerikiečių okupuotoje Vokietijos 
zonoje. Iš pasieniečių išvaizdos ir laikysenos jau 
man beveik buvo aišku, kad jiems ne popieriuko 
tekstas ir nesuprantama kalba, o antspaudas 
daugiau pasako. Lygiai kaip analfabetams ru
seliams ar mongolams — antspaudas yra, tai 
ir viskas tvarkoj! Negi svarbu, kas ten para
šyta. Bet kad ne jų vienų valioj buvo mano liki
mas. Atėjęs puskarininkis'^okiškai bandė man 
išaiškinti, kad neužilgo ateisiąs karininkas — jų 
šefas — mokąs angliškai, su kuriuo aš galėsiąs 
lengvai išsiaiškinti dėl tolimesnio mano likimo... 
To dar betrūko! Aš angliškai, tiesa, kadaise mo
kiaus gimnazijoje, bet su kuo nors aiškintis... 
kiek blogiau! 

Nutariau, kad labai baimintis n§ra ko. Arba 
drąsa ir įžulumu laimėsiu, arba įvyks tai, ko 
jau išvengti nebegalima. Iš pirmų karininko žo
džių tuoj supratau, kad jo anglų kalbos mokėji
mas ne ką geresnis už manąjį. O jau akcentu, tai 
aš jį "nešu" keleriopai. Prisiminiau mokėtus 
žodžius, kuriuos dar nutariau papildyti neaiškiai# 
ir man pačiam nesuprantamais garsais. Jei jau 
jis prisistatė mokąs angliškai, tegul sau ir ši
fruoja, ką aš pasakiau... 

Nežinau, iš kur pas mane atsirado drąsos, 
bet pats vėliau stebėjausi savo įžulumu sugal
voti kaž kokią istoriją apie būtinus skubius rei
kalus Čekoslovakijoje ir apie grįžimą Varšuvon... 
Atsirado dar ir visokių argumentų, pateisinan
čių neturėjimą reikiamų dokumentų ir panašiai. 
Jei kas manęs būtų paklausęs po valandos, aš 
jau nebebūčiau sumezgęs tos istorijos ne tik 
angliškai, bet ir lietuviškai. Ar tai istorijai kas 
tikės ar ne, man jau ne tiek svarbu. Svarbu, kad 
po to pasikalbėjimo paspaudėme vienas kitam 
ranką ir, kareivių nustebimui, sėdau į traukinį, 
vežantį į... Čekoslovakijos pasienio stotį! 

Nors čekais aš perdaug nepasitikėjau, bet, 
laimingai išsprūdus iš Lenkijos, maniau su jais 
ne blogiau susikalbėti. Ko labiausiai bijojausi, 
tas jau liko užnugaryje, tik svarbu neleisti lai
mei vėl išslysti iš rankų. 

Čekoslovakijos pasienio stotyje atsidūrus, pir
mas įspūdis buvo tikrai daug jaukesnis, negu 
Lenkijoje. Nesimatė tiek kariškų sargybų, o 
tik muitininkai, geležinkeliečiai ir šiaip civiliai. 
(Taip buvo prieš trejus metus). 

Ir čia muitininkams nebuvo kas su manim 
veikti, o pasų kontrolės valdininkas, kai paro
džiau (kad ir labai nedrąsiai) tą "geru antspau
du" lapelį, mane gerokai čekiškai iškoliojo. Mo
kėdamas lenkiškai, nesunkiai supratau ir čekų 
keiksmų leksikoną. Jis, žinoma, nenorėjo taip 
lengvai manęs praleisti, bet aš tik traukiau pe
čiais ir nudaviau nieko nesuprantąs, ko jis taip 
Šūkauja, permečiau koją ant kojos ir ramiai už
traukiau iš savo "Camel" atsargų. Vis nenusto
damas rėkauti kaž ką pikto ant amerikonų, jis 
baigė tikrinti kitus keleivius, numetė mano 
lapuką ant stalo ir išėjo. Jo padėjėjas (taip man 
atrodė), jaunas vyrukas, paėmė tą mano "doku
mentą", įteikė jį man ir pakvietė eiti su juo. 
Maniau vėl turėsiu reikalo su dabokle, bet pate
kom ... stoties bufetan, kur išgėrėm pirmą bo
kalą čekiško alaus. 

Pasienio stotelS maža, pasienio žmones 
tikri provincijalai. Kiek bufete buvo žmon% 

visi į manę žiurėjo, kaip į baltą žvirblį. Gal būt, 
kad mano ramus laikymasis "pono viršininko" 
šūkavimų metu sudarė jiems įspūdžio, jog tai 
šalto žmogaus to "amerikono" būta... O man 
kulnys svilo, kad tik greičiau iš tų visų pasienių! 

Begurkšnojant alų, prisistatė geležinkelietis 
ir mandagiai pasiūlė pirktis bilietą tolimesnei 
kelionei. Turėjau kiek čekiškos valiutos. Maniau, 
kad jos turiu daug, o pasirodė, kad neužtenka 
bilietui į Prahą. Geležinkeliai Čekoslovakijoje 
labai brangūs. Turėjau keletą dolerių, bet ne
sinorėjo juos tuoj pat išleisti, žinant dar čekų 
"pirklišką gyslelę". Pasiūliau likusius savo zlo
tus ir turėjau leistis čeko apgaunamas. Man 
tie zlotai vistiek buvo jau nebereikalingi, tas 
jau buvo aišku, todėl į tai nekreipiau dėmesio. 
Laimingai atsisveikinęs su Lenkija, nesigailė
jau nei jos valiutos. 

Jaunojo čeko ir gerai uždirbusio mūsų va
liutos transakcija geležinkeliečio maloniai išly
dėtas, sėdo naujai iškeptas "amerikonas" trau-
kinin Prahos link... 

18. Pakeliui į Prahą 
Nors buvau pralindęs tik pro geležinės už

dangos prievartę, bet Čekoslovakijoje pasijutau 
lyg ir tyresnėje atmosferoje. 

Geležinkelietis bendrakeleiviams mane pri
statė, kaipo amerikoną, bet trumpo susisiekimo 
traukinyje sutikti mokantį angliškai neteko bi
jotis. O už pusvalandžio reikėjo persėsti į grei
tąjį traukinį, kur jau turėjau būti laisvas nuo 
panašių "rekomendacijų". 

Įvažiavus į Čekoslovakijos anglies pramo
nės miestą Bohumin, stotyje jau laukė senai 
nematytas, tvarkingas, su sveikais langais (!), 
švarus ekspresas. Nors keleivių buvo nemažai, 
bet gavau patogiai atsisėsti ir galvojau, kad iki 
Prahos galėsiu sau ramiai leisti pailsėti nervams 
po tokio įtempto "vaidinimo". Bet kur tau! Pra
sidėjo neišvengiami keleivių pasikalbėjimai, į 
kuriuos buvau automatiškai įtrauktas. Užklup
tas vieno bendrakeleivio smalsuolio turėjau 
prisipažinti, kad šiame krašte esu svetimas. Lai
mė, kad čekų smalsumas nenuėjo taip toli, kad 
turėčiau vėl kombinuoti kokią naują biografiją. 
Užteko tik paminėti, kad važiuoju iš Varšuvos 
ir nesu lenkas. 

Pakeliui į Prahą negalėjo likti nepastebėti 
sotūs ir gerai apsirengę žmonės, švarios ir gerai 
užlaikomos stotys, beveik elegantiški stočių pa
reigūnai. Stotyse nebuvo tų šimtų vaikų ir mo
terėlių, vienas už kitą garsiau rėkiančių siūlant 
saldytą vandenį ar cigaretes spekuliacinėmis 
kainomis. Jokios "gatvinės prekybos", lydimos 
ausį rėžiančių klyksmų ir keiksmų. Kiekvienu 
atveju, krašto civilizacijos laimėjimų dar nebuvo 
nubloškę jokie sukrėtimai, jokios naujos politi
nės tendencijos. Jos politinė sutuacija kad ir 
pakitėjo, bet iš Lenkijos atvykęs vis tiek jau
teisi lyg oazen patekęs. 

19. Auksine Praha "politines 
mados" šešėliuose 

Čekai jau turėjo reformavę savo valiutą ir 
auksu pagrįsta krona buvo kur kas brangesnė, 
negu Leningrade spausdinami "lenkų" zlotai. 
Bet ir čia, pagrindiniams gyvenimo reikalams 
leidžiantis rinkon tik ribotomis normomis, pa
grindinė valiuta, kaip ir visur tokiais atvejais 
— buvo amerkoniška cigaretė... Ir gerai, kad 
"nesismulkinau" jų įsigydamas! Jos dažnai man 
atstojo ne tik valiutą, bet kartais ir būtinus do
kumentus. Tokiu būdu, mano didelis noras Pra
hoje reikiamai pailsėti ruošiantis tolimesnėn, 
dar vis neaiškion kelionėn, išsipildė. Kad ir kuk
liame viešbutyje, bet ramiai ir saldžiai išsi
miegojau. 

Pusryčiams teko pasisotinti obuoliais ir sly
vomis, kurie čia, dėkui Dievui, buvo laisvai par
davinėjami. šiaip visi maisto produktai buvo nor
muoti, o korteles tokiems keliauninkams kas gi 
duos... 

Išėjus iš viešbučio, stoties rajone ir miesto 
centre pasijutau vėl, po ilgų ir nuotykingų metų, 
vakarietiško didmiesčio vandenyse. Gyvas žmo
nių ir susisiekimo priemonių judėjimas, krautu
vės pilnos įvairių prekių, laikraščių kioskai tur
tingi vietine ir užsienio spauda. Prisipirkau visų 
pakraipų vietinės spaudos, kad bent trumpai 
susipažinus su čekų gyvenamojo momento nuo
taika, ypatingai sąryšyje su prasidedančia Pa
ryžiuje taikos konferencija. Pavarčius spaudą, 
tuoj metėsi į akis stambiu šriftu patiekiama ži
nia, kad konferencijoje dalyvaus ir ... "Balti
jos respublikų užsienių reikalų ministerial" ... 
Taigi, čekų oficijalioji žinių agentūra jau buvo 
linkusi rodyti linksmą miną... 

Taip beslankiojant ir besižavint krautuvių 
vitrinų rodomais turtais, kavinių ir jose kavą 
girkšnojančių elegancija, toli gražu, ne prole-
tariškos išvaizdos žmonių laisvumu ir savim pa
sitenkinimu, dingo ir mano mažavertiškumo sa
vijauta. Bematant ir aš jau sėdėjau patogiame 
fotelyje ir, užsisakęs kavos, gilinausi toliau į če
kų spaudos dienos problemas. Ta proga per-
skaičiau žinutę ir apie tai, kad prieš porą nakty 

t (perkelta į 4-tą puri.) 

Geras Amerikos pilietis neišsižada savo kilmės ir nebijo kovoti 
už protėvių šalies laisvę 

A* A. Olio įžangine kalba Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos seime, gegužės 21d. 

Ieškodami tinkamesnių kelių 
mūsų organizaciniam gyveni
mui ir geresnių priemonių poli
tiniam darbui, mes šiandien ren
kamės krūvon, kad solidariai ir 
bendromis jėgomis galėtume pa
reikšti mūsų valią, galėtume at
sinaujinti, susitiprinti ir sėk
mingiau keliauti į priekį. Gal 
kas pasakytų, kad mes tokius 
susirinkimus — seimus darome 
nebe pirmą kartą. Bet šį kartą 
mūsų susirinkimas yra ypatin
gas: jis turi nepaprastą tikslą 
ir įvyksta nepaprastose aplinky
bėse. 

Visi darbai buvo pašvęsti 
Lietuvos išlaisvinimo sie

kimui 
Amerikos lietuviai - tautiečiai 

per eilę metų dalyvavo visuome
nėj ir politinėj veikloj su kelio
mis savarankiškai veikiančio
mis organizacijomis. Su dide
liais energijos ištekliais, su 
žmonių neribotu pasišventimu 
yra pasisekę atlikti nemažai ver
tingų darbų. Tiek Amerikos 
sluoksniuose mes esame užėmę 
reikšmingą vietą ir įsigiję ver
tingo pasitikėjimo. Tatai mums 
leido aktingiau pasireikšti ir 
Lietuvos laisvinimo reikale. Ir 
kadangi tautinė srovė tuo kartu 
nebuvo AL Taryboje, tad šis 
reikalas nuo pat pradžios komu
nistu agresijos Lietuvoje suda
rė Amerikos lietuviams—tauti 
ninkams jų gvvenimo, jų mąs
tymo ir jų veikimo patį pagrin
dinį tikslą. Lietuvos laisvės ide
alas buvo LVS, ALM ir ALTC 
keliarodė politiniame darbe. Ką 
tik darėme, mūsų akys žvelgė į 
mūsų pavergtos žemės skau
smingą padėtį; mūsu širdys 
nuolatos pergyveno Lietuvos 
žmonių sunkią tremtinišką da
lią. Ir mes galime didžiuotis, 
kad per savo energiją, budru
mą ir aukas mes esame atidavę 
didelę duoklę Lietuvos bylai. 
Mes jautėme, kad joks pasiau
kojimas negali būti per dide
lis ten, kur reikalauja mūsų pri
gimtoji prievolė. 

Turim neatidėliodami su
sirūpinti lietuviškumo iš

laikymu čia 
šiandien, kada Tautine Srovė 

yra įsijungusi į Amerikos Lie
tuvių Tarybą, tad prie pasikei
tusių sąlygų mes susirenkame 
iš tolimiausių Amerikos vietų. 
Susirenkame ne asmeninės nau
dos ir ne paikos garbės vedami. 
Susirinkome sudaryti vieną, ga
lingą, autoritetingą Tautinės 
Srovės Organizaciją. Visi mes 
trokštame, kad mūsų bendroji 
dvasinė jėga sustiprėtų, kad su 
didesniu svoriu galėtume kal
bėti už mūsų tautinius reikalus 
ir už Lietuvos ateitį. O mūsų 
tautiniai reikalai Amerikoje 
šaukte šaukia mūsų srovės dė
mesio, planingesnio darbo ir 
pilnesnio supratimo. 

Patys esame liudininkai gę
stančios lietuvybės Amerikos 
kontinente. Ne tik jaučiame, bet 
ir aiškiai matome besiartinant 
tokius metus, kada lietuvių ben
druomenė Amerikoje galutinai 
gali ištirpti svetimųjų jūroje. 
Neieškant priežasčių, kaip ga
lėjo atsitikti, kad tokia gausi 
lietuvių bendruomenė prarado 
didelę dalį savo tautinės sąmo
nės, mes stovime prieš labai 
rimtą ir sunkų uždavinį, kurio 
sprendimą negalima atidėti to
limesniam laikui. Kaip šį užda
vinį sėkmingai išspręsti — sei
me bus kalbama atskirai. Tuo 
tarpu aš sau leidžiu pabrėžti, 
kad Tautinės Srovės darbo pati 
didžioji dalis turėtų būti nu
kreipta į lietuvybės atlaikymą 
Amerikoje. Nereikia manyti, 
kad bus lengva to tikslo pasiek

antanas a. olis 
Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos 

Pirmininkas 

ti. čia reikės ieškoti būdų, kaip 
suderinti senesnę kartą su jau
nesne, kaip įtraukti ne tik jau
nimą į mūsų lietuvybės darbą, 
bet ir naujakurius. Bet kai yra 
valios ir kai yra aistros konkre
čiam darbui, beveik visados ga
lima tikėtis gerų rezultatų. 

Susipratęs lietuvis — ge
resnis amerikietis, negu 
tas, kuris gėdisi savo kil

mes 
Tautinės srovės veikimas pri

valo būti toks, kad lietuviu vie
nybė niekados ir niekur nebūtų 
pažeista. Aukštai vertindami 
sąžiningą bendradarbiavimo dva
sią, mes privalome kontroliuoti 
savo veiksmus ir savo žodžius, 
skrupulingai žiūrėdami, kad 
Amerikos lietuvių solidarumas 
bendruose siekimuose būtu iš
laikytas. Tuo būdu mes platin
sime minti, kad siauri partiniai 
akiračiai būtų uždengti plačios 
pažiūros į mūsų, kaip Amerikos 
gyventojų, pareigas ir mūsu, 
kaip Lietuviu Tautos vaikų, pri
gimtines prievoles. Mes esame 
Amerikos visuomenės dalis; gy
vename tos visuomenės politi
kos ir kultūros aplinkumoje ir 
vienaip ar kitaip esame tos ap
linkumos veikiami. Iš kitos pu
sės — turime savo atskira tau
tinę sąmonę, turime atskirą ir 
visuomeninę aplinkumą su vi
sais mūsų lietuviškos kultūros 
savumais. Ir reikšdamiesi po
litikos bei kultūros darbe mes 
turime surasti darnumą tarp 
mūsų amerikoniškos valstybi
nės sąmonės ir mūsų tautinių 
jausmų. Aš esu giliai įsitikinęs, 
kad galima būti ir geru Ameri
kos piliečiu ir geru lietuviu. Pa
sakysiu net tą, kad žmogus, ku
ri yra geras lietuvis, bus geres
niu Amerikos piliečių, negu tas 
Amerikos pilietis, kuris slepia 
arba gėdisi savo lietuviškos kil
mės. 

Tik lietuviškumas yra 
mūsų visuomeniško vei

kimo pagrindas 
Tautinei Srovei nerūpi nei 

lietuvio tikėjimas, nei jo visuo
meninė padėtis. Ji reikalauja 
tik vieno dalyko: kad jis būtų 
geras lietuvis. O geras lietuvis 
mūsų manymu yra tas, kas 
brangina savo tautos istoriją, 

kas nesigėdi savo kilmės, kas 
padeda lietuvių tautiniams sie
kimams, kas kovoja, kad Ame
rikos laisvės principai būtų pri
taikinti Lietuvos tautai, kas 
dabar užjaučia Lietuvos nelai
mes ir kas ateityje mokės 
džiaugtis jos pasisekim a i s. 
Tvarkydamiesi tokiu kilniu ir 
tokiu plačiu lietuvybės pagrin
du, mes turime teisės atsto
vauti tą Amerikos lietuvių vi
suomenės dalį, kuriai tautinė 
sąmonė yra brangiausias as
mens vertės ženklas. Tą pagrin
dą mes dedame visai Tautinės 
srovės veiklai ir tuo pagrindu 
mes šaukiame visus geros valios 
lietuvius į darbą. 

Pasaulyje dar reikia ko
voti už laisvę. . • 

šalia tautinės sąmonės pa
laikymo ir ugdymo Amerikos 
lietuvių visuomenėje. Tautinė 
Srovė siekia, kad kiekvienas 
lietuvis be paliovos ugdytų sa
vyje laisvės meilę. Tik laisvas 
žmogus laisvoj tautoj tegali su
rasti tvirtą pagrindą savo kū
rybai. Be asmens laisvės, be 
sąžinės laisvės ir be žodžio lais
vės visokia žmogaus kūryba te
gali duoti tik suklastotų rezul
tatų. Be laisvės ir jokia tau
ta negali pareikšti savo pilnų 
galių medžiaginės ir dvasinės 
pažangos srityje. Be laisvės ji 
nyksta ir gelsta kaip rudens 
lapas... 

Dabartiniame pasauliniame is-
torijs laikotarpyje visai žmoni
jai stovi prieš akis laisvės klau
simas. Jis baugina ištisus kon
tinentus ir ištisas tautas. Gali
ma sakyti, visas pasaulis šian
dien klausia, kada ir kaip iš
nyks baimė rytojaus, baimė, ku
ria lydi ir visa eilė naujų bai
mių : ekonominis skurdas, as
meninė vergija, karo baiseny
bės. Didieji diplomatijos mūšiai 
iki šiol nedavė laimingo spren
dimo. Ir toliau eina mistiškas, 
egoistinis ir nepadoriausias žai
dimas su tautu ir žmonių liki
mais. Imperialistinis Maskvos 
komunizmas savo sudėtingu vei
klos tinklu siekia suklaidinti ki
tas tautas ir daro viską, kad 
sumažėtų laisvų tautų budru
mas. Apgaulinga ir įžūli propa-

! gandą, skleidžiama visose ša
lyse, nuodija kiekvieną dieną 
laisvų tautų solidarumą, o pa
vergtoms tautoms skiepija nu
sivylimą ir bevališkumą. Karo 
metu platinama viltis, jog vi

sos tautos, išvaduotos iš gGV* 
manistikos tiranijos, galės sa
varankiškai tvarkytis ir pri
klausyti laisvų tautų bendruo
menei, ta viltis išnyko, kaip 
niekados nebuvusi... Jos vietą 
užėmė įsitikinimas, kad pasau
lis yra valdomas egoizmo. 

Turime stengtis pabudin
ti teisingumo ir garbės 

sąžinę 
Amerikos Jungtines Valsty

bes visą karo metą stovėjo 
priekyje visų tauriausių pareiš
kimų dėl žmogaus ir dėl tautų 
laisvės. Amerikos materialine 
galybė buvo pasitikėjimo verta 
garantija, kad tie taurieji pa
reiškimai vieną dieną bus įgy
vendinti. Jau eina šešti metai, 
kai hitlerinė tiranija panaikin
ta; bet taip pat eina šešti me
tai, kai už geležinės uždangos 
siautėja Maskvos teroras; šeš
ti metai, kai raudonoji bacila 
atkakliai graužia Amerikos ir 
visų kitų laisvų valstybių pa
matus. Ir Amerikos politikos 
vadovaujantieji žmonės visa tai 
mato ir girdi, o vis dėl to nesu
randa valios pasipriešinti ir 
energingiau stoti už pavergtų 
tautų amžinąją teisę gyventi 
laisvai. 

Mes niekas negalime žinoti, 
kaip ilgai tęsis Amerikos val
džios snaudulys Lietuvos atžvil
giu ... užmigdęs teisingumo ir 
garbės sąžinę. Gal dar ilgai 
reikės laukti pilno ir neil
stančio pabudimo. 

Mes nešame dalį atsako
mybės už Amerikos po

litikos moralę 
Kova dėl tautų nepriklauso

mybės gal niekam Amerikoje 
nėra taip suprantama ir taip 
jautriai pergyvenama, kaip mū
sų Amerikos lietuvių. Mūsų tė
vu šalis buvo pirmoji auka 
Maskvos klastingosios politikos. 
Jai — drauge su kitomis Bal
tijos valstybėmis — pirmajai 
buvo išplėšta laisvė. Mūsų mo
tutės Lietuvos vaikai pirmieji 
buvo pasmerkti ištremti. Lietu
va pirmoji buvo smurtu įtrauk
ta į didelių jos kentėjimų virti
nę. Mums rieda ašaros ir mes 
turime teisės ir prievolės rei
kalauti. kad Maskvos našta Lie
tuvai būtu panaikinta. Mes esa
me Amerikos piliečiai, mes ne
šame savo dali atsakomybės už 
Amerikos politikos moralę, už 
Amerikos ištikimybę duotam 
žodžiui, už jos gerą vardą.^ Ir 
todėl mums ne vistiek, kokiais 
dėsniais bei išrokavimais yra 
vedama Amerikos užsienio po
litika. 

Amerikos lietuvių vteuomenS 
iki šiol dar mažai rūpinosi 
klausimu, kiek ir kaip Amerikos 
politika padeda pavergoms tau
toms. Galėtum pasakyti, jog 
Amerikos lietuviai lyg nedrįso 
tarti žodį, lyg nepasitiki savo 
jėgomis, lyg nenori naudotis 
teisėmis, kurias jie pagrįstai 
turi, kaip Amerikos piliečiai. 
O mūsų teisė yra kiekviena 
proga — visur ir visados — 
aiškiai ir be baimės pasisakyti 
dėl Amerikos valdžios pasielgi
mų, kurie kenksmingu būdu 
atsiliepia į tuos Amerikos lais
vės principus. Sąžiningas ir 
energingas jų vykdymas tarp
tautinėje plotmėje tikrai sugrą
žintų Lietuvai nepriklausomybę. 

Turim geriau susiorgani
zuoti. kad mūs nuomonė 

būtų įtakingesnė 
Mes, tautinės srovės dalyviai, 

susirinkome duoti organizaci
nius pagrindus vieningesniam 
darbui, stipriau susiorganizuoti, 
kad mūsų pažiūros būtų įtakin
gesnės bendrose lietuviškose 
organizacijose ir lietuviškoje 
visuomenėje. 



* 

Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS-
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K A S  D A B A R ?  

EIMAS New Yorke įvyko. Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjungą isteigta. Slenkstis, kuris Tautinės sro-

Tautinė Sąjunga Įsteigta. Slenkstis, kuris Tautinės sro
vės susiorganizavime buvo vis dar prieš akis, dabar jau 
peržengtas. Tad — kas dabar? 

« # 
Tatrtfričš srovės org#nizuotasai veikimar m firmą kar

tą pasižvmėjo gausiais ir nuotaikingais seimais. Dau-
kartą pasižymėjo gausiais ir nuotaikingais seimais. Dau
gelis ir šiandien dar mini didžiuosius Misijos seimus 
Washingtone ir New Yorke, kuriuose tada dalyvavo 
daugelis ir tokių, kurie nuo bet kokios srovės, net ir 
liuo grynai tautinės, kasdieniniame veikime laikosi nuo
šaliai. Dalyvavo, nes tikslas buvo nepaprastas. Ir tų 
Seimų vaisiai nebuvo paprasti. Jais buvo pralaužtas 
kelias Lietuvos vardui j amerikiečių visuomenę ir Ame
rikos valdžios sluoksnius. 

Jei šiandien Amerikos Kongresas atžymi Lietuvos 
nepriklausomybės dieną, jei visa eilė gubernatorių skel-
įia tą dieną lietuvių švente specialiomis proklamacijo
mis, lietuvių ir Lietuvos reikalas amerikiečių tarpe jau 
yra plačiai žinomas, tai gana žymia dalimi ̂  tas yra tų 
seimų, tam tikslui ir šauktų, vaisiai. Tie seimai parodė 
kelią" į "platesnius vandenis", į Amerikos visuomenę, 
kuri teisingam Lietuvos reikalui nelieka kurčia, jeigu į 
ją tuo reikalu kas prakalba. Todėl ne veltui anų seimų 
dalyviai net ir po kelerių metų juos su pasigerėjimu ir 
net su pasididžiavimu prisimena. 

Bet tų seimų yra ir viena silpna pusė. Jie švystelė
jo, kaip meteorai, kaip šviesiai užsidegančios žvaigždės, 
ir po to liko daugiausiai tik atsiminimai. Jie nukreipė 
visą savo dėmesį j amerikiečių sudominimą lietuvių bal
su tuo metu, bet nesukūrė tvirto pastovaus organizuoto 
veikimo. O jų uždegtos liepsnos turi būti nuolat, ne
pasitraukiant ir rūpestingai kurstomos, kad neišblėstų. 

Šis seimas, kuris pereitą šeštadienį ir sekmadienį 
įvyko New Yorke, tuo ir skiriasi nuo ankstyvesniųjų 
Tautinės srovės veikėjų rengtų seimų, kad jo svarbiau
sias dėmesys šį kartą buvo nukreiptas į tinkamesnį pas
tovų susiorganizavimą ir pastovų organizuotą darbą 

Šiam pastovumui, nuolatiniam veiklumui palaikyti, 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos įstatuose numa
tyta. kad ji turės organizaciniam darbui reikalų vedėją, 
o jei bus galimybė ir reikalas, tai ir kitus laikinius ar 
nuolatinius to darbo "sukėjus". 

Suprantama, kad visi organizacijos nariai negali 
labai daug laiko pašvęsti organizuotam veikimui. O tų 
darbų yra labai daug. Todėl svarbu, kad organizacija 
turėtų kam pavesti atlikti tuos darbus, kurių negali at
likti visi, bet kuriuos turi atlikti kas nors už visus. 

* 

pirmas dalykas, kuris turi būti padarytas, tai tinkamas 
organizacijos skyrių susitvarkymas. Niekai bus iš 

visų programų, iš visų idėjų ir iš visų gražių žodžių apie 
lietuviškumo palaikymą, apie Lietuvos laisvės kovos rė
mimą ir apie visus kitus gražius sumanymus, jeigu pa
jėgos nebus tinkamai sutvarkytos. 

Todėl dabar reikia nuo to ir pradili Ten, kur bu
vo tautinės srovės jau organozuoti vienetai, jiems nedel
siant reikia sušaukti susirinkimus, gerai susipažinti su 
neujais įstatais ir formaliniu atžvilgiu prie jų vienodai 
prisiderinti. Į tuos susirinkimus turėtų būti kviečiami 
ne tik tie, kurie jau buvo senuose narių sąrašuose, bet 
taip pat ir visa eilė tų, kurie prijaučia tikslams, išdėsty
tiems naujuose Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
įstatuose. Reikia kviesti ir senus šio krašto gyventojus 
lietuvius, ir naujai atvykusius. Pasirenkant vietinę va
dovybę — atsižvelgti ne tik į tai, kad būtų traukiami į 
darbą, kurie jau daugelį metų tą darbą dirbo ir yra 
darbą, kurie jau daugelį metų tą darbą dirbo, bet reikia 
paieškoti ir naujų energingų jėgų. 

paskui reikia susižinoti su organizacijos vadovybe ir 
patirti, koki darbai visos organizacijos darbų plane 

yra numatyti atlikti pirmoje vietoje. Vietiniai sumany
mai neturėtų būti niekinami, bet reikia atminti, kad di
desni dalykai gali būti padaryti, jei juos darys visi vienu 
metu, nuo vieno kranto ligi kito. 

Vienas iš artimiausių darbų be abejo šiuo metu bus 
Metuvių dailės parodos visomis jėgomis rėmimas. Kaip 
tai reikia daryti, vadovybė duos nurodymų. Bet svarbu, 
kad visi prisidėtumėm kuo plačiausiai, kad lietuvių ir 
Lietuvos vardas per tai plačiau ir geriau būtų pažintas 
Amerikos visuomenėje. 

Prie šio darbo bematant prfeišlies ir VISĖ eilė kitų 
kultūrinių darbų, kurie visi drauge turi ir savo rūšies 
politinės reikšmės — politinės ta prasme, kad jie priside
da prie Lietuvos laisvės kovos pozicijų pastirpinimo. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos ligšioliniai nariai todėl 
neturi pamato pagalvoti, kad, štai, dabar jie jau yra at
sitraukę nuo Lietuvos vadavimo darbo. Kai kas yra 

.pagalvojęs, esą, — įstojome į Tarybą, atidavėme jai pa
grindini savo uždavinį, tai dabar nebeturime ką bedary
ti .. . Tai klaida. 

Kaip toje psalmėje kalbama apie Viešpaties garbini
mą vargonais ir cimbolais ir visokiais kitokiais įrankiais, 
tįiip ir Lietuvos labui darbas dirbamas visokiais būdais 
ijr visokiose srityse. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga ir nuo politinių žygių Lietuvos išlaisvinimo reikalais 
"neatsisakė, o tik ryžtasi juose dalyvauti drauge su ki-

PARYŽIAUS DERY
BOS 

D I R V A  

jau nuimta, Berlynas vėl mai
tinamas anglų-amerikiečių lėk
tuvais. 

Tai yra laiku duotas įspėji
mas dalyvaujantiems derybose, 
kuris rodo — susitarsi ar ne
susitarsi, o bolševikai vis vien 
darys savo... 

Višinskis reikalauja, t&d Vo
kietija būtų sujungta. Vakarie* 
čiai atsako — gerai, bet tik ta 
tvarka, kuri jau nusistatyta va
karų zonose. Nes čia visi reika
lai eina geryn, o rusų zonoj —• 
prastai. Todėl reikia priimti tą 

Pirmą dieną susitikę keturių 
didžiųjų vastybių . ministerial 
Paryžiuje gana lengvai susita
rė dėl dienotvarkės, nes Višins- tvarką, kuri geriau veikia. Vi
kis priėmė kitų trijų pasiūly- šinskis su tuo nesutinka, 
tą dienotvarkę. j Višinskis reikalauja reparad-

Tiesa, jis pasiūlė, kad būtų jų iš Vokietijos. Achesonas sa-
svarstomas ir Japonijos klau- ko, kad Vokietija neturi pervir
simas, tačiau del to perdaug ne- šiauš, kad galėtų ką duoti ru-
užsispyrė. sams. Jeigu iš Vakarų Vokie-

Bet greit atėjo sunkumai. Vi- tijos būtų imamos reparacijos 
sų pirma, Berlyne kilo didelis Rusijai, tai išeitų taip, kad iš-
streikas: vakarų zonos gele- tikrųjų jas mokėtų Amerika, 
žinkelių darbininkai sustreika-' Tokiu būdu, vos buvo palies-
vo, kai jiems rusų zonoj buvo ti du svarbesni reikalai, tuojau 
išmokėtos algos menkavertėmis paaiškėjo, kad vienodo nusista-
rusų išleistomis markė mis. tymo nėra. 
Streikas tebesitęsia. Kai kurio- Amerikos delegacija rengia-
se vietose rusų geležinkelių po- si pasiūlyti taikos sutarties 
licija šaudė į streikuojančius, projektą su Austrija, dėl ku-
Du užmušti, daug sužeistų. rio ligi šiol niekaip negalėjo 

Rusų kontroliuojami geležin- susitarti ministerių pavaduo-
keliečiai trečiadienį apleido dar- tojai. 
bą vakarų zonos svarbiuose Faktiškas Berlyno blokados 
punktuose. Geležinkelių susisie- atsinaujinimas derybų nuotaiką 
kimas sustojo. Ir, nors blokada visiškai apsunkino. 

tomis lietuviškomis patriotinėmis srovėmis. Bet šalia 
politinių žygių yra dar daugiau būdų Lietuvai padėti, 
kurie daugelio yra užmiršti, arba nepajėgiami panau
doti. Juos turime atsiminti, juos turime ištirti ir juos 
panaudoti. 

* 

Cvarbiausia, kad šis seimas, kuris jau praėjo, būtų tik 
organizuoto veikimo naujo laikotarpio pradžia ir pa

matas, o ne viskas. Ir kad kiekvienas narys nepasiliktų 
tik laukdamas ką iš kitų išgirs, bet ir pats pagalvotų, 
ka jis naudinga veikimui gali sumanyti, ar kuo prisi
dėti iau prie esamo sumanymo įvykdymo. 

Paprasčiausias būdas prisidėti prie organizuoto vei
kimo, yra... finansų sukėlimas tam darbui. Tai yra 
kartu sunkus ir lengvas darbas. To reikia ir apie tai 
kiekvienas organizuotas būrelis turi pagalvoti, sumany
ti būdu finansams sukelti. Bet to maža. Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sa.iungos skyriai neturi tiek^ nusižeminti, 
kad pasidarytų tik pinigų sukėlimo būreliais ir visus 
lutus darbus paliktų centrinei vadovybei.^ Ne, jie turi 
pasidaryti lietuviško visuomeninio-kulturinio^ judėjimo, 
gyvumo, santykiavimo židiniai. Jie turi būti toki, kad 
jie būtų jaučiami visuomenėje, kad jų sumanymai, ini
ciatyva ̂  išjudintų vis didesnius lietuviškos visuomenės 
sluoksnius. 

Jie toki bus, jei nepasitenkins vien tik klausimu 
"Kas dabar?", bet atras ir atsakymą į tą klausimą. Reikš
mingas visuomenėje yra ne tas, kuris tik klausia, "Kas 
dabar?", o tas. kurį kiti to pradeda klausti, matydami, 
kad jam netrūksta sumanumo surasti reikalingiausiems, 
naudingiausiems ir labiausiai laukiamiems, visuomenėje 
džiaugsmo sukeliantiems darbams. 

ŠITAIS ŽODŽIAIS PRASIDĖJO 
TAUTINIS SROVĖS SEIMAS 

LIETUVIŲ TAUTA, Išbandyta šimtmečių kovose del 
teises gyventi laisvai savo bočių šalyje, 

vieninga valia siekia ir sieks išlaikyti savo tautinę 
sąmonę, savo kalbą ir savo kultūrą. 

LIETUVI į) TAUTA, trokšdama bendradarbiauti vi
suotinoje žmonijos kūryboje ir vykdydama Praamžiaus va
lią be paliovos kilti žmogui į pažangos viršūnes, 

reikalauja, kad jos vaikai perduotų tautinę gyvybę IS 
kartos 1 kartį, 

reikalauja, kad jos vaikai savo darbu, tilrtu, mokslu ir 
pasiaukojimu prisidėtų prie Lietuvos If HetUvių dvasinės 
ir medžiaginės gerovės pakėlimo. 

LIETUVIŲ TAUTOS gyvybei išlaikyti, Lietuvos lais
vei apginti ir saugoti kiekvienas lietuvis turi prigimtą pa
r e i g ą  b ū t i  v i s u r  l i e t u v i u .  

Susirinkę po vienybės ženklu mes šaukiame visus Ame
rikos lietuvius sutelkti savo jėgas lietuvybės platesniam at
gaivinimui; 

šaukiame višUs lietuvius j darbą, kUfiS paliktų būsian
čioms kartoms vertingą pasididžiavimą jų tėvų bei senelių 
palikimais. 

Pradėdami Si Kelmą. nte* (frašome Visatos Kūrėją, 
kad mūsų valia Lietuvių Tautos amžiniems siekimams vyk
dyti būtų palaiminta darbais ir aukomi. 

Laisvoji valanda 
Lietuviškai 

su Kištom pasikalbu,,, 
IStraukos iš operos daininin

kės laiško, be jos žinieg pate
kusio į spaudą. 

... atvažiavusi { Halifaxa, Kanados 1948 
m. birželio mėn. 19 d., tuojau gavau baisų smūgį 
- paskyrė mane į vieną vargingiausią Kanados N. 
Brunshwiko provinciją, mažą Bathursto mieste
lį. Paskyrė, tiesa, labai turtingon anglų šeimon. 
Visi tos šeimos nariai man buvo labai malonūs, 
išskyrus senąją šeimininkę, na, o ta šeimininkė — 
tikra ragana ...! Pradžioje dėl to įkritau tokioti 
neviltin,' jog juodžiausios mintys galvon lfndo, 
bet vėliau... šuo, sako, ir kariamas pripranta. 
Tiesa, dėl visko, nedaug tikėdamasi, parašiau į 
Torontą, prašydama pagalbos. Nors rašiau nepa
žįstamiems savo tautiečiams, bet juk esama ge
rų žmonių: sužinojau, jog stengiamasi marte 
perkelti į Torontą. Iš tikrųjų, po kurio laiko 
mane pakvietė vietinė darbo įstaiga, kuriai, tur 
būt, buvo pavesta ištirti mano skundą. Aš toje 
įstaigoje tiesiog ir pasakiau: geriau vežkit mane 
atgal Vokietijon, bet čia, tokiam užkampy ir 
dar su tokia biauria šeimininke, sakau, jokiu 
būdu negalių gyventi...! Po ilgai trukusių dery
bų sutiko pagaliau mane perkelti į kitą vietą 
(apie Torontą patarė nė negalvoti, kol sutarties 
laikas nepasibaigęs). 

Praėjus kai kuriam laikui, išvykau į didesnį 
Mouctono miestą. Stotyje mane sutiko dvi po
nios : viena pasisakė esanti darbo įstaigos at
stovė, kita mano naujoji darbdavė — šeimininkė, 
kaip vėliau paaiškėjo, 40 metų panelė. Daug ne
kalbėjo. Paprašė sėsti automobilin ir važiavom. 
Važiavom, važiavom... Pradėjau nerimauti: juk 
džiaugiausi galėsianti bent didesniam mieste 
gyventi, o matau, kad jau iš miesto išvažiavon. 
išsigandus klausiu — kur gi vežate ? Į farmą, ta
rė naujoji šeimininkė, ten, girdi, serganti jos 
teta, kurios namą ir ūkelį man teksią tvarkyti. 
Nesibaimink, sako — tik 7 mylios nuo miesto. 

Nutilau ir susimąsčiau. Vilties, vienok, ne
nustojau, nes, dar neprivažiavus naujos darbo
vietės, jau buvau apmetus pabėgimo planą. Ačiū 
Dievui, jo vykdyti neteko. Magnetic Hill, taip 
vadinama mano gyvenamoji vieta, yra šioks toks 
turizmo centras. Mano šeimininkė turi ten su
venyrų krautuvę ir, pasirodė, esanti labai geras 
žmogus. Jos teta labai sunkiai sirgo ir netrukus 
mirė, o aš pasilikau ir toliau šeimininkauti far-
moje. Lesinau septynias vištas ir tai buvo, pra
šau patikėti, didžiausias mano dienos malonu
mas, nes su vištelėm kuo puikiausiai susikal
bėjau ... lietuviškai. Lietuvių, mat, šioje apy
linkėje nė vieno nesutiksi. 

Vieną vakarą mano panelė, Miss Murielė, 
važiavo kaž ko į kaimą pas savo giminaičius ir 
pakvietė mane, kad ją palydėčiau. Nuvažiavom. 
O ten, mat, būta fisharmonijos ir Miss Murielė, 
tur būt norėdama mane "išbandyti", tarė: "Sa 
kaisi, jog esi buvusi operos dainininkė, tai gal 
ką nors padainuotum... ?" Ir pati tuojau atsi
sėdo prie fisharmonijos. O aš, žinai, buvau to
kiam pašėlusiai geram ūpe, atsistojau ir kad 
pradėjau dainuoti dainą po dainos...! Tiems 
kaimiečiams tik akys išvirto, o mano panelė su* 
sijaudinusi apsiverkė, apsikabino mane... 

Čia dabar prasidėjo man naujas gyvenimas. 
Jau už poros dienų mudvi išvykome į vieną mo 
terų mitingą, kur, tautiniais rūbais pasirėdžiu 
si, dainavau mūsų dainas. Taip jaudinausi, jog 
net apsiverkiau scenoje, o apačioje verkė visos 
mitingo dalyvės. Pasisekimas, žinai, buvo kuo 
puikiausias. Tuojau po dainavimo atbėgo už
kulisiu graži, elegantiška ponia. Ji mane labai 
išgyrė ir tuojau pradėjo kamantinėti, vis už-
sirašinėdama bloknotan. Tai buvo radijo re
portere, ir jau kitą dieną girdėjau, kaip ketvir
tį valandos pasakojo apie Lietuvą, apie . gražias 
mūsų dainas bei tautinius rūbus ir šiek tiek 
apie mane. Tokiu būdu staiga pagarsėjau. Vakar 
operos solistė — šiandien paprasta tarnaitė. Juk 
tai ne kasdieninis reiškinys, ar ne? — Na, ir 
pradėjo plaukti į Magnetic Hillą įvairūs smal
suoliai, ir pradėjo apžiūrinėti mane, kaip kokią 
zoologinę keistenybę. Prie kuklios mūsų trobe
lės dabar sustodavo liuksusiniai automobiliai, o 
prašmatnios damos, žinai, visokios visuomenės 
veikėjos, pradėjo kviesti mane į arbatėles arba 
šiaip į svečius, kaip sakoma — į "party". Ne
trukus pradėjau dainuoti bažnyčiose, draugijose 
ir koncertuose. Visur mane lydėjo mano Miss 
Murielė, su kuria pasidarėm geriausios draugės. 

Tačiau, mano toks "pagarsėjimas" mano fi
nansinės būklės ir gyvenimo iš esmės nepakeitė. 
Už visus padainavimus gražiai padėkodavo ir 
baigta. Grįžusi iš "party" eidavau Vėl savo viš
teles lesinti ir su jom lietuviškais jausmais pa
sidalinti. Sakau: ar ilgai kvaila būsi? Juk algos 
į mėnesį vos 35 dolerius tėgauni, kode nerei
kalauji honorafo už dainaviihą... ? Dabar, iš-
tikro,veltui ra&u daiUoti. Antai, dainavau žie

mos parodos koncerte — uždirbau 50 dolerių. 
Prašau ...! 

žmonės- čia, žinok, labai šykštūs. Man ro
dos, jog savo šykštumu jie toli ir vokiečius pra
lenkia. Dažnai bandau laužyta anglų kalba pa* 
pasakoti jiiem apie savo tautiečių DP vargus, ma
nydama, jog kuris nors susipras ir pasiūlys 
pagelbėti. Kur tau? —Tuojau, žiūrėk, ant taip 
m&lortių veidų užsideda šalta kaukė ir mano kal
bos, rodos, visai net negirdi... Oi sunku bus 
čia įsigyventi! Kieti, negailestingi žmonės!... 

Dabar laikinai gyvenu Frederictoho mieste 
(mano šeimininkė išvažiavo į Montrealį, o mane 
čia priglaudė). Atsitiktinai sutikau Frederikctone 
Rygos operos dirigentą Janį Kalniš. Kadangi 
čia išbūsiu ilgesnį laiką, tai su juo sutariau su
ruošti savo rečitalį. Nesenai gavau kvietimą 
dalyvauti vienos organizacijos ruošiamam kon
certe, kuris įvyks... vasario 16 d. Kai rengė
jams pasakiau, kad tą dieną yra Lietuvos ne
priklausomybės šventė, pastarieji nudžiugo ir 
paprašė mane žinių apie Lietuvą, žadėjo prieš 
koncertą papasakoti apie mūsų gimtinę. 

Man džiugu, kad aš savaip šitą dieną at-
švęsiu... 

« # 
Juokai keliauja aplink pasaulį 
Dabar į visus panašus 

Juozukas išėjo į sporto aitfitf. Grįžta su
čiaupęs lūpas. Prieina prie motinos, įsistveria 
sijono ir klausia: 

— Mama, ar teisybė, kad tu tetžji Antaninai 
didžiavaisi manim? Sakei, kad aš turiu tavo aids 
fr tėvo nosį? 

—- Sakiau. Na, tai kas? 
— Tai, mama, gali dar kartą pasididžiuoti! 

O dabar aš turiu ir dantis visiškai, kaip senelio. 
Ir parodė mamai tuštumą vietoj prieškinių 

dantų. 

Biurokratai 

Bolševikų karininkas, pamatęs raudonar
mietį, vilkintį labai nešvariais marškiniais, ba
rasi: 

— Ar nežinai, t kad yra įsakymas keisti 
marškinius kiekvieną savaitę? Kiek savaičių jau/ 
tuos pačius nešioji? 

— Mūsų batalijone Jau šešios -savaitės, kaip 
nekeičia marškinių. Sako, kad nėra kuo pakeisti. 

Karininkas kiek pagalvojo ir liepia: 
— Tai keiskit vieni su kitais, bet įsakymas 

turi būt išpildytas. 

VIIiTIS 
/ 

Mokslo, kultūros ir politikos 
žurnalas 

Nr. 1 kovas m. 

Galima gauti 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 

K&ltta 50 e. Paštu siunčiant — 55 c. 

PAINUS YRA KELIAS I LAISVĘ... 
( Atkelta iš 3-čio pusi.) 

čekų policijos Prahoje buvo padarytas tikrini
mas viešbučiuose ir lokaluose ir ta proga su
laikyta keli tūkstančiai asmenų be reikiamų as
mens dokumentų ar darbo pažymėjimų. Ir patai
kyk atvažiuoti tuoj pat po tokio tikrinimo! Ke
liant kavos puoduką prie lūpų, akylai mane se
kąs galėjo pastebėti, kad mano ranka sudrebėjo. 
Bet reikia gi tą puoduką, kad ir juodos ir ne
beskanios kavos išgerti iki dugno... 

Knygynų languose Stalino ir kitų Sovietų 
Sąjungos galiūnų paveikslų vyravimas manęs ne
nustebino, bet (pradžioje nepastebėtos) pato
giai kavą" begurkšnojančių, elegantiškai apsiren
gusių ponų švarkų atlapuose raudonos penkia
kampės žvaigždės mane kiek apglušino. Ir nusi
raminau tik po to, kai sužinojau, kad tai šiaip 
sau mados dalykas! Mat, čekai ir i» politikos 
daro madą!... 

Cbm daugiau) 

1 
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NAUJAKURIAI 
Naujakuriai pietinėse valstybėse 

BALFo pirmininkas, rodos, asmeniškai įsitikino, 
kad DIRVA ne be pamato kėlė klausimu kas tai 

yra tos nevardinės garantijos . . • 

New Yorko laikraštis DAYLY 
MIRROR šf sekmadienį įdėjo 
pranešimą iš New Orleano, kad 
BALFo pirmininkas kun. dr. J. 
B. Končius pasirūpino perkelti 
19 tremtinių iš Luisianos į ki
tas darbo vietas. 

To perkėlimo priežastį BALFo 
pirmininkas laikraščio atstovui 
taip paaiškinęs: 

— Aš aplankiau mažiausiai 
30 šeimų 100 mylių aplinkoj 
apie New Orleaną. Dauguma iš 
jų dirba cukraus plantacijose. Aš 
apgailestauju turėdamas pripa
žinti, kad jų gyvenimo sąlygos 
daugumoj atvejų netiktu net 
ir galvijams. 

Dar ten pat sakoma, kad 
BALFo pirmininko nuomone, 
tos gyvenimo sąlygos yra "gė
dingos ir pritrenkiančios", "blo
gesnės, kaip DP stovyklose Vo
kietijoje". 

Ir tai, anot kun. Končiaus, 
naujakuriai yra toki kantrūs, 
kad jie dar raminasi viltimi, 
jog būsią geriau. 

Įdomu tai, kad darbdaviai vi
sur pareiškia savo pasitenkini
mą tremtiniais, kaip gerais dar
bininkais. Jie jų laukia ir dau
giau ... Dėl to, matomai, taip 
ir yra, kad su tų nepažįstamų 
geradarių garantijomis daugelis 
tremtinių išvažiavo iš Vokieti
jos greičiau, negu tie, kuriuos 
net labai artimi giminės pas 
save kviečia. 

Laikraštis rašo, kad BALFo 
pirmininkas žada apie tą padėtį 
rašyti memorandumą^ rrtvaldžios 
įstaigoms. 

* * 

O štai ir paties BALFo cen
tro išsiuntinėtas vertimas vieno 
straipsnio iš laikraščio THE 
TIME - PICAYUNE, kuriame 
taip pat atpasakotas pasikalbė
jimas su BALFo pirmininku: 

Š.m. gegužės 13 d., penkta
dienį į New Orleans uostą atvy
ko laivas "General Bundy" su 
844 tremtiniais. Jųjų tarpe at
vyko grupė lietuvių ir latvių, 
apie 600 asmenų, kurie numaty
ti įkurdinti ūkiuose Mississippi 
valstijoje. Jie ten gaus darbo 
kaip derliaus dalyviai (share
croppers), kitaip tariant, pu
sininkai. Tiktai du tremtiniai 
vyksta į Louisianą, visi kiti pa
siskirsto tarp įvaięių 24 valst. 

Kun. dr. J. B. Končius, pa
klaustas laikraščio koresponden
to apie atlyginimą tremtiniams 
už darbą, atsakė: 

— Aš nežinau tikrai, kiek yra 
pelningas pusininko darbas. Man 
tik teko kalbėtis su vienu kuni
gu Alabamoje, kuris yra susipa
žinęs arčiau su tremtinių gy
venimo sąlygomis ir kuris pa
reiškė, kad geriau būtų tremti
nius palikti badauti Europos 
stovyklose, negu atvežti juos 
čia pusininkų darbams. Tai yra 
jo nuomonė, kiek tas atitinka 
teisybei, aš dar nesu patyręs. 

BALFo pirmininkas kun. dr. 
J. B. Končius, kuris yra buvęs 
Europoje arti 2-jų metų ir ge
rai pažinęs DP reikalus ir kuris 
kalba 10 įvairių kalbų, klausinė
jo kelioliką tremtinių, ar jiems 
yra žinoma, koks bus jų atly
ginimas už darbą. Visi paklaus" 
tieji atsakė, kad jiems nebuvo 
apie tai painformuota. Vienas 
tremtinių atsakė: "Mes nežino
me, kas mus laukia, bet mes 
jaučiame, kad jeigu mes atlik
sime sąžiningai savo pareigas 
tai amerikiečiai elgsis su mumis 
teisingai ir neskriaus mūsų 
Amerikiečiai yra padarę mums 
daug gero atveždami fnus \ 8į 
kraštą." 

BALFo pirmininkas kreipė
si pas tūlą S.L. IJavenport, ku
ris esąs viceprezidentas "Delta 
& Vm Land Company of Scott 

Miss , Ir teiravosi, kokios gy
venimo sąlygos laukia tremti
nių, nes jo kompanija kviečia 
144 tremtinius. Mr. Davenport 
atsakė: "Mes paskyrėme jau na
mus laukiamiems tremtiniams 
apgyvendinti. Juose mes įvedė-
me elektrą, įrengėme pečius, ku-
renamus malkomis, kurių trem
tiniai patys pasigamins". (Mūsų 
žiniomis, visos, tos gėrybės yra 
įrašomos atvykusiems į skolą, 
kurios iš užflarbio nėra vilties 
išmokėti. DIRVOS Red.) 

Kai dėl atlyginimo už darbą 
Davenport paaiškino: "Mes duo
sime jiems dirbti kaip pusinin
kams arba mokėsime dienos už
darbį. Pirmaisiais metais jiems 
būsią geriau dirbti pusininkais. 
Dienos uždarbis būsiąs tarp 3 ir 
3.50 dolerių į dieną. Tie, kurie 
yra specialistai, mechanikai ar 
dailidės, tai galės uždirbti nuo 
6 iki 6.50 dolerių į dieną". 

— O kaip bus, kai lyja? 
paklausė kun. dr. J. B. Končius. 

—Mes mokame tik už dirba
mas dienas — atsakė Davenport 
— paskutiniais metais mes tu
rėjome 603 negrų šeimas, dir
bančias mūsų ūkiuose. Metų pa
baigoje, kada medvilnė buvo 
parduota ir atsiskaityta, tai mes 
išmokėjome toms šeimoms $ 
537,000. Tai sudaro vidutiniai 
po $890.- kiekvienai šeimai. (Tai 
reiškia, visa šeima turi pragy
venti už $2.40 dieną. Pragyve
nimas, sako, esąs kažin ar pi
gesnis, kaip miestuose). 

Lt. Col. A.T. Callicott, kuris 
tarnavo armijoje ir turėjo rei
kalų su DP karo pabaigoje, pa
gelbsti tremtinių grupėms, vyk
stančioms į Mississippi. Jis pa
reiškė: "Aš aplankau stovyklas 
Europoje ir parenku žmonių, ku
rie sutinka vykti į Mississippi. 
Aš turiu jau 21 šeimą-mano far-
moje Senatobia ir mano draugai 
kaimynai mane prašo taip pat 
tremtinių jiems atgabenti. Aš 
grįšiu į Vokietiją atsivežti dau
giau tremtinių". Toliau pulki
ninkas pridūrė, kad tremtiniai 
jo farmoje dirba gerai, tačiau 
truputį yra susirūpinę dėl karš
čių ateinančią vasarą. 

— Aš tikiu, kad šie žmonės 
turi gerų norų — pabrėžė kun. 
Končius, — bet nežinau, ar jie 
pajėgs. Atlyginimas medvilnės 
plantacijose, atrodo, ne kuo ge
resnis už atlyginimą prie cuk
raus plantacijų Louisianoje. 
2.90 dolerių į dieną galėjo buti 
geras atlyginimas prieš 20 me
tų, tačiau nuo to laiko kainos 
daug pasikeitė! 

Toliau BALFo pirmininkas 
pridūrė: "Aš kaip tik dabar at 
vykstu iš North Carolina, kur 
yra apie 50 tremtinių šeimų 
Jie uždirba tarp 1.000 ir 2.000 
dolerių per metus. Jie dirba va
landomis, tai jiems užmokama 
po 60-70 centų į valandą ir, 
be to, jie gauna gerus namus 
gyventi ir vietos daržui ir viš 
toms". 

• * 

Jeigu BALFo pirmininkas bū
tų dabartinę kelionę atlikęs pe
reitą rudenį, gal su nevardinė-
mis garantijomis būtų buvę at
sargiau elgiamasi. 

žinoma, tos nevardinės ga
rantijos davė progą žmonės at
važiuoti į Ameriką. Bet juk gi 
ištikrųjų ne tam dedamos p'as-
tangos žmones atvežti į Ameri
ką, kad juos reiktų vėl gelbėti 
panašiai, kaip ir iš stovyklų -— 
ką BALFo pirmininkas, jei ti
kėti DAYLY MIRROR prane
šimu, jau ir daro. 

Tiesa, reikia pažymėti, kad 
visoje šioje padėtyje yra ir vie
na gera pusė: atvykusieji nėra 
surišti sutartimi ir jie gali iš 
ten pasitraukti, jeigu kas jiems 
padeda: 1) rasti kur nors kitur 
darbą ir pastogę, 2) užmokėti 
pervažiavimo išlaidas, 3) užmo
kėti skolą, kuri susidaro iš pat 
pirmų dienų už gyvenamų pa
talpų įrengimą (kuo geresnė pa
talpa, tuo didesnė skola...) 

A. LT. Sąjunga 
( A*6kelta ii 1-ffto pusi. ) 

joje jau skaitomi esančiais. Tad 
lieka tik atlikti skyrių nežy
maus persitvarkymo formalu
mus, ir sukrusti dirbti tiems 
uždaviniams, kurie suž y m ė t i 
naujuose įstatuose ir kuriuos 
vadovybė įtrauks į artimiausių 
darbų planą. 

• * * 

Dėl tolimų atstumų šiame sei
me daugiau dalyvavo rytinių 
pakraščių veikėjai ir tik nedi
delis skaičius iš tolimųjų kolo
nijų. Tai yra visai supranta
mas reiškinys. Todėl DIRVA 
pasistengs dar ateinančiuose nu
meriuose iškelti eilę svarbes
nių seimo iftomentų, kad ir ne
dalyvavusieji jaustųsi lyg nors 
iš dalies jame dalyvavę... 

GRĮNORIUS APIE AMERIKONU MADAS IR 
KITAS PRAŠMATNYBES 

Rašo K. Daugėla 

Išlipęs iš laivo su šeima New 
Yorke, tą pačią dieną pasukau 
į Manchesterį, N. H. Iš New 
Yorko išleisdami, pavyzdingi 
NCWC tarnautojai ne tik bilie
tus išrašė, bet ir po porą dole-
riukų kelionei pridėjo. Pirmą 
kartą po keturių su puse metų 
mes vėl pastatomi ant kojų ir 
atrišami nuo buvusios UNRRA 
ir esančios IRO organizacijų 
maisto normelės. 

Susėdame į patogų traukinį 
tarp sočių ir gerai apsirengusių 
žmonių. Savo iš Raudonojo Kry
žiaus gautą žieminį paltą susu
kęs užkėliau ant lentynos, bet 
ištampytų ir sūriu Atlanto van
deniu impregnuotų apyžalių IRO 
kelnių neturėjau kaip užslėpti. 

Atsisveikinom „su mus atly
dėjusią p. Valaitiene, o mt&no 
žmona ir klausia: 

— ši ponia, tėtuk, matyt ei
na organizacijos generolo pa
reigas ? 

— Kaip tai? 
— Nagi, ar nematei ant jos 

kepurės didžiausia auksinė 
žvaigždė!... 

— Ne, ttiamut, spaudoj aš 
prie ponios Valaitienės pavar
dės jokio titulo nesu mtęs. ži
nai, ar tai nebus tįk tokia mada. 

Pradėję nuo New Yorko ste
bėti žmones, mes juos ir jų 
madas stebime ir šiandieną. Se
nai aš bemačiau taip puošniai 
apsirėdžiusius žmones. Aš ste
biu ir negaliu atsistebėti maty
damas amerikonus sekmadie
niais einančius j bažnyčias. 
Ypač moteris su tokiais margų 
ir ryškių spalvų rūbaįs, kurių 
Europoj (neskaitant USA karių 
šeimų) visai nesimato. O tos 
skrybėlės ir ant jų gėlės... 
Ir visa tai nauja! Vis tai ger
būvio ženklas. Kai ir tos liuksu
sinės mašinos, kurių viena už 
kitos tiek pristatyta, kad neuž
tenka miestuose gatvių. 

Ir, po tokio šventinio parado, 
aš tuos pačius amerįkonus ma
tau darbo dienomis. Darbo rū

buose mieste, įstaigose, krautu
vėse ir kiekviename žingsnyje. 
Pirmą kartą, kai aš važiavau į 
miestą padėti mūsų dėdukui 
Juozui Vižyniui apeiti "štorus", 
mano žmona, apžvelgusi mane, 
siekė man ant kaklo pakabinti 
kaklaryšį. 

— Ką, Kaziau, "nektajų" no
ri rištis? — jis paklausė mane 
tokiu balsu, kad man visas no
ras puoštis praėjo. 

— Važiuoji iš farmos, tai h* 
važiuok taip, kaip dirbi. Čia ne 
į bažnyčią ar svečius, — jis 
dar pridėjo. 

Taigi, Amerikoj ir alyvuotas, 
ir dėmėtas, ir sulopytas, ir su
dėvėtas drabužis matomas vi
sur šalia puikaus ir prabangiš-
ko. Tai yra ne dėl to, kad jį dė
vintis neturėtų geresnio, bet 
dėl to, kad darb rūbas gerbia
mas. 

Aną dieną sutikau vieną, pa
žįstamą, lipančią į savo tuščią 
mašiną prie didžiulio magazino. 

— Halio! — pasisveikinau 
nauju įpročiu. 

— A, krajavas! Kaip gyveni? 
Ar familija all right? — ji 
stabtelėjo. 

— Gerai! O kaip jums visiems 
einasi? Tai ką, store nieko ne-
papirkai? — tęsiu toliau. 

— Oh, yes — ji atsako. — 
Papirkau šluotą. 

— O kur gi ji? Mašinoj ne
matau. 

— Oh yes, aš pati ir negaliu 
vežti. Pasakiau štorninkui, kad 
pristatytų į namus. Už tai jis 
nečežina... — ji man paaiš
kino. 

Gal ant tos šluotos, veždamas 
ją 5 mylias, krautuvininkas ir 
neuždirbs, bet jis žino, kad ki
tą kartą ta pati moteris visą 
savo mašinos užpakalį užkraus 
"baksais" iš jo lentynų. 

Ypač prekybininkai čia nu
jaučia, kada pro langą išmes
tas pinigas sugrįžta pro duris. 

Vokietijos lietuvių tremtiniu atstovy 
suvažiavimas 

Išrinkta nattfa tremtini vadovybė. — Naujas Tautinės Bendruomenės ad
resas. — Tautinis Sąjūdis įtakingiausias tremtinių tarpe. — Du trečdaliai 
tremtinių atstovų už Mažosios Lietuvos atstovo įtraukimą į VLIK'%. 

Kad pietiriesfe valstybėse 
tremtinių laukia prasčiausias 
ir blogiausiai atlyginamas dar
bas — tą buvo galima iš anksto 
nujausti. 

Bloga ne tai, kad reikia sun
kiai dirbti, bet tai, kad iš to 
uždarbio negalima šeimą išmai
tinti. Bloga tai, kad visai šeimai 
paprastai darbo neduodama, 
nors garantijos buvo išduotos 
kaip tik gausingdms šeimoms. 

O blogiausia tai, kad iš ank
sto žmonės nebuvo įspėti, kas 
ištikrųjų jų laukia. 

Dabar juodu ant balto patvir
tinama, kad atvykstantiems ne
buvo pasakyta, koks bus jiems 
atlyginimas ir kokia tėri 
pragyvęnimo kaina. 

Jau anksčiau esu skaityto
jus informavęs, kad gegužės m. 
18-19 dienomis Vokietijoje įvyks 
lietuvių tremtinių atstovų su
važiavimas aptarti tolimesnius 
organizacinius reikalus ir iš
rinkti naują tremtinių vado
vybę. 

Suvažiavimas įvyko : Hanau 
lietuvių stovykloje, kuri labai 
ilgą laiką pretendavo į Vokie
tijos lietuvių tremtinių sostinę. 
Mat toje stovykloje gyveno di
džiausias lietuvių skaičius — 
apie 3,600. Deja, šiandien Ha
nau tuo jau pasigirti nebegali. 
Joje, emigracijos tempui au
gant, beliko tik 1,600 lietuvių 
ir už Hanau jau yra didesnių 
lietuvių stovyklų. 

Suvažiavimą pradėjo senasis 
Tremtinių bendruomenės pirmi
ninkas P. Gaučys ir pakvietė 
suvažiavimą vesti Matui Krik
ščiūnui, Mečiui Mackevičiui ir 
Jurgiui Balčiūnui. Jie pakaito
mis suvažiavimui ir pirminin
kavo. 

Suvažiavimas išklausė seno
sios Tremtinių Bendruomenės 
valdybos pranešimą ir padėko
jo už atliktus darbus tremtinių 
naudai visiems senosios valdy
bos nariams, kurių dalis jau iš
emigravusi. . , 

Suvažiavimu a&Gtii buvo pa
keistas Tremtinių Bendruome
nės statutas, prisitaikant prie 
naujų sąlygų. Tas pakeitimas 
liečia valdybos sąstato siauri-

nimą, apygardų jungimą ar 
naikinimą ir švietimo Valdybos 
įjungimą į Centro Valdybą, pa
vedant švietimu rūpintis vie
nam asmeniui. 

Daugumos narių pageidavi
mu, turint žinias, kad, tremti
niams labai greit iš Vokietijos 
skirstantis, ilgiausiai jie užsi
liks Bavarijoje, nutarta Trem
tinių Bendruomenės centrą iš 
Hanau perkelti į Muencheną. 
Taigi, nuo šio laiko visi, kurie 
turi reikalų su Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės centru, tu
ri kreiptis šiuo adresu: Lietuvių 
Bendruomenės Centro Komitetas 
(13b) Muenchen, Lahmondstr. 
21. Germany. 

Suvažiavimo metu buvo iš
rinkta nauja Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Centro val
dyba iš penkių narių ir devynių 
kandidatų. Tiek daug kandidatų 
išrinkta todėl, kad emigracijai 
vykstant būtų iš ko Centro Val
dybą papildyti. Į Centro Val
dybą išrinkta ir tuoj pareigomis 
pasiskirstyta — Antanas Kal
vaitis - pirmininkas, Jonas Šle
petys - vicepirmininkas, Balys 
Vyliaudas - sekretorius, Jonas 
Grigolaitis ir Dr. Eugenijus No-
akas - nariai. Kandidatais iš
rinkti: Jurgis Balčiūnas, Anta
nas Vaitkus, Repšys, Pranas 
Vainauskas, Erdmonas Simonai
tis, Andrius Balsys, Jonas Ber-
tašius, Jurgis Reizgys ir Jonas 
Makauskas. Į revizijos komisi

ją išrinkti: kun. Jankauskas, 
Juozas Barkauskas ir Aleksan
dras Laikūnas. 

Antrąją suvažiavimo dieną 
buvo padaryta eilė pranešimų — 
VLIKO, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus, BALF'o. Tremtiniai 
pranešimų diskusijose labai ak
tyviai dalyvavo ir kėlė eilę pa
geidavimų. Suvažiavime labai 
gyvai buvo diskutuojama ir Ma
žosios Lietuvos atstovo įsileidi
mas į VLIK'ą. Tuo reikalu pri
imta ir rezoliucija, kad atstovas 
į VLIK'ą turi būti priimtas. Už 
priėmimą pasisakė lygiai du 
trečdaliai visų suvažiavimo da
lyvių; 4 

Suvažiavimas priėmė sveiki
nimus Lietuvos Pasiuntiniams 
užsieniuose, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, BALFui, VLIKui. 

Suvažiavime dalyvavo 39 at
stovai, turintieji balso teisę. 
Apie 9 atstovai dėl įvairių dar
bo priežasčių į suvažiavimą ne
galėjo atvykti. Atstovai buvo 
renkami nuo 1,000 tremtinių 
vienas. 

Reikia pastebėti, kad didžiau-
sį pasitikėjimą rinkimuose ga
vo Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
veikėjai, nors patys rinkimai 
ėjo ne sroviniais pagrindais, o 
renkant įtakingiausius asmenis. 
Naujame Tremtinių Bendruome
nės Centro Komitete keturi na
riai yraą ii Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio,,, B. G. 

Red Terror over Lithuania' 
Taip bus pavadinta LVS leidžiama knyga 

apie Lietuvos užgrobimą, kurį Maskva įvykdė 
1940 metais. 

Tai yra angliška versija knygos "Lietuva 
tironų pančiuose", bet pagrindinai perreda
guota ir papildyta, su Chicagos North Wes
tern universiteto politinių mokslų profesoriaus 
Colgrow parašytu įvadu. 

Knyga jau atiduodama spausdinti. 

Lietuviai, kurie rūpinatės Lietuvos likimu, su
sidomėkite šia knyga! 

Mums svarbu, kad Amerikos visuomenės 
nuomonė apie Lietuvos padėtį būtų teisin
ga ir gerai informuota. 

Kaip lašas prie lašo sudaro vandenynus, tattp 
atskirų žmonių nuomonės sudaro visuo
menės nuomonę. 

Nenumokim todėl ranka į atskirų amerikie
čių informavimą apie Lietuvą! 

Mes kiekvienas turime mažiau ar daugiau pa
žįstamų tarp amerikiečių iš ne lietuvių tar
po. Tad kiekvienas ir pasirūpinkim, kad 
tie mūsų pažįstami būtų teisingai apšviesti, 
kas atsitiko su Lietuva. Tai bus geri lašai 
į Amerikos visuomenės nuomonę apie 
Lietuvą. 

Išgalvok, ar gali pats gerai viską išpasakoti, 
kaip atsitiko, kad Lietuva tapo pavergta? 
Net ir tam, kas pats tą matė, sunku būtų 
viską apsakyti. 

Bet lengviausia tai padaryti, jeigu savo pažį
stamiems amerikiečiams padovanos i t e 
knygą 

»i Red terror over Lithuania" 
ir sudominsite juos, kad ją paskaitytų. 

Todėl įsigykite tų knygų daugiau ir skleiskite 
jas amerikiečių tarpe! Kuo daugiau jų pa-
skleisite, tuo plačiau pasklis Amerikoje 
teisinga informacija apie Lietuvos padėtį. 
Kuo daugiau bus paskleista šitos informa
cijos, tuo palankesnė bus Amerikos nuo
monė apie Lietuvos teisę atgauti laisvę. 

Nuo Amerikos visuomenės nuomonės daug 
priklauso, kad Amerika padėtų Lietuvai 
prisikelti. 

Todėl stengkimės visi, kad ta nuomonė būtų 
palanki Lietuvos laisvės šauksmui I 

Informuokim visus ir kiekvieną! Knyga "Red 
Terror over Lithuania" jum padės tai pa
daryti. 

Štai yra svarbus ir reikšmingas būdas prisi
dėti prie Lietuvos išlaisvinimo! 

Jūs labai daug padėsite tą knygą išleisti, 
jeigu jau dabar užsisakysite jos kuo daugiau
siai kopijų, įmokėdami jos kainą iš anksto 

tik po $2.00 už kopiją 

Užsakymus siųskite artimiausiems LVS 
skyriams arba tiesiai LVS sekretoriui, adre
suodami: 

Liet. Vatd. S-ga, C o DIRVA 
6820 Superior Ave., Cleveland,Ohio 

Planning for o Landing 

Aviation Cadets study a miniature relief map of their landing field to 
acquaint themselves with the terrain and its features. They ore members 
of an Aviation Cadet class, one of which opens for qualified men every six 
Weeks. Married or single men, 20 to 26Va years of age, with two years off 
collcge or its equivalent, moy apply now for Aviation Cadet training. 



Amerikos Lietuvių 
Tautines Sąjungos 

STATŪTAS 
Priimtas New Yorko seime, gegužės 22 d. 
IUES, Amerikos lietuvių tautinės srovės daly

viai, vadovaudamiesi vieningu nusistatymu 
ir pasiryžimu: 

a]F būti ištikimi Jungtinių Amerikos 
Valstybių santvarkai ir įstatymams, 

"b) išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvišką 
dvasią ir tautinės kultūros vertybes Amerikos 
lietuviuose, 

c) remti visomis išgalėmis lietuvių 
tautos kovą už nepriklausomos valstybės atsta
tymą ir jos išlaikymą, — 

n u t a r ė m e  :  
sutelkti savo jėgas vienoje organizacijoje — 

Amerikos Lietuvių Tautinėje Sąjungoje, 

k u r i a i  t v a r k y t i s  n u s t a t ė m e  š į  s t a t u t ą :  

I DALIS. PAGRINDAI 

Bendrieji nuostatai 

1. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga yra 
Šfftme statute išdėstytiems uždaviniams ir vei
kimo dėsniams pritariančių Amerikos lietuvių 
ar jų organizacijų vyriausias autoritetas ir or
ganizuota forma. 

2. Visi Sąjungos nariai įsipareigoja, prisi
laikant laisvų demokratinių diskusijų tvarkos, 
lojaliai vykdyti daugumos priimtus ir vadovybės 
paskelbtus nutarimus, kol jie nėra tesėtu būdu 
pakeisti. 

3. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga ne
sprendžia Lietuvos vidaus politikos klausimų, ku
rie priklauso spręsti patiems Lietuvos piliečiams 
savo šalyje, ir nėra tęsinys ar dalis jokios politi
nės ar ideologinės organizacijos, veikusios ar 
veikiančios už Jungtinių Amerikos Valstybių 
ribų. 

1 str. Uždaviniai 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, ištiki
mai ir rūpestingai prisilaikydama Jungtinių 
Amerikos Valstybių santvarkos ir įstatymų, jun 
gia šiame krašte gyvenančius lietuviškos kilmės 

•yrus ir moteris šiems uždaviniams: 

1. Stiprinti Amerikos lietuvių tautinį 
susipratimą, gilinti pagarbą Lietuvai ir meilę lie-
lietuvių tautinės kultūros vertybėms, 

2. Remti lietuvių tautos kovą už atsta 
tymą ir išlaikymą nepriklausomos Lietuvos val
stybės, apsaugoj ančios pagrindines žmogaus tei
ses ir laisves, 

3. Teikti medžiaginę ir dvasinę paramą 
lietuviams, naudingai pasižymintiems veiklumu 
kovoje už tautinius reikalus, arba veiklumu tau
tinės kultūros srityje. 

T str. Veikimo disniai 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga savo 
veikimą grindžia šiais dėsniais: 

1. Pasiaukojimas ir pirmenybė bendrie
siems tautiniams reikalams, 

2. Solidarumas ir savitarpinė pagarba 
viešame veikime, 

3. Gerbimas žmogaus ir jo sąžinės lai 
svės, tolerancija religijos dalykuose, kilnumas 
santykiuose su visuomene, 

4. Ištikimybė, susiklausymas ir orga
nizacinė drausmė Sąjungos visuomeninių užda
vinių vykdyme. 

3 str. Veikimo būdai 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga savo 
uždavinius vykdo: 

1. Nušviesdama Amerikos visuomenei 
"bei įstaigoms lietuvių tautos interesus, 

2. Gindama žmogaus ir tautų laisvės 
dėsnius valstybinėj ir tarptautinėj plotmėj, 

3. Steigdama ar remdama Amerikos 
lietuvių kultūros židinius: fondus, tautinius na
mus, klubus, muzikos, literatūros, teatro, dailės 
bei švietimo centrus, knygynus, knygų leidyk
las, laikraščius, spaudos platinimo įstaigas, 

4. Organizuodama jaunimu tautiniam 
ir kultūriniam veikimui, 

5. Skatindama ir remdama lietuvių pa
stangas užimti įtakingesnes, jų gabumus atitin
kančias vietas Amerikos politiniame, kultūrinia
me bei ūkiniame gyvenime. 

II DALIS. SANTVARKA 

4 str. Sudėtis 

Amerikos Lietuvių Tautinę Sąjungą suda
ro paskiri nariai Ir Bariai-junginiai. 

5 str. .Paskiri nariai 

ALTS nariais gali būti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse pastoviai gyveną lietuviai, kurie, pa
siryžę siekti šiame statute nurodytų tikslų ir, su
tikdami prisilaikyti šio statuto dėsnių, pareiškia 
norą: 

veikliai įsijungti į Sąjungos darbą, arba 
pastoviai remti Sąjungą piniginiais ar 
turto įnašais. 

$ str. .Nariai-junginiai 

Nariais-junginiais gali būti įvairūs organi 
zuoti vienetai: klubai, radijo draugijos, komite 
tai, chorai, teatrinės grupės, laikraščiai ir kito-
ki visuomeniniai junginiai, kurių uždaviniai su
tampa su Sąjungos darbų programa ir kurių 
veikimas neprieštarauja Sąjungos uždaviniams 
bei veikimo dėsniams. 

Junginys nario teises Sąjungoje vykdo per 
savo įgaliotą atstovą. Jo dalyviai gali, bet neįpa 
reigojami asmeniškai stoti į sąjungą nariais. 

7 str. .Skyriai 

Nariai atskirose vietovėse sudaro Sąjungos 
skyrius. 

Skyrius iš savo narių tarpo renka skyriaus 
valdybą. Joje turi būti bent trys nariai :pirminin-
kas, sekretorius ir iždinikas. 

Skyriaus valdyba tvarko vietinį Sąjungos 
narių visuomeninį veikimą pagal Sąjungos veiki 
mo programą to jos vyriausiųjų organų teisėtus 
nurodymus 

8 str. Seimas 

Vyriausias Sąjungos reikalų sprendėjas yra 
Sąjungos seimas. Jį šaukia Sąjungos valdyba ne 
rečiau kaip kartą per dvejus metus. 

Sprendžiamą balsą seime turi visi jame su 
sirinkę paskiri nariai ir narių-junginių atstovai. 

Seimas teisėtas bet kokiam narių skaičiui 
dalyvaujant, jei tik seimo laikas ir vieta nariams 
yra paskelbta bent keturias savaites iš anksto. 

9 str. Sąjungos Taryba 

Sąjungos veikimui vadovauja Sąjungos ta
ryba, susidedanti iš dvidešimts vieno nario. 

Penki tarybos nariai: pirmininkas, I vicepir 
mininkas, II vicepirmininkas, sekretorius ir iždi 
ninkas, sudaro Sąjungos valdybą. 

Du tarybos nariai yra Sąjungos iždo glo
bėjai. 

Pirmininku! pasitraukus iš pareigų, jį pakei
čia I vicepirmininkas, o II vicepirmininkas tam 
pa I vicepirmininku. Likusią neužimtą II vice
pirmininko ar kokią kitą valdybos nario vietą 
užima vienas iš tarybos narių tokia eile, kokia 
nustatoma pirmame naujai išrinktos tarybos 
posėdyje. 

Iš valdybos pasitraukęs pirmininkas ar ki
ti valdybos nariai gali likti tarybos nariais. 

Taryba pati nusistato savo būstinės vietą, 
pasitarimų ir nutarimų darymo tvarką ir pa
skirsto, kokius reikalus sprendžia visa taryba ir 
kokius jos vardu gali spręsti vien valdyba. 

TO str. .Tarybos rinkimai 

Sąjungos tarybą dvejiems metams renka 
seimas iš Sąjungos narių tarpo. 

Seimas išrenka trijų asmenų nominacijų 
kimisiją, kuri pasiūlo kandidatus į tarybą. 
Kandidatų sąrašą seimo nariai gali iš vietų 
papildyti. Rinkimų tvarką nusistato seimas. 

Išrinkus tarybos narius, nominacijų komi
sija iš tarpo nominuoja vieną ar du kandidatus 
į pirmininko vietą. Seimo nariai iš vietų gali 
nominuoti ir daugiau kandidatų į pirmininko 
vietą. 

Pirmininką renka seimas. Išrinktas yra ga
vęs daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvaujančių 
seimo narių balsų. Jei nei vienas tiek negauna, 
balsuojama antrą kartą, renkant vieną iš dvie
jų daugiausiai balsų gavusių kandidatų. 

Kitus valdybos narius ir iždo globėjus ren
ka tarybos nariai iš savo tarpo pirmajame iš
rinktos tarybos posėdyje. Tame posėdyje jie 
nustato ir eilę, pagal kurią tarybos nariai įstoja 
į valdybą, kai kas nors iš valdybpą pasitraukia. 

^  D I R V A  

Lietavig spandai 
Tremties laikraščių ir žurna

lų leidėjai — redaktoriai, drau
ge su 356 lietuviais tremtiniais 
š.m. gegužės mėn. 10 d. laivu 
USAT "Willard A. Holbrook" 
pasiekę laisvojo žemyno krantą, 
siunčia linkėjimus ir padėką 
Amerikos lietuvių spaudai už 
taip sėkmingai pravestą šalpos 
ir tremtinių gelbėjimo propa
gandinę mintį. 

Amerikos lietuvių spaudai lin
kime ir toliau nenuilstamai ža
dinti tautiečių širdis artimo pa
galbai ir Tėvų žemės laisvinimo 
kovai. 

Tikime, kad iŠ tremties at-
vykstantieji kolegos, užgrūdinti 
vargų su nepalaužta energija 
jungsis į bendrą Amerikos lie-

Jeigu karas rytoj... 
Reikia apie tai pagalvoti 

Nereikia būti dideliu prana
šu —s karas yra neišvengiamas 
ir jis šiuokart skaudžiai pa
lies ir Amerikos gyventojus. Jis 
prasidės nauju ir daug baise
sniu Pearl Harbour, kai tik so
vietai pasigamins pakankamai 
atominių bombų. O tatai jau ga
li įvykti ir už poros metų. So
vietai, palyginti, lengvai išga
vo iš amerikonų atominės bom
bos paslaptis, vokiečių specia
listai jas išaiškins ir pritaikins, 
vergai iš pusės Europos pasta
tys įrengimus ir Čekoslovakijoj 
prikas uraniumo, o ko gero — 

tuvių spaudos darbą lietuviškos | kiniečių lakūnai jas atlėkdins 
kultūros ir demokratijos ge
resnei ateičiai. 

Buvę tremties laikraščių re
daktoriai : 

ŽIBURIŲ «— V. Rocevičius 
MINTIES . — J.Vasaitis 
AIDŲ — K. Bradūnas 
MUSŲ KELIO — D. Penikas 

IŠGELBĖJO NUO SUGRĄŽI
NIMO LIETUVĮ TREMTINĮ 
lietuvis tremtinys Pauliko-

nfis Antanas atvažiavo laivu į 
USA per New Orleans uostą. 
Tikrinant jo sveikatą rasta, kad 
jis serga džiova ir todėl pagal 
imigracijos įstatymus turėjo 
Buti grąžintas. 

Katalikų organizacija NCWC 
užsistojo už jį, dėl josios pa
stangų grąžinimas buvo sulai
kytas, o pats ligonis paguldy
tas į ligoninę gydymuisi. Kai 
jis pasveiks, galės vykti toliau 
į savo paskyrimo vietą. 

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

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

į Ameriką. Preventyvinio karo 
nebus. Juk ir Hitleriui sutvar
kyti būtų pakakę, jei prancū 
zai apie 1934 metus būtų palei
dę į darbą didžiąsias Maginot 
linijos patrankas. Tačiau laukė 
dar penkis metus ir tada vos-ne 
-vos apsidirbo, sudedami mil
žiniškas aukas. Tą pačią klaidą 
kartoja ir dabar, tik Neville 
Chemberlainą pakeitė kita tai
kos trokštanti asmenybė — 
amerikonas Trumanas. Nieko 
nepadarysi, tokia jau laisvo 
žmogaus prigimtis: jei galima 
pasirinkti, tai geriau mirsiu ry
toj, negu šiandien, nors rytoj 
kartu ir šimtui kitų reiks žūti, 
kai šiandien ir manęs vieno už
tektų. Tad ir bus laukiama pa
skutinės minutės, raminantis vi
sokiomis viltimis. 

Mes nežinome, kas bus nau
juoju Pearl Harbour: gal New 
Yorkas, gal Washingtonas, o 
gal Chicaga. Viena aišku, kad 
bus smogta į gyvybinį krašto 
centrą, į pramonės nervus ir 
tirštai gyvenamas vietas, norint 
sukelti paniką. O tokios pani
kos bus. Amerikonai neturi su
pratimo apie tą pragarą, kuris 
pasidaro bombarduojant šim
tams lėktuvų milijoninį miestą. 
Kas pergyveno, tas žino, nors 
ne kiekvienas moka vaizdžiai 
papasakoti. Bus baisių aukų, 

bet tas karo greit nenulems. 
Milijonams reiks išgyventi klai
kias dienas, kurios galės už
trukti ne vienūs metus, žinoma, 
apie pasiruošimą gali galvoti 
tik tie, kurie turi turto: namus, 
fabrikus, biznius ir kt. Kas iš 
algos gyvena, tam yra tik vie
nas galimumas: apsigyventi ar
ba susiieškoti darbo toliau nuo 
didelių miestų ir pramonės cen
trų. O tatai dažnai labai sunku. 

Kaip apsaugoti turtą nuo 
sunaikinimo? 

Tūkstančiai turtingų žmonių 
per keletą minučių visko neteko 
ir džiaugėsi, jei patys gyvi iš
liko. Geriau turėti keletą ma
žesnių įmonių keliose vietose, 
nors ir tame pačiame mieste, 
negu vieną didelę: jeigu vieną 
subombarduos, tai gal kita. iš
liks. Geriau perkelti įmones į 
mažesnes vietas, nes karo metu 
didmiesčiuose darbas vistiek ne
bus įmanomas, kadangi darbi
ninkai išbėgios, žinoma, suskal
dymas yra nuostolingas daly
kas, esti didesnės išlaidos ir 
mažiau pelno, tačiau reikia pa
galvoti ir apie tai, kad geriau 
yra visados šį tą turėti, negu 
šiandien daug, o rytoj nieko. 

Gyventojų evakuavimas iš 
miestų 

Pirmoj vietoj reikia apsau
goti žmones. Nebus žmonių — 
nedirbs fabrikai, nebu3 ginklų 
ir maisto. Vokiečiai, palyginti, 
turėjo ne taip jau didelius žmo 
nių nuostolius dėl bombardavi
mų, nes jie turėjo kur iškelti 
žmones iš didelių miestų. Kas 
pažįsta Vokietiją, tas žino, kad 
ten farmerio namas, nors ir me
dinis, turi 3-4 aukštus, ir jam 
sutalpinti 20 naujų gyventojų 
yra lengvas dalykas. Daugelis 
tokių namų statyti prieš kokį 
šimtą metų ir daugiau, ir dar 
kokį šimtą išstovės. O šiame 
krašte farmerių "kabinos" vos-
ne-vos sutalpina savo šeimyną 

11 str. Komisijos ir delegacijos 

1. Paskiriems Sąjungos uždariniams at
likti seimas išrenka nuolatines komisijas, ku
rios savo kompetencijos srityje teikia tarybai 
ir vaidybai pasiūlymus bei paruošia nuostatus 
-projektus dėl Sąjungos veiklos. 

Nuolatinės komisijos yra šios: organizacinė, 
finansinė, kultūrinio veikimo, spaudos ir in
formacijos. 

Komisijas sudaro trys nariai. 
Nuolatinės komisijos veikia pagal Sąjun

gos valdybos patvirtintus jų statutus. 

2. Paskiriems konkretiems uždaviniams at
likti taryba ar jos įgaliota valdyba gali su
daryti Is savo bei narių tarpo specialias laiki
nes komisijas ar delegacijas ir duoti joms įga
liojimus nurodytai# .reikalais veikti Sąjungos 
vardu. 

12. .Reikalif vedimas 

Sąjungos organizaciniams, informacijos, 
planavimo ir techniškiems darbams atlikti ta
ryba ar jos pavedama valdyba gali pasirinkti 
reikalų vedėja ir kitus nuolatinius ar laikinius 
darbininkus, nustatyti jų pareigas ir darbo 
sąlyglf. 

13 str. Narių priėmimas ir atelidimaa 

1. Narius priima skyrių valdybos. Kur dar 
nėra skyriaus, narius priima- Sąjungos valdyba. 

Narys gali savo pareiškimu iš Sąjungos pa
sitraukti. 

2. Junginius nariais priima Sąjungos val
dyba. Junginys gali išstoti iš Sąjungos savo tei
sėtų organų pareiškimu arba būti atleistas Są
jungos valdybos sprendimu: 

a) nariui-junginiui pakeitus savo įsta
tus taip, kad jie nebesiderina su Sąjungos pa
grindiniais nuostatais; 

b) nariui-junginiui nevykdant centri
nių Sąjungos organų pavedamų uždavinių. 

3. Dėl nario prasilenkimo su Sąjungos pa
grindiniais dėsniais ar jos veiklos principais, 
Sąjungos valdyba gali suspenduoti jo teises. Na
rys gali tokį valdybos nutarimą apskųsti seimui. 
Nutarimo neapskundus prieš artimiausio seimo 
sesijų pabaigą, arba seimui jį patvirtinus, suspen
duotasis naęy^ iaikomas iš Sąjungos atleistu. 

14 str. Finansų tvarky 

Sąjungos lėšas sudaro: 
1. Paskirų narių mokesčiai, kurių dy

dį nustato seimas, o mokėjimo tvarką ir lengva
tas nustato valdyba. 

2. Paskirų narių įnašai, kurių dydį 
nusistato jie patys, tik valdyba nutaria, koks 
mažiausias metinis įnašas laikomas pagrindu 
Sąjungos darbuose veikliai nedalyvaujantį mo
kėtoją laikyti nariu. 

3. Narių-junginių įnašai, kurių dydis 
ir įnešimo laikas nustatomas jų susitarimu su 
Sąjungos valdyba. 

4. Aukos. 
5. Sąjungos vardu daromų pramogų 

ar darbų pelnas. 
Narių mokesčius bei įnašus renka skyrių 

iždininkai ir ne mažiau kaip 50% perduoda Są
jungos iždininkui. 

Aukos ir pramogų ar darbų pelnas tarp 
skyrių ir Sąjungos iždo paskirstomas pagal au
kotojų ar rengėjų paskyrimą. Tačiau skyrius 
vietiniam veikimui nesunaudojamas lėšas per
kelia į Sąjungos iždą. 

Nariai-junginiai, atsižvelgiant į jų veikimo 
rūšį arba Sąjungos darbų programoje atlieka
mus darbus, išimties keliu gali būti neįparei-
gojami dalyvauti Sąjungos darbų finansavime 
ir atitinkamais atvejais net patys gali būti fi
nansuojami iš Sąjungos iždo. 

Skyriai savo veikimo vietoje numato lėšų 
surinkimo priemones ir rūpinasi jų vykdymu. 
Taryba, nustatydama bendrą darbų planą, nusta
to skyriams kvotas, nurodydama, kiek, kada ir 
kokiems Sąjungos reikalams reikia stengtis su 
rinkti lėšų. 

Sąjungos išlaidos daromos valdybos nuta
rimu, prisilaikant tarybos nustatytos sąmatos. 
Smulkesnes išlaidas organizacijos reikalams val-
fiyba gali pavesti daryti vien pirmininko ir iž
dininko nutarimu. Skyrių vietinio veikimo išlai
dos daromos skyriaus valdybos nutarimu, prisi
laikant tarybos nustatyto veikimo plano. 

Sąjunga gali turėti savo turtą, kuris tvar
komas einant bendraisiais USA viešųjų draugi
jų įstatymuose nurodytais būdais. 

15 str. Statuto galiojimas 

šis statutas galioja nuo 1949 metų gegužės 
22-ros dienos. Jį pakeisti ar papildyti gali tik Są
jungos seimas dviem trečdaliais seime balsuojan
čių dalyvių nutarimu. 

ir daugiau 15-20 metų reta te-
išstovi. Viskas daryta tik tai 
dienai ir tik sau. Miestiečiams 
ten vietos nėra. 

Toliau. Vokietijoje prie kiek
vieno pajūrio, ežero, gražesniuo
se kalnuose ir miškuose pilna 
didelių mūro viešbučių, kuriuo
se lengvai telpa po kelis šimtus 
žmonių. Jie turi atitinkamą ap
statymą ir virtuves. Karo me
tu jie pilni buvo moterų SU vai
kais, senių ir ligonių. 

šio krašto resortuose vėl tos 
pačios "kabinos", kur gali tik 
šiaip taip pernakvoti. Didžiu
liai viešbučiai tik miestuose, bet 
jie karo metu bus tušti, visi 
bėgs į miškus ir kalnus. Ir už 
tokią čigonišką būdą ant ratų 
arba tralerį, į kuriuos pažiūrėję 
europiečiai tik pečiais patrauko, 
mokės tada milžiniškus pini
gus. Automobilyje ar palapinėje 
ilgai nepagyvensi. 

Statykimės vasarnamius 
Aš pažįstu vįeną vokietį, ku

ris Stuttgarto mieste turėjo 
penkis didžiulius mūro namus. 
Ir visus penkis vienas po kito 
per porą metų subombardavo. 
Bet turėjo žmogus truputį va
dinamo romantizmo ir anais ge
rais laikais nusipirko tik taip 
sau tarp kitko prie Reino upės 
nedidelį vynuogyną. Nuvažiuo
davo ten vasarą paatostogauti 
— pažvejoti, šviežių vynuogių 
nuo kelmo pasiskinti. Ir tas 
vynuogynas, kuris nebuvo ver
tas nei dešimtos dalies jo turto, 
dabar yra viskas, kas jam liko. 
Ir džiaugiasi žmogus, nors sako: 
"Argi aš galėjau kada pagal
voti, kad man reiks iš to daržo 
pragyventi?" O vis dėlto pragy
venimas, kad ir kuklus, bet už
tikrintas. 

Išvada: kas turite mieste 
vienus namus, nebesistenkite 
įsigyti dar kitus, arba šiuos į 
didesnius ir geresnius išmainy
ti, bet pirmiausia stenkitės įsi
gyti už kokio šimto mylių nuo 
didesnių miestų farmą ar sodą, 
miško šmotą, nors ir keliasde-
šimts akrų smėlyno kur prie 
vandens, kad tik galima būtų 
šiaip taip privažiuoti. Ir staty-
kįtės ten vadinamą vasarnamį. 
Reikia nepamiršti ir krosnis įtai
syti, nes žmonės tokie pašėlę, 
kad ir žiemą kariauja. Tada jau 
galėsi būti ramesnis. Jeigu ka
ras rytoj — sukrauni į auto 
vaikus ir visus mieste nebūti
nai reikalingus saviškius, pasi-
siimi reikalingiausius bei bran
giausius daiktus, na, ir spaudi 
gazą. 

Europoj miestus daugiausiai 
bombarduodavo naktimis ir dau
gelis miestuose nenakvodavo, 
tik dienos metu atvykdavo į 
darbą. 

Kas žino, kaip bus būsimaja
me kare, bet gali būti panašiai. 
Radaras lieka radaru, o akis 
akimi. Tiesa, dėl visokių unijų 
ir jų machinacijų statyba šia
me krašte yra nepaprastai bran
gi. Ką padarysi, galima būtų ir 
kelioms šeimynoms susidėjus 
susilipdyti kokią daržinę, nes ži
nokite, kad karo metu kelioms 
šeimynoms teks viename kam
bary gyventi, kur nebus nei 
"geso", nei "aisbakso". 

Gal šie patarimai gana kei
stai atrodys amerikonams, bet 
tai yra patyrimai žmogaus, ku
ris savo kailiu patyrė, kas tai 
yra moderniškas karas ir ne 
vieną bombardavimą pergyveno, 
kelis kartus kraustydamasis iš 
vieno sugriauto namo į kitą. O 
kai kartą pagaliau atsidūrė miš
ke, kur rado prieglaudą kartu 
su pora desėtkų kitų tokių pat 
išbombarduotų, tai jautėsi labai 
laimingas. Pagaliau galėsiu ra
miai išsimiegoti! Tai buvo pa
prastas miško kirtėjų namelis, 
kuris priglaudė aštuonetą šei
mų, teturėdamas ploto kelio-
liką kvadratinių jardų. Ir visi 
porą savaičių gražiai sugyve
nom, kol karo audra praėjo. 

•e Dr. J. B* 



LAIKYKIMĖE NUSTATYTOS TVARKOS 
Atvykstančiųjų į Ameriką 

tremtinių tarpe pasitaiko labai 
daug tokių, kurie turi važiuoti 
{tolimesnes vietas, tačiau nebū
dami tikri dėl savo įsikūrimo, 

Amerikos ir Anglijos ka-
rininkai-lietuviai lankėsi 

Šveicarijoj 

Šveicarijoje lankėsi du sim
patingi lietuviai: medicinos dak
taras kapitonas John M. Bachu-
lus (Bračiulis) ir Jonas Liū-
džius. 

Kap. J. M. Bachulus yra gi
męs ir augęs Amerikos Jungti
nėse Valstybėse, New Britain, 
Conn., ir baigęs Vermont uni
versitetą, medicinos kolegiją. 
Pereito karo metu daktaras Ba
chulus ėjo vyriausiojo gydyto
jo pareigas viename amerikie
čių lėktuvnešyje. Paskutiniuoju 
laiku kap. Bachulus priklauso 
prie Amerikos Jungtinių Vals
tybių Ambasados Londone jūrų 
attache štabo, kur dirba moksli
nį medicinos tyrinėjimų ir iš
radimų srityje. Dr. Bachului 
tenka tarnybos reikalais daug 
važinėti. Iš Berno jis išvyko 
ženevon, paskui Florencijon, 
Romon, Neapolin, Sardinijon, o 
iš ten turėjo lėktuvu grįžti Lon
donan. 

Nors Lietuvoje niekada nebu
vęs, kap. dr. Bachulus gražiai 
kalba lietuviškai. Jis su pagar
ba mini savo motiną, kuri jį 
išmokė lietuvių »kalbos. Kur 
tiktai kap. Bachului tenka bu
voti ( o jis yra aplankęs kone 
visą mūsų planetą!), jis visada 
stengiasi sueiti į kontaktą su 
lietuviais. j 

Jonas Liūdžiu s yra Angli- j 

jos lietuvis. Karo metu buvo 
karininkas britų kariuomenėje, 
o dabar tarnauja Vokietijoje, 
BredfoHe, kontrolinėje komi
sijoje (Control Commission for 
Germany). Liūdžius irgi p,ui* 
kiai kalba lietuviškai. Jo ta
rimas toks taisyklingas, jog 
sunku tikėti, kad jis nebūtų 
lankęs lietuviškos mokyklos. 
Tačiau Liūdžius yra lietuvis, gi
męs ir augęs svetur, Anglijo
je. Tėvų gimtąjį kraštą tepa
žįsta iš tėvų pasakojimų ir iš 
literatūros. J. Liūdžius palaiko 
artimą ryšį su Vokietijoje esan
čiais lietuviais. A. G. 

KINIJOS KĄRĄS 

Kinijos komunistai jau uži
ma Šanchajų. Vyriausybės ka
riuomenė beveik nesipriešino. 

USA vyriausybė kreipiasi į 
nekomunistinius kraštus, kvies
dama dalyvauti suderintuose 
veiksmuose, akyvaizdoje Kini
joje didėjančių komunistinės 
armijos pasisekimų. 

"Geriau vėliau, negu niekad", 
tarė žydas, pusę minutės pavė
lavęs į traukinį... 

GINČAS TARP AVIACIJOS IR 

LAIVYNO 

Naujasis Krašto Gynybos se
kretorius Johnson, kuris per
ėmė pareigas iš šiomis dieno
mis nusižudžiusio Forrestalio, 
pačioj savo darbo pradžioj su
stabdė didžiausio laivo-lėktuvo 
statybą. Mat, aviacija įrodė, kad 
toks lėktuvnešis visai nereika
lingas, kadangi dabartiniai lėk
tuvai iš sausumos bazių gali 
pasiekti visus kraštus ir grįžti. 

Bet laivynas dabar iškėlė ki
tą klausimą. Sako, aviacijos pa
sididžiavimas — bombonešiai 
B-36 nesą nenugalimi, nes jie 
net 10,000 aukštumoje galį būti 
pasiekti greitųjų laivyno nai
kintuvų, kurie į tokį aukštį ga
lį iškilti per 7 minutes. 

Aviecija siūlo padaryti ban
dymu Tam artimiauslti laiku 
rengiamasi. 

nori pasilikti kai kurį laiką čia 
pat vietoje ar pakelyje tikslu 
apsidairyti dėl geresnių gyveni
mo sąlygų. Taip pat dažnai pa
sitaiko, kad giminės ar draugai 
nori tremtinius užlaikyti pas 
save kai kurį laiką ilgesniam ar 
trumpesniam paviešėjimui. 

Tuo atveju kreipiamasi, daž
niausiai jau atvykimo uoste, į 
organizacijas, kad jos leistų 
tiems tremtiniams čia pasilik
ti. Tačiau organizacijos labai 
sunkiai pakeičia paskyrimo vie
tą. Reikia suprasti, kad toks 
kaitaliojimas, kada atvyksta 
tūkstančiais tremtiniu, nėra 
lengvas ir sudaro tiek uosto 
administracijai, tiek organiza
cijoms žymiu kliūčių. Juk iš 
kalno esti išpirkti bilietai, te
legrama pranešta sponsoriui jų 
atvykimo laikas, dokumentuo
se visur įrašyta atvykimo vieta, 
kur dažniausiai padaryti žygiai 
pasitikti stotyje ir 1.1. 

Iš kitos pusės negalima kai
talioti sponserius su jais nesu
sižinojus. Visgi yra toks farme-
ris ar šiaip samdytojas, kuris 
pasirašė įvažiavimo dokumentus 
ir įstatymais reikalaujamas ga
rantijas, kuris laukė tremtinio 
kaip darbo jėgos, tai kaip gi 
galima čia uoste, su kvietėju ne
susižinojus, išsiųsti tremtinius 
kur kitur įsikurti. Kartais taip 
pasielgus apviltas sponseris nu
siskundžia kaimynams ir tuo 
būdu vienas nuo kito sužinoję 
apie suvedžiojimą, numoja ran
ka į visą D.P. parsikvietimo rei
kalą. Todėl toks kaitaliojimas 
kartais turi neigiamos reikšmės 
visai imigracijai. O tuo tarpu 

-tas giminė ar draugas, kuris 
gal ir negalėjo dėl įvairių prie
žasčių pats atsikviesti tremti
nio, šiandien jau norėtų padė
ti, pyksta ant organizacijų ir 
visos imigracijos tvarkos. 

Todėl tolimesniems nesusipra
timams išvengti mes ir prane
šame visuomenei, kad ji su
prastų abi puses ir bent šioje 
keblioje būklėje imtų dalykus 
taip, kaip yra galima. Mes vi
sada, kur tik galima, stengia
mės padėti ir jeigu jau yra bū
tinas reikalas padaryti pakeiti
mus, tai reikia iš anksto apie 
tai pasirūpinti, kad būtų laiko 
susižinoti su sponseriu ir ištir
ti visas aplinkybes. 

Būtų daug geriau, kad gimi
nės ir pažįstami patys sudarytų 
garantijas ir iškviestų tremtini. 
Tada nebūtų nesusipratimų ir 
visas reikalas vyktų sklandžiai. 

BALFo Imigracijos 
Komitetas 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 
Grigas, Julius, iš Sikuminų k., Pa

baisko vl., Ukmergės ap., gyv. 
Argentinoje ar Brazilijoje. 

Jonušaitės, Bronė ir Liucija, iš Dau
tarų k., Žirikų vl., Mažeikių ap. 

Juozaitis, Juozas, iš Mickemės k., 
Naujamiesčio vl., Panevežio ap. 

Kalendra, Viktoras, ir sesuo Kazi
miera, iš Klaišių k., Skuodo vl., 
Kretingoj 

Kaminskas, sūnūs ir tlukterys Bro
niaus Kaminsko. 

Kaminskas, Julinas, if Naujamies
čio vl., Panevežio ap. 

Kasparaitienė - Brogiutė, Marijona 
ir brolis Brogis, Juozas, iš Trum-
palo k., Zabariškių vl., Suvalkų a. 

Kuodis, Antanas ir Petras, gyvenę 
Kurklių m., Ukmergės ap. 

Lazdauskaitė, Emilija, iš Užuneve-
žiu k., Raguvos vl. 

Leonavičiūtė - Mizeraitienė, Uršulė, 
iš Vilkenų k., Babtų vl., Kauno a. 

Mizeraitienė - Leonavičiūtė, Uršulė, 
iš Vilkenų k., Babtų vl., Kauno a. 

Navikas, Kastantas, gyv. Kurklių 
m., Ukmergės ap. 

Petkevičius, Jonas, gyv. Kurklių m., 
Ukmergės ap. 

Pūkas, Juozas ir Petras, iš Mari-
! jamųolės. 
į Pusdeš.-is, Jonas ir Juozas, iš Sutkių 

k., Kidulių vl., šakių ap. 
Švėgžda, Alfonsas, iš Ažytenu k., 

Krakių vl., Kėdainių ap. 
Viržintas, Petras, s. Petro, iš Stirbiš-

kės k., Rietavo vl., Telšių a. 
Zičkauskas, Antanas, iš Demeikų k., 

Taujėnų vl., Ukmergės ap., gyv. 
Argentinoje ar Brazilijoje. 

Butkutė sesuo Barboros Grybienes, 
ij Gargždų, Kretingos ap. 

Čirvinskas, Jonas, iš Gražiškių k. ir 
vl. Vilkaviškio ap. 

Eidiečio, Jono, iš Vilniaus Krašto, 
giminės prašomi atsiliepti. 

Gylaitis (ar Gylys), iš Juodupėnų k., 
Slavikų vl. Šakių ap. 

Gylys (ar Gylaitis), iš Juodupėnų 
k., Slayikų vl. Šakių ap. 
Jočys, Karolis, iš Pažusiu k., 

šiiolių vl., Ukmergės apskr. 
Jurgilas, Pranas, iš Vaitiekupių k., 

Sintautų vl. Šakių ap. 
Labinaitė - Wolawich, Anna, iš Sau-

norių k., Kruopių vl. Šiaulių ap ir 
vyras Joseph Wolawich. 

Labinis (ar Latinis,?) Konstantinas 
ir jo sesuo Wolawich, Anna abu 
ir Saunoi'ių k., Kruopių vl. Šiau
lių ap. 

Latinis (ar Labinis) Konstantinas, 
ir jo sesuo Wolawich Anna, abu iš 
Saunorių k., Kruopių vl. Šiaulių a. 

Vasiliauskas, Antanas, iš Kartenos 
vl. Kretingos ap. atvyko Amerikpn 
iš Anglijos po 1 karo. 

Wolawich - Labinaitė, Anna, iš Sau
norių k., Kruopių vl. Šiaulių ap. 
ir vyras Joseph Wolawich. 

Zygmanta, Jurgis, iš Ožkabalių k., 
Bartininkų vl. Vilkaviškio ap. 

lės k., Kaltanėnų vl., Švenčionių. 
Rožukas, Juozas, gimęs Amerikoje, 

bet tėvai gyv. Vilkaviškio ap. 
Šarskis, išvykęs ii Alvito vl., Vil

kaviškio ap. 
Stukas, Petras, buvęs su JAV Ar

mija Vokietijoje, Regensburge. 
Tilvikas, Kazimieras ir Melitonas, iš 

Paloniškių k., Kulių pašto, Plun
gės vai., Telšių ap., Kazimieras 
gyv. Harvey, UL, 

Barkauskaitė, Magdalena, iš Užta-
kų k., Rumšiškių vl., Kauno ap. 

Butkutė, sesuo Barboros Grybienės, 
iš Gargždų, Kretingos ap. 

Daučianskas, Martynas ir Petras. 
Gabalis. Kazimieras, iš Račių k., 

Tirkšlių vl., Mažeikių ap. 
Geryba, Antanas, ir jo brolis bei 

sesuo. 
Gliaubertaitės, Iliuzija ir Stefanija, 

iš Ylakaičh} k., Ylakių vl. Mažei
kiu ap. 

Gudžiunas, Domininkas, brolis Alek
sandros Adomavičienės. ' 

Jankauskas, iš Paluomenės k., Kai
šiadorių vl., Marijampolės ap. 

Karanauskienė - Stravinskaitė, Ona, 
iš Balbieriškio, Marijampolės ap. 

Nutautas, Simonas, iš Andriejaičių 
k., šiląlės vl. Tauragės ap. 

Peškevičius. (Peškus) Antanas, Jo
nas, ir Lukošius. 

Pleskauskas, iš Liepiu k.. Kėdainių. 
Radzevičius, Aleksas ir Kazys, bro

liai Juozo Radzevičiaus. 
Stravinskaitė - Karanauskienė, Ona, 

iš Balbieriškio, Marijampolės ap. 
Umbrasas, iš Vardžiukiemio k., Sa

lako vl., Zarasų ap_. 
Umbrasas. Antanas, iš Vardžiukie

mio k.. Salako vi., Zarasų ap., gyv. 
Argentinoje. 

Vabalienė, Ona, buv. žmona Antano 
Vabalo. 

Zagurskaitė, Pranė, gim. Amerikoje, 
gvv. Laukogalio k., Klovainių vl., 
Šiaulių ap. 

Zagurskis. Pranas, sūnus Jono, gim. 
Amerikoje. 

Beltrunas, Juozas, iš Laviškio k., 
Taujėnų vl., Ukmergės ap. 

Benešiunienė, Zofija. 
Bilda, Joe, gvv. Grand Rapids, Mich. 
Karyšavičiutė - Myliunienė, Magdė, 

iš Punsko k., ir vl., Suvalkų ap., 
ir vyras Myliunas, Antanas. 

Martinaitis, Vincasf> iš Barzdų k., ir 
vl., šakių ap., ir jo žmona bei vai
kai. 

Mekiionis, Mat, gyv. Great Neck, 
N. Y. 

Myliunienė - Karyšavičiutė, Magdė, 
i.š Punsko k., ir vl., Suvalkų ap., 
ir vyras Myliunas, Antanas. 

Badus, Jonas ir Vincas, iš Grikepe-

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 
MIRĖ 20,100 LIETUVIŲ 

IŠEIVIŲ 
Su šiame numeryje paduoda 

•LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie* 
tu vos su paaiškinim a i s. 
lietuviškai ir angliškai, 

S i a m ą  • • • • « • • • • • • • • •  

mais mirusiųjų lietuvių vardais, 
čia žymimų mirusių lietuvių 
skaičius pasiekė jau 20,100, 
nuo vasario mėnesio 1937 m., 
kuomet DIRVOJE mirusių išei
vių lietuvių vardai pradėta 
skelbti. 

VITRAKIS Kazimieras, 75 me
tų, mirė kovo 24 d., New 
York, N.Y. (Vilkaviškio ap., 
Pilviškių par.) 

DRAUGELIENĖ Julė, pusam
žė, mirė vasario 27 d,, Grand 
Rapids, Mich. 

PEČIULIS Mateušas, 76 metų, 
mirė kovo 4 d., Minersville, 
Pa. (Suvalkų red.) 

MEDELIENĖ Marijona, 70 m., 
mirė kovo 12 d., Minersville, 
Pa. 

LABADIS Petras, 58 metų, mi
rė vasario 10 d., Los Ange
les, Calif. (Kauno ap.). Ame
rikoj išgyveno 49 metus. 

BAZARAS Petras, 56 metų, yii-
rė vasario 28 d., So Boston, 
Mass. Cšiaulių ap.) 

SKIEČIENĖ Agota, 74 metų, 
mirė kovo 6 d., Inkerman, 
Pa. (Marijampolės ap.) 

VALAITIS Juozas, 74 metų, 
tnirg vasario $ <*.> Detroit, 

Mich. (Suvalku red.) 
BARANAUSKIENĖ Ieva, mirė 

kovo mėn., Pittsburgh, Pa. 
KLINGA A., mirė kovo rašo** 

Bridgeport, Conn. 
NAVICKIENĖ Ona, 96 metų, 

mirė kovo mėn., Bridgeport, 
Conn. 

JANKAUSKAS Antanas, mirė 
kovo 6 d., Hamilton, Ont., Ka
nadoj. 

MIČIUTA Juozas, mirė kovo 
20 d., Greenfield, Mass. 

BANIONIENĖ Ona, mirė kovo 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

VAIČIULIENĖ Ona, mirė kovo 
mėn.. Shenandoah, Pa. 

MARINKEVIČIUS Stanislovas, 
mirė kovo mėn. Shęnandoah, 
Pa. 

KARUŽA Mykolas, mirė kovo 
17 d., Baltimore, Md. 

TULICKIS Jonas, pusamžis, mi
rė kovo20 d., Wanamie, Pa. 

KAZLAUSKAS Juozas, mirė 
kovo 17 d.. Wilkes Barre, Pa. 

BIELKEVIČIUS Juozas, mirė 
kovo 18 d., Old Forge, Pa. 

POCIENĖ Antanina (Pakaity-
tė), mirė gruodžio 10 d., Bu
enos Aires. Argentinoj 

LOZYNKA Antanas, 22 metų, 
mirė grudžio 19 d., Buenos 
Aires, Argentinoj. (Tvere
čiaus valsč., Navikų kaimo) 

Andžeiauskaitė - Sabaiti®lf€, Zosė, 
iš Traku m. Vilniaus ag. 

Andžejauskas, Adomas ir sesuo Kat
rė. iš Petuchavo k., Trakų vl., 
Vilniaus ap. 

Auškalnis, Ignas, Juozapas, Petras 
ir jų sesuo Ona, iš Judrėnų vl., 
Tauragės ap. 

Brazaitis, Gustavas, iš Raitininkų 
dv. Raseinių ap. 

Brazaitytė - Mazintinjenė (Mazintin) 
iš Girdaičių k., Raseinių ap. ir 
vaikai Hugo, Ida ir Mina. 

Brazaitytė - Tietmanienė (Titman) 
išvykusi i& Liepojos, Latvijos ir 
vaikai Ida ir Ludwig. 

Bublaitis, George. ^ 
Budienė - Lotaitė ir josP sešuo Mi-

kutienė. iš Salantų , vl., Kretingos. 
Čekutis, iš Ceikinių parap.' Vilniaus 

krašto. 
Girdziušas, iš Melagėnų, par. Vil

niaus krašto. 
Jankauskaitė, Agota, iš Kfeaatines k., 

Tauragės ap. 1 

Jonutis, iš Kretingos.v."'į - •* 
Juodžiukynas, Juozas ir .Mikas, ii 

Putreišiu k., Balbieriškio vl., Ma
rijampolės ap. 

Kaukėnas. iš Strakšiškių k., Daugė
liškio vl.. Vilniaus ap. 

Lotaitės, Budienė ir jtfįrutienė, iš 
Salantu vl., Kretingos a^. 

Makūnaitės Teklės, teta ir puseserės 
prašomos atsiliepti. 

Maldėnas. Kazimieras, prašo atsi
liepti kilusius iš Ceikinių, Mela
gėnų ar Tverečįiaus parapijų, Vil
niaus krašto. 

Marcinkevičius, Juozas, iš Penegalių 
k., Troškūnų vl., ir par. Panevežio 
ari. ir i o šeima. 

Mažeikaitė, iš Krnifriškių k., Paje
vonio vl., Vilkaviškio ap. 

Mazintinienė (Mazintin) -Brazaitytė, 
iš Girdaičių k., Raseinių ap. ir 
vaikai Hugo, Ida ir Mina. 

Mikutienė - Lotaitė ir jos sesuo Bu
dienė. iš Salantu vl., Kretingos a. 

Navickaitė, Johasė, iš Kaziškių k., 
Tauragės ap. 

Reiteris, Karoli®, ii Mardauskų k., 
Vilkaviškio vl. 

Renkvicas. Kostas, iš Kalnujų k., 
Šimakaičiu vl., Raseinių an. 

Tautkus, Klemensas, iš Kuršėnų, 
Šiaulių ap. ir vaikai Aleksas, Fe
liksas, Klemensas, Stanislava ir 
Stasys. 

Tietmanienė (Titman) - Brazaitytė, 
išvvkusi iš Liepojos, Latvijos ir 
vaikai Ida ir Ludwig. 

Tula, Pranas, iš Šilėnų k., Aukšt. 
Panemunės vl., Kauno ap. 

Venslauskas, Jonas ir sesuo Magda
lena. vaikai Jono, iš Vigrelių k., 
Gražiškių vl., Vilkaviškio ap. 

Bartulis, Antanas, iš Pažeriunų k., 
Tauragės ap. 

Bikulčius, Juozas, iš Plavėjų k., Sa
lako vl., Zarasų ap. 

Červinskas, Adomas, iš Pasvalio vl. 
čiužas (čiuževičius), nuo Laukuvos, 

Tauragės ap. 
čiuževičius (čiužas), nuo Laukuvos, 

Tauragės ap. 
Gr'ckus. Jonas, Kazys ir kiti, iš 

Anykščiu, vl.. Ukmergės ap. 
Gralius, Karolis, iš Penkinių dv. 

Keturvalakių vl., Vilkaviškio ap. 
irvyko iš Vilkabalių dv. 

Grušauskas, Antanas ir jo sūnus Ta
mošius, nuo Prienų. 

Grušauskas, Motiejus. 
Gudišauskas, Juozas, gyv. Tamaqua. 

Pa. 
Hafas, Karolis, iš Navininkų k., Ke

turvalakių vl., Vilkaviškio ap. 
Kinderis nuo Kaltinėnų, Tauragės a. 
Kleinys, Jonas, iš Naukaimio vl. 

Jurbarko ap. 
Kleinytė, Ona, iš Žvyrių k., Jurbar

ko vl. 
Klimavičius, Antanas. 
Mažulaitis, Juozas ir Jurgis, iš Mat-

laukio k., Kaupiškių-Kybartų vl., 
Vilkaviškio ap. 

Nemickienė - Pitrėnaitė, iš Dideliš-
kio k.. Obeliu vl., Rdkiškio ap. 

Paškevičiūtė, iš Panevežio, duktė Ka-
zimieros Paškevičienės. 

Perednius, Augustas, ir Feliksas ir 
Peredniutė-Smelstonienė, Levosė, iš 

Jasulis, August, iš Šiaulių ap. gyv. 
New Yo~k, N. Y. 
Varcikonių k„ Žaslių vl.. Trakų a. 

Pitrėnaitė - Nemickienė*, -4^ Dideliš-

kio k., Obelių vl., JJokiškio ap. 
Jlačaitis, Kazimieras. 
Sunora, Jonas ir Saunorienė, nuo 

Kaltinėnų, Tauragės ap. 
Simanavičius, Benediktas ir. Ignas, 

iš Telšių ap. 
Šimkus, nuo Kaltinėnų, Tauragės a. 
Skulas (Škuleveičius), Juozas ir Šku-

levičiutė, Manė, iš Seredžiaus, Kau
no ap. 

.akvarienė, Jadvyga, našlė tremtinė 
su sūnum, iš Tauragės ap. Evan
gelikų tikybos prašo atsiliepti ge
radarius norinčius jai padėti. 

Slionis, Petras, iš Trukiškės k., Tau
ragės ap. 

Smelstonenė - Peredniutė, Levosė ir 
Perednius, Augustas ir Feliksas, 
iš Varcikonių k., Žąslių vl., Trakų. 

Stankevičius - Stankus, šeima, iš 
Girninkų k., Vilkijos vl., Kauno a. 

Titlius, Petras ir Simonas ir sesuo 
Marijona, iš šilininkų k., Slavikų 
vl. 

Umb'asas, Balys, iš Kairionių k., 
Molėtų vl., Utenos ap. prašo atsi
liepti gimines ir pažįstamus. 

Vasiliauskas, Andriejus ir Martynas. 
Žabarauskas. Petras, iš švendriškių 

k., Jurbarko vl., ir jo šeima. 
Žilinskaitė, Marytė, iš Molėtų m. 

Utenos ap., krikšto mama Balio 
Umbraso. 

Žiūra? Juozas ir sesuo Žiuraitė, Mari
jona, iš Troškūnų vl. 

ivtfftityti, Ieva, iš Šiaulių. 

Abraitienė - Gvazdikaitė, Marija, ii 
Paežerių vl., Vilkaviškio ap. 

Antanavičius, Antanas, iš Gaigalių 
k., Užpalių, vl., Utenos ap. 

Bakšys, Jurgis, iš Albertiškių k., 
Gelgaudiškio vl. 

Bandžiukas, Domininkas," iš Tytuvė
nų, Raseinių ap. 

Buinickaitė - čėšnulevičienė, Marija, 
iš Bobriškių k., Varėnos II vl. Aly
taus ap. 

Bulsienė - Srugytė, Morta, iš Nau
miesčio, Tauragės ap., vyras iš De
gučių k. 

česnulevičienė - Buinickaitė, Marija, 
iš Bobriškių k., Varėnos H, Aly
taus ap. 

Daukšas, Ignas, iš Girdėnų Yla
kių vl.. Mažeikių ap. 

Gvazdikaitė - Abraitienė, Marija, iŠ 
Paežerių vl., Vilkaviškio ap. 

Gvazdikas, Eduardas, sūnus Vinco. 
Ivaškevičienė - Petkevičienė, Juoze-

fata, iš Vendžiogalos, sūnūs Boles
lovas ir Vladislovas ir duktė Ma
rija. 

Janulaitė - Mileveičienė, iš Žemalės 
k., Tirkšlių vl. 

Jocaitis, Jonas, iš Kiaulupių k., Sin
tautų vl. 

Milevičienė - Januaitė, iš Žemalės k., 
Tirkšlių vl. 

Petkevičiūtė - Ivaškevičienė, Jose-
fata ir sūnūs Boleslovas ir Vladis
lovas ir duktė Marija. 

Popiera, Mykolas, isL Puskepurių k., 
Marijampolės ap. 

Rupkaivytė, Greta, iš Naumiesčio, 
Tauragės ap. buvo du kart ište
kėjusi. 

Schlenther, Otto, ii VietuHų k., Ši
lutės (Heydekrug) ap. 

Srugytė - Bulsienė, Morta, iš Nau
miesčio, Tauragės ap. vyras ir De 
gučių k. 

Tučkus, Jonas, iš Budų k., Raseinių. 
Virkutis, Antanas, iš Žibikų k., Viek

šnių vl., Mažeikių ap. 

Agurskiene - Valaitytė, Jonieška, ir 
jos seserys Gaizickienė, Marcele 
ir Petronele. 

Armin (Armonaitis), Juozas, iš Ky
bartų. 

Armonaitis (Armin), Juosas, iš Ky
bartų. 

Auškalnis, Antanas, gyv. Chicago, 
111. 

Babionas,, Domininkas. 
Bagdonavičiūtė, Bronė, iš Kražių 

vl., Raseinių ap. 
Bepirštis, Jonas, iš Ožkabalių k., 

Bartininkų vl., Vilkaviškio ap., ve
dąs Milerytę. 

Budrevičius, Ignotas ir Juozas, iš 
Veiverių, Marijampolės ap. 

Budrevičius, Jonas ir Vincas, iš Ba-
braukos k., Butrimonių vl., Aly
taus ap. 

Budrevičiutės, Agota ir Rožė, ia Po-
nikštės k., Dnuškio vl., Trakų a. 

Dielkytės, Ieva ir Tile. 
Dikša, Jonas. 
Diktelienė - Janukaitytė, Orta, iš J«-

siškių k., Bagaslaviškiu vl. 
Gaizickienė - Valaitytė, Marcele, ir 

jos seserys Agurskiene, Jonieška 
ir Petronele. 

Gurgždys, Izidorius, iš Veliuonos vl., 
Kauno ap., Pareivių k. 

Janukaitis, Nikodemas, iš Jasiškių 
k., Bagaslaviškiu vl. 

Janukaitytė - Diktelienė, Ona, iš Ja-
snkių k., Bagaslaviškiu vl. 
Janušonytės, Marė ir Zosė, iš Kur

šėnų vi., Šiaulių ap. 
Jomantienė - Lenkšaitė, Kaze, iš Pa-

brezgio k., Rietavo vi., Telšių a. 
Juodviršis, Petras. 
Knabenšu, Fridrike, ištekejusi, iš 

Balsių k., Šilelės vl., Tauragės ap. 
Kogelis, Jonas ir Mykolas, iš Ra

seinių. 

Lelingis (Lenikas), Juozas ir Moti*» 
jus, ir kiti broliai. 

Lenikas Lelingis), Juozas ir Motiejus 
ir kiti broliai. 

Lenkšaitė - Jomantienė, Kaze, iš 
Pabrezgio k., Rietavo vl., Telitt) A. 

Makajor, Peter, iš Šiaulių. 
Mykolaitis, brolis Vlado Mykolaičio, 

nuo Biržų. 
Norvaišas, Liudvikas, iš Rukuižių 

k., Šiaulių ap. 
Pa-šiukienė - Pranckunaitė, iš Ka

niūkų k., Užpalių vl., Utenos ap., 
ir sūnus Parsiukas, Algirdas. 

Paulikaitis, Kasparas ir Petraa. 
Pentakas, Vladas, prašo atsiliepti 

kaimynus Bazilioniškius, Šiaulių ap. 
Plaušinaitis, Andrius. 
Pranckunaitė - Paršiukienė, iš Ka

niūkų k., Užpalių vl., Utenos ap., 
ir sūnus Paršiukas, Algirdas. 

Rako, George, buvęs Amerikos ka
riuomenėje Vokietijoje. 

Reinhart'ienė - Sehmidt'aitė, Paulina, 
iš Kybarčiukų k., Vilkaviškio ap. 

Romms (Rumšas), Emilia, iš Tirkš
lių vl., Mažeikių ap. 

Rumšas (Romms), Emilia,, iš Tirkš
lių vl., Mažeikių ap. 

Rutkauskas. Petras, iš Grigikių k., 
Bagaslaviškiu vl. 

Sabaliauskas. Juozas, iš Vidginių k., 
Joniškio vl., Šiaulių ap. 

Sehmidt'aitė - Reinhart'ienė. Paulina, 
ii Kybarčiukų k.. Vilkaviškio ap. 

Simonavieius. Benediktas ir Ignas. 
Šlapokas - Slapakauskas, Kazimieras, 

iš Meižių k., Bagaslaviškiu vl. 
Slapakauskas - Šlapokas. Kazimie

ras. iš Meižių k., Bagaslaviškiu v. 
Smairurauskas. Pranciškus, iš Kuni

giškių k., Švenčionių vl., jr aT)> 

Šreiberytė - steliment, Mina, iš Ma
žonų k., Tauragės ap. 

Steliment - šreibervtė, Mina, iš Ma
žonų k., Tauragės ap. 

Strolis. iš Biržų ap., turi brolį Vla
da ir šešeri Marytę Gravel«»ne. 

Valaitytės. Jonieška Agurskiene, Mar
cele Gaizickienė. ir Petronele. 

Valiulis, Jonas, iš Pakalniškių k., 
Pašiaušės vl., Šiaulių ap., s. Dio
nyzo. 

Wallnces. A. V., gyv. Kenosha, Wis. 
Vasiliauskaitės, Antnsė ir Ona. iš 

Voniškių k.. Plokščių vl.. šakiu a. 
VencVytė, Stasė, iš Raseinių, išteke

jusi. 
Venskunaitė - Žvirblienė, Marija, !5 

Budninku k. 
Vizickas. Boleslovas ir jo brolis. 
Vyzga, Liudvikas, prašo atsiliepti gim. 

ir pažįstamus. 
Zat'irckaitės. trvs seserys. 
Žvirblienė - Venskunaitė, Marija, ii 

Budininkų k. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO's 
Pardavėm tūkstančius poru 

daug brangiau! 

Moterims ir 
mergaitėm# 

D. S. WJC & WAVE 
TYPE OXFORDS 

Padaryti ant garsių reguliuojamų 

Įairpalių. iš tikros veršiuko odos, 

su Goodyear apsiuvimo Įtaisu. 

.99 
Juodi ar 
Rudi 

ĮSIDĖMĖKIT ŠIAS YPATYBES 
° Veršiuko oda 
° Odiniai vidpadžiai 
° Lenkto ąžuolo oda aplipinti 

padai 
° Goodyer apsiuvinėjim© kon

strukcija 
° Pilnas odinis pamušalas 
° Plieno užkulniai 
° Reguliuoti kulnai 
° Aukščiausios rūšies darbas 

S. 
P)'i imami užsakyymai paštu ir 
telefonu ... kada leidžia kiekybe 

Šaukite CHry 300 * 

(Patikrink J t savo dydį prieš 
užsakant!) 

Basement Shoe Department 

Rudi WAC Type Oxford 
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Juodi WAC Type Oxford 
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ii CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Aveniii. ENdicott 4486-^-Atdara vakarais 

SEKMADIENĮ BALF'o 
VAKARAS 

Šį sekmadienį, gegužės 29, 
Lietuvių Salėje visų trijų BAL-
Fo skyrių rengiamas vakaras. 
Programa dedama žemiau. 

Yra žinių, kad į vakarą iš De
troito atvyks "Raudonų Akulio-
rų" autorius J. Gliauda ir dai
nininkė V. Stapulionytė, kuri 
žada dalyvauti ir programoje. 
Kviečiame neužmiršti, kad pra
džia lygiai 6 vai. po pietų. 

ŠIANDIEN, 

tai yra, penktadienį, gegužės 
27, Lietuvių Salės Direktorijatas 
ir Komisija rengia oficialų at
naujintos salės atidarymą. Kvie
čia visą Clevelando lietuvių vi
suomenę. Bus šokiai, bufetas. 
Prie Įėjimo mokama 50 centų, 
bet kiekvienas gaus dovanų 
"barčekių" už 25c. Pradžia 7 
vai. vak. 

VISIŠKAI IŠSIKĖLĖ f FLORI
DĄ 

Geo Martinkus su žmona, ne
senai grįžęs iš žiemos atosto
gų iš Floridos, staiga pardavė 
savo namus Chagrin Falls, Ohio, 
ir galutinai išsikėlė gyventi į 
Taft, Florida. 

LANKĖSI Z. JANKAUSKAS 

DIRVOJE lankėsi Z. Jankaus
kas iš Philadelphijos, lydimas 
savo clevelandiškio brolio. Jis 
čia buvo atvykęs pasimatyti su 
ką tik iš Europos atvykusiais 
giminaičiais. 

MIRĖ URŠULĖ VYŠNIAUS
KIENĖ, 

62 m. amžiaus, gyvenusi 6211 
Linwood Ave. Mirė gegužės 19, 
palaidota gegužės 23 Kalvarijos 
kapinėse, po gedulingų pamaldų 
šv. Jurgio bažnyčioje. 

I NEW YORKO SEIMĄ 

iš Clevelando buvo nuvykę tik 
K.S. Karpius su žmona ir V. 
Rastenis, nors anksčiau ir dau
giau kai kas rengėsi. Karpiai 
pasiliko dar porai dienų pavie
šėti New Yorko apylinkėse. 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio rodoma Tulsa, 

spalvota filmą, romanas iš di
džiosios žibalo pramonės anksty
vųjų laikų. Dalyvauja Susan 
Hayward, Eagle Lion, Robert 
Preston ir naujas aktorius, ži
nomas nuo kranto iki kranto, 
Pedro Armanderiz. 

BALFo VAKARAS 
GEGUŽĖS — MAY 29 d. sekmadieni, 

Cleveland©, Lietuvių SaiSje 

6835 Superior Ave. 

Rengia visi trys Clevelando BALFo skyriai 

P R O G R A M O J  

Raudoni Akuliorai 
Jurgio Gliaudos 1 veiksmo vaidinimas 

Kalbės — prof. I. Malinauskas ir Z. Jankus 

Dainuos — Clevelando Lietuvių Meno Choras, vedamas 

K. itaupo, ir tremtinių choras. 

šoks tautinius šokius tremtinių šokėjų grupė. 

Po programos — šokiai 

Pradžia 6 valandą vakarą 

LIETUVIŠKAS ORCHESTRAS 
:okiams, vestuvėms parengimams ir piknikams 

AL NEIMANIS ORCHESTRA 
17905 Grovewood Avenue 

Susitarti telefonu — IVanhoe 3264 

Dar apie DIRVOS 
vakarą 

Apie DIRVOS vakarą aš tu
riu tiek pasakyti, kad DIRVA 
turi gana daug prietelių, kurie 
užjaučia ją. Nes yra prirodymas 
tame dideliame skaičiuje, ku
rių tiek prisirinko, .kad galop 
jau nei kėdžių neužteko. Aš pats 
iš mandagumo atidaviau savo 
vietą atsisėsti vienai gražiai 
merginai, žinoma, už tą man
dagumą pats turėjau virš trijų 
valandų stovėti, lyg gaidy^, ant 
vienos kojos ... 

Vakaro programa įmonėms 
irgi patiko. Tą galima spręsti, 
kadangi visi ramiai tokį ilgą 
laiką savo vietose išsilaikė, ži-
sius lietuvius. Mes juos visaip 
vadiname: naujakuriais, tremti
niais, pabėgėliais. Nors ištikrų-
jų mes visi esame pabėgėliai. 
Ar vienokiu, ar kitokiu būdu 
bėgome į šią naują tėvynę, į 
Dėdės Samo žemę. 

šiame DIRVOS parengime tie 
tremtiniai davė mums daug pri
siminimų apie Lietuvos kaimo 
jaunimo sueigas, dainas ir pa
silinksminimus. Nėra skirtumo, 
kaip senai mes jau esame aplei-
de savo tėvynę Lietuvą, bet šir
dis, rodos, vis ten traukia ... 

Aš prašyčiau tremtinius jaus
tis mūsų tarpe būti taip, kaip 
savo namuose, ir paoildyti tą 
mūsų senatvės apsileidimo spra-
noma, su pypkoriais kitas klau
simas: jie turėjo kartais išfeiti 
dūmo užtraukti... 

Pirmame vaidinime "Vienas 
iš mūsu turi apsivesti" aš noriu 
pasakyti, kas man nepatiko. 
Man nepatiko tie du vaikinai, 
kurie nenorėjo apsivesti ir mer
ginu nemylėjo. Dar mat, net 
turėjo burtus panaudoti, kuris 
turės iš ju apsivesti. Vienas, 
kuris ištraukė burtų kortą, kad 
jam nereikės apsivesti, ko ne
pamišo iš džiaugsmo bešokinė
damas, net bemaž tą savo ge
rąją tetulę parmušė ant grindų. 
O antras, kuris ištraukė kortą, 
kad turės apsivesti, apsvaigo, 
sudribo, kaip lepšė kedėie. Visi 
jiems plojo už gražu vaidinimą, 
bet aš ne. Aš jiems ir dabar ne-
ploju. Nes jie sugadino visą 
vyriškos meilės pavyzdį. Ot, kai 
aš buvau iaunas, kad aš būčiau 
turėjęs tokią gerą tetulę, aš bū
čiau ios ranka pabučiavęs už 
pripiršimą tokios gražios mer
ginos. 

Nenoriu apibūdinti visos pro
gramos, kadangi praėjusiame 
DIRVOS numeryje viskas buvo 
tinkamai aprašyta. Aš noriu 
tik paduoti savo minti apie Cle
velando Lietuvių Meno chorą. 

šis choras yra vertas laba! 
didelės pagarbos. Kadangi žmo
nės yra jau ne taip jauni, kaip 
moterys, tain ir vvrai... O 
vienok savo pasišventimu suge
ba tain prražiai padainuoti. Rei
kia būti tam pasišventusiais, 
pamylėti dainą ir savo laiką pa
aukoti. 

Didelė pagarba reikia atiduo-
! ti choro mokytojui Kazimierui 
staupui. šis žmogus, kiek aš 
žinau, visą savo laiką pašventęs 
muzikai ir dainai. 

Dabar apie vakaro darbinin
kus, kurie tame vakare dirbo. 
Matomai žmonės dirbo iš šir
dies, nes tokiai miniai žmonių 

aptarnauti tai nėra lengvas dar
bas. O vienok visi su malonu
mu atliko savo pareigas. 

Aš nesu didelis žinovas mu
zikos, bet tokiame pilnai lietu
viškos dvasios parengime turė
jo būti ir muzika kiek lietuviš
kesnė, nes tie ungariški čarda-
Šai vien tik muzikos skonį ga
dino, o muzikantai juos vadino 
polkomis. 

Galop tariu ką nors pasakyti 
apie dabartiniu laiku atvyku-
gą. Mes jau pasenome, mūsų 
jėgos susilpnėjo. Mes jau nieko 
naujesnio nenuveiksime. Jūs 
dabar turite geresnę progą, nei 
mes turėjome. 

Jūs turite laikraštį DIRVĄ. 
Jūs turite Lietuvių Salę. Gera 
pradžia. Ar ne? O daugiau ko 
jums truks, susirasite patys. 
Vieno dalyko prašau: nekreip
kite dėmesio į žmonių kalbas, 
kurie jus vadina ponais. Tokios 
kalbos tai yra natūrališka žmo
gaus silpnybė. Protingas žmo
gus taip nekalba ir taip nemano. 
Lietuva, tur būt, buvo gera ša
lis, kad visi lietuviai ponais pa
tapo. Man verčiau matyti savo 
brolį lietuvį ponu, negu apiply
šusiu elgeta. Mes turėtumėm iš 
to pasididžiuoti, kad visi ponai 
ir visi mokyti. Ar tai dėl to rei
kia pavyydėti? Juk tas ir mums 
gėdos nedaro... 

Dėdė švilpauskas 

1 
šv. Jurgio parapijos ribose, 

fiayliss Ave., 

6 Šeimynų mūrinis namas 

kiekvienas butas po 5 kambarius 

Labai pigu $16.500 

CENTRAL ARMORY 
Dvi savaitės pertraukos 

Dėl Memorial Day ir dėl ba
seball rungtynių birželio 7 die
ną, Jack Ganson atidėjo dviem 
savaitėm imtynių vakarus. Tai
gi, artimiausias imtynių vaka
ras dabar bus tik birželio 14 d. 
Paskui bus kas savaitę iki pas
kutinio šio sezono uždarymo va
karo, kuris numatomas birželio 
30 Public Auditorium. Tai bus 
Plain Dealer Pieno Fondo va
karas, kurio pelno bus skiriama 
pirkti pienui vaikams, lankan
tiems vasarą Clevelando žaidi
mų aikštes. 

Bilietu rezervacijos priima
mos Central Armory, PRospect 
4121. Anksčiau užsisakant ga
lima pasirinkti geresnes vietas. 

Parduodamas 

3 šeimų medinis namas 
su trimis garažais 

$10,200 1351 Giddings Rd. 
(21) 

Kaimynai, dėmesio! 
Puikios rūšies batai visai 

Šeimynai. 
Užeikit į 

6107 St. Clair Ave. 
(21) 

7811 Riddel Ave. 

6 kambarių atskiras namas 

viduj naujai pertaisytas 
$8.500 

Telefonuokit LI 9216 

SAM'S 
Fruit Store 

Complete line of the Finest 
Fruits in the City 

9201 St. Clair Ave. 

GL 9440 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

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

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

Į P J KERSIS 
1 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

5 ^ Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos®, kr*ip-
S kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą iv*!-

5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
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BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
.H* (Šalia Dirvos Redakcijos) 

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DE6BS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas ii Vidaus ir ii Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

Wilkelis Funeral Home I 
PILNAS LAIDOTUVIU I 

PATARNAVIMAS | 
—HAMMOND VARGONAI 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 = 
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Išnuomojami 

3 garažai ir maža krautuvė 

6302 Edna Ave. 

JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St 
Telefonas: POtomac 6899 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

1 

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 

OOAjOWWOOOtOaiCXOiOloM KOlQIMaiOl OOOOIOU 

Geriausias \^->i Žurnalas 

U E T O V I W  j f  N A U J I E N O S  į  
Paveiksluotas ^ 32-jų puslapių į 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 8 
ln:?eigfos Gegu2io*15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. Gth Street Philadelphia % Pa. 

• x  
• i 

Bilietai dabar 
P O P  K O N C E R T A I  

Cleveland Summer Orchestra 
Dirig, RUDOLPH RINGWALL 
Pirmi trys koncertai — 8:30 v.v. 
June 4 - Kenneth Wolf, piano 
June 11 - Lawrence Tibett, ba

ritonas 
June 18 - Boris Goldovski, piano 

PUBLIC HALL 
Bilietai daba? —- Burrows, 419 

Euclid 
Balkonas 60c, 90c, $1.20 

Vietos prie stalo $1.80, įskai
tant mokesčius. 

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 jsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

' LIETUVIŲ SALĖ 

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

REIKALINGAS BUTAS 

iš 3, - 4 kambarių 
bevaikei šeimai 

Prašoma praešti DIRVOS 
redakcijai—arba telefonu 

ON. 1290 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADEff 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. 5TAU PAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimai 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Cleveland, Ohio 
LIETUVIŲ BANKINĖ ĮSTAIGA 

Pavasario laikas yra namų taisymo ir naujų statymo 
laikas. Bet nuolatinis taupymas ant depozitų yra tikras 

laimingo gyvenimo statymas ateičiai. 

Todėl pasinaudokite mūsų patarnavimais! 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 
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I. J. S AMAS - JEWELER 
S 

j Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautUv§ 

j 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

: Dabar jau turime didesnį rinkinf Deimantų, žiedų, Laik- g 
{ rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. g 
InmiiiiiinmiimiiimiiiiHiiimiiimiiiiiiiiimiHiniiiiiinimiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiHiž 

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 
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