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BIUROKRATIJOS VIŽYS 
FjEMOKR ATIJA, plutokratija, autokratija... Tai vis 
^ pavadinimai, apibudinantieji įvairias valdžios siste
mas. 

Bet kiekviena valdymo sistema dažniausiai vis ser
ga ta pačia liga, kurios vardas... biurokratija. 

Kadaise sakydavo, kad caro valdomoji Rusija yra 
biurokratijos čempijonas. Sako, valdininkai sėdėdami 
tame pačiame kambaryje, tik prie atskirų stalų, tarp sa
vęs* susirašinėdavo raštais... 

Nenuostabu, kad Leninui ir Stalinui užėmus carų 
sostą, paveldėjimo keliu perėjo jiems ir biurokratija. 
Dabar sovietiškoje valdymo tvarkoje biurokratija yra 
pasiekusi niekur pasaulyje dar neregėto įsigalėjimo. Tai 
yra antra tos tvarkos baidyklė po teroro. 

|(entė mm neprotingo biurokratiškumo kartais ir Lie
tuvoje, kentė ir kituose kraštuose, kenčia ir Ameri

koje. .. 
Pasirodo, kad ir tremtinių imigracijos įstatymo vyk

dymas daugiausiai užkliuva už tos pačios bėdos. 
BALFo centras praneša, kad gruodžio 10 dieną su 

Imigracijos Komisijos nariais tarėsi 10 interesuotų or
ganizacijų atstovų, kurių tarpe dalyvavo ir BALFo pir-

fiininkas. Tame pasitarime komisionieriai prisipažino, 
ad jų padėjėjai taip komplikuotai sutvarkė imigracijos 

formalumus, kad komisijos žinioje esamas personalas 
paskendo tuose formalumuose ir nespėja ju atlikti. Vi
sų formalumų viršūnėje kiekvieno tremtinio atvykimas 
turi buti patvirtintas komisijos įgaliotinio Frankfurte. 
Tas įgaliotinis yra tik vienas... 

paskaičiuokime, kas iŠ tt> išeina. Jei, sako, jau atvyko 
išviso 2,000 įvairių tautybių tremtinių, tai liko dar 

203,000, kuriuos įstatymas leidžia priimti. Liko tik pus
antrų metų. 1 

Jei komisijos įgaliotinis Squadrilli dirbtų po šešias 
dienas per savaitę ir kasdien po 8 valandas, nesusirgda-
mas, neimdamas atostogų ir šiaip niekur nesugaišdamas, 
tai jis turėtų kas valandą pasiražyti maž daug 55 bylas. 
Kitaip sakant, vienai bylai išeina apie vieną minutę lai
ko!. v * 

Jeigu taipį tai arba tas jo "tvirtinimas" yra tik tuš
čias pasirašinėjimas, neturįs jokios reikšmės, arba... 
kaip komisijonieriai teisingai ir prisipažino, ligi 1950 
Inetii liepos mėnesio Į Ameriką atvažiuos tik... 10% 
numatyto tremtinių skaičiaus. 

Organizacijų atstovams išdėsčius tokias perspekty
vas, Komisijos pirmininkas susirupino ir lėktvu išskrido 
| Europą. Bet ar jis bus pajėgus padaryti tinkamą ope
raciją, kad iš tremtinių imigracijos tvarkymo butų iki 
Šaknų išpiautas biurokratijos vėžys? 

* # 

gALFo centras praneša, kad per jo raštinę praėjo jau 
4,505 darbo-buto garantijos. Kadangi beveik kiek

viena iš tų garantijų liečia ne vieną asmenį, o visą šei
mą, tai skaičiuojama, kad jau apie 13,000 lietuvių trem
tinių tas garantijas turi. Bet kada jie atvažiuos, tai jau 
kitas klausimas. Tai priklausys nuo to, kaip seksis ko
va su... biurokratijos vėžiu. 

Galima tik pasidžiaugti, kad musų BALFe tas vė
žys nėra per daug įsigalėjęs. BALFo centras su pen
kiais tarnautojais, kuriems šis garantijų tvarkymo dar
bas yra tik pridėtinis, per keturis mėnesius suspėjo pra
leisti 4,500 dokumentų, su kurių kiekvienu BALFui yra 
daugiau darbo, negu vienai minutei... Vidutiniškai B A 
LFas perleido per savo raštinę apie 45 garantijas kiek
vieną darbo dieną. 

Tik vėl bėda. Po BALFo tos garantijos dar eina 
aiškiai neapčiuopiamais keliais į visokias įstaigas, vys
kupijas, organizacijas, ir kiekvienoje jos turi sugaišti 
ne minutes, ne valandas, o dienas ir savaites... Visi už 
gimoję tas nelaimingų tremtinių bylas tik tikrinti, tyri
nėti, tvirtinti, pasirašinėti... Pasidaro begalybės dar
bo, rūpesčių, o iš to išeis, kad — gal pusė bylų per liku-
fius 18 mėnesių net ligi komisijos nesuspės nukeliauti? 
? Gerai, kad BALFo vadovybė ragina DP Komisiją 
kovoti su biurokratijos vėžiu. Bet ne mažiau reikėtų 
|(ar paraginti, kad ir pakeliui butų negailestingai atme
tama nereikalinga biurokratija. 

« » 

Netikėčiausias dalykas visiems suinteresuotiems čia 
yra tas visų dabar plačiai apkalbamas organizacijų 

tarpininkavimas. 
Gana keista, kad skirtingų organizacijų tarpininka

vime skirtingų ir formalumų reikalaujama. 
Daugumo garantijos pateko į NCWC globą, tai jos 

formalumai daugiau pradedami ir patirti. Paaiškėja ir 
gąsdinančių dalykų. Vienoje vieskupijoje kai ką pasi
šaukia pasikalbėti, kitiems nieko nesako. Su kuriais kal
bėta, gauna pažadą, kad jų reikalas^ bus sutvarkytas, o 
811 kuriais niekas nekalbėjo, tie vaikšto nežinioje. 

Kitoje vyskupijoje garantijų davėjai kviečiami gau* 
ti klebono papildomą garantiją su parapijos antspaudu. 
O prie antspaudo prašoma dar ir 10 dolerių už rūpini
mąsi ... Ar to rūpinimosi būtinai reikia, niekas nežino. 
Kas skaitė įstatvmą. nieko panašaus jame neranda... 

Ir čia biurokratija, popierizmas ir... dar kažin kas. 
BALFo vadovybei čia didelis uždavinys — pralaužti 

tą biurokratijos frontą. v 

Tiesus klausimai — 
atviri atsakymai 
— Kaip gi dabar, ar DIRVA 

bus republikoniška, ar demo
kratiška ? 

Kodėl šitoks klausimas mums 
dabar statomas — ar dėl per
mainų redakcijoje, ar dėl pre
zidento rinkimų rezultatų—ne-
tyrinėjome. Bet vis vien atsa
kysime į šį ir j eilę dar kitų 
panašių klausimų. 

• • • 

DIRVA visų pirma yra lie
tuviškas laikraštis. O čionykš
čiuose lietuviškuose reikaluose 
mažai turi reikšmės, kas vienai 
ar kitai partijai šio krašto po
litikoje prijaučia. Lietuviški 
rūpesčiai ir vienų ir kitų — tie 
patyą. 

• • • 

ir lietuviškiems rupes-Bet 
čiams 
nės laisvę, už musų nukentėju
sių tautiečių teises — turi rei
kšmės, kas ir kaip tvarko šio 
krašto reikalus. Ne tiek kas, 
kiele kaip. 

Todėl mes sveikiname kiek
vienos šio krašto valdžios — 
ar ji demokratų ar republikonų 
— tokius darbus, kurie yra už 
teisybės atstatymą pasaulyje, 
ir mes peikiame kiekvieną pa
taikavimą užgrobikams. 

Dabar valdžia yra Demokra
tų partijos rankose. Ji daug 
kartų pataikavo musų tėvynės 
kankintojams, todėl DIRVA už 
tai ją ir peikdavo. Kada ji 
drąsiau stojo už teisingumą — 
DIRVA tuo džiaugėsi ir tuos 
darbus gyrė. Tas pats butų, 
jeigu valdžia butų ir Republi
konų partijos rankose. 

Kadangi dabartinė valdžia, 
kaip jau DIRVA ne kartą sa
kė, pasaulio politikoje "prisivi
rė košės", nuo kurios kenčia 
daugybė kraštų, taip pat ir 
mums visiems brangi Lietuva, 
tai jeigu dabar ji butų buvusi 
pašalinta, per daug jos gal nei 
nesigailėtume... žinoma, jei
gu kita valdžia pasirodytų iš-
mitingesnė, kaip ji žadėjo bu
ti. 

Bet balsuotojų dauguma, kad 
ir nedidelė, nusprendė palaiky
ti tą pačią valdžią. Dabar mes 
žiūrėsime, kaip ji su ta "koše" 
tvarkysis. Jei gerai — mes jai 
paplosime, jei blogai — atvi
rai papeiksime. 

• • • 

Negalima užmiršti ir šio 
krašto gyvenimo, nuo kurio 
tvarkymo priklauso ir musų 
pačių gerovė. 

Čia taip pat — jeigu valdžia 
darys naudingas reformas, pri
tarsime ir džiaugsimės, jeigu 
ne — pasakysime savo nuomo
nę. Pagaliau, kartais gal ir 
nuo tos nuomonės susilaiky-

(Perkelta į 5-tą pusi.) 

Ką turi — nevertina, 
praradę gailisi... 

O visgi ir vadinaffios dikta
tūros laikais Lietuvoje ne taip 
jau blogai bu ta... Aš tą spren
džiu iš NAUJIENOSE spausdi
namų aprašymų, kaip gyveno 
Lietuvoje Smetonos laikais žy
mus socialdemokratų veikėjai, 
Kipraą Bielinis, Steponas Kai
rys ir kiti. 

Pasirodo, kad visi jie turėjo 
svarbius valstybinius darbus, 
net buvo profesoriais... Ten 
pat rašo, kad ūkininkai demo
k r a t i š k a i  i š s i r i n k d a v o  ž e m ė s  
ūkio rumų vadovybę, kuri sam
dė svarbiems darbams režimo 
opozicijos žmones ir valdžia ne
prieštaravo. Pas mus demokra
tija, o kai tik valdžioje partija 
pasikeičia, tai ir svarbesnius 
valdininkus keičia... 

J. D., Chicago, 111. 
Tamsus lapas 

Bimba nieko nesako, ar jis 
kraustysis į Lietuvą, kuri da
bar, anot jo, "rašosi visiškai 

Sopulys 
Spalių mėn. 10 dieną šio rašinio auto

rius .Jonas šliburis Baltimorėje pažadėjo 
DIRVOS redaktoriui parašyti linksmesnių 
pasiskaitymų, kuriuos jis, kaip visi jau ži
no, moka rašyti. 

Praėjo kelios savaitės — iš J. šliburto 
nieko nėra. .. Redaktorius rašo jam atvi
ruką: "Kur gi tie žodeliai, kuriuos man kal
bėjai ?" Ir tiek. 

Praėjo kelios dienos ir gavome ši rašj-
nį. Paskaitykit — pamatysit, kas atsiti
ko... Red. 

* * 

kovai už musų tėvy-; naują istorijos lapą". Tik sa
ko, kad ir nepriklausomybės 
laikais dar daugelis iš Lietuvos 
"bėgo", panašiai kaip ir jis 
prieš 40 metų bėgęs. 

Tiesa, apie 1924-28 metus 
buvo užėjusi Brazilijon ir Ka-
nadon emigravimo banga, bet 
paskui ji sustojo. Taip sustojo, 
kad net kai kurie emigracijos 
agentai liko be darbo ir nieko 
kita nesugalvojo, kaip plaukti 
kitur "laimės ieškoti"... 

Bet kas norėjo, tai ir vėliau 
galėjo išvažiuoti. O dabar ar 
gali? Tegul tik leidžia, pama
tytų Bimba, kas dėtųsi! Teisy
bė, dabar Lietuvos istorijoj tik
rai naują lapą rašo, bet rašo 
čekistai, o ne pati Lietuva "ra
šosi. .* J. G., Brooklyn, N. Y. 
Keistu žmonių yra pasauly... 

.. .Patėmijau, kad norėjai 
įlysti į BALF. Ar dar negana, 
kad toje BALF jau randasi to
kių, kurie vargina gerus lietu
vius, trukdydami jų atvyki
mui? 

Aš dabar susirašau su tokio
mis garbingomis šei m o m i s, 
kaip... vyskupo Brizgio brolio 
žmona, kuriai aš jau du metai 
ir pusė kaip buvau padaręs af-
fidavitus. Ar aš galiu pasiti
kėti, kad nepakenks tam dar
bui tokis Laučka, arba jųs, jei 
butum patekęs į tą komite
tą?... 

Jeigu jau negalima išlaikyti 
tautinio nusistatymo laikraš
čio, tai eikite su fanatikais ka
talikais. Laimingos kelionės,— 
ten yra pinigų... Mes, neku-
rie pasekėjai senos pagoniškos 
tikybos, galim laisvai tikėti į 
tai, ko nesuprantam. O ne į 
diktuojamą tikybą, įpirštą per 
kardą ir kraują. Mes laisvų 
pažiūrų žmonės liksim be savo 
laikraščio... 

Siunčiu auką $1 paremti 
DIRVOS siuntinėjimui tremti
niams. K. B. K.. Bronx. N. Y. 

Namie. 

Palei sieną buvo raibu aksomu aptraukta 
minkšta sėdynė ir čia sėdėjo Teresė ir jos drau
gė Palionė. 1 

Skambutis — čir! 
^ Teresė atsikėlė ir eis pažiulit, kas ten? 

Paštijošius padavė glėbį literatūros. 

Atvirukas... 

Teresė akis išsproginu*! Šiuri j atviruką: 
— Ko taip žiuri? — tarė Palionė. 
— žiuriu, — tarė. — štai kas.... 
Padavė atviruką Palionei, 
— Aš čia nieko nesuprantu.... ' 

Skaityk! 
Mašinuke ant atvirutės atspaudinta žodžiai: 

"Kur gi tie žodeliai, 
Kuriuos man kalbėjai? " 

Stasys Santvaras 
SAULĖS KELIU 

Saulės keliu per jurą 
Aš noriu eit, kur spindi žėri vakarai 

.Daugel ten brolių nuėjo, 
Kai buvo tėviškėj tamsu ir negerai 
Laimę už marių atradęs, 
Laivais ją parplukdyčia žemei tnylimaf — 
Seserys rožėm žydėtų, 
Džiaugsmu dabintųsi tėvų namai 
Broliui "jaunam parašyčia * 
Tėvynės ilgesio sapnus . 
Kariui parvežčia šautuvą, 
O gulbei ligi saulės lekiančius sparnus 
Saulės keliu per jurą 
Aš noriu eit, kur spindi žėri vakarai — 
Daugel ten brolių nuėjo, 
Kai buvo tėviškėj tamsu ir negerai 

— Supranti? — tarė Teresė. 
— Reiškia tavo diedas turi meiluŽf T.... 
— Ar tai ne velnias? 
— Kas ji čia tokia butų? 
— čia juk pasirašyta.... 
— Taigi, — tarė. — Su vištos koja pakre-

vezota ir žinok, kas ji?.... 
Dabar jos žiuri viena. į kitą ir tyli. 
— Ką tu darysi? — tarė Palionė. 
— Nežinau. 
— žinai ką? — tarė. — Jei mano diedas 

mėgintų turėt meilužę, tai aš jam šposą iškirs-
čiau ' 

— Na ir kokį gi? 
— Aš irgi tuoj susirasčiau jaunikį. 
Teresė tyli. 
— žinai ką, mergele! — tare. — Aš ir tu

rėjau. ... Tu žinai tą Ignotą. Būdavo ant pik
nikų. Vis lendame, kur į patamsį.... Ir bu-
čiuodavomės, kaip pakvaišę.... 

— Tu velnio išpera! — sušuko Palionė. — 
Kodėl tu man nepasisakei? 

— Bučiau kvaila girtis. 
— Na, tai tu dabar ir vėl susidėk su juo.... 
— Nelaimė! tarė. — Jau jis vedė, tu 

žinai, tą plačiadugnę Stasę. 
— Tai vargas. 
— Neapsileisiu! — tare TereiS. — Aš vėl 

merksiu akį Ignotui. 
— Kad tas tavo Ignotas negražus. 

Teisybė, — tarė Teresė. — Bet tu žino
tum, kaip mane prie jo traukia.... Tai tikras 
magnaso gugulas.... 

— Kaip tu manai, ar jis dabar tave pristos? 
— Be abejonės, — tarė. — Ir dabar mudu, 

kai susitinkame, tai jis J mane taip gražiai žiu
ri, kaip katinas į lašinius 

— Bet Stasė — tarė. — Ką Stasė pa
giedos ? 

— Ką ta kalapotkė, — tarė Teresė. — Liep
siu pamest ir jis pames. . 

— Mergele, čia bus košes.... 
Dabar Palionė atsiminė, kad ji paliko n®-

mie puodus užkaistus ir išsiskubino namo. 

Sopulys. 
Teresei visgi rupi .... Ji pasidabino ir iš

ėjo pas čigonę. Gal ta papasakos, kaip čia da
lykai stovi.... 

čigonė. 
Plati, išsiskėtusi, nesipraususi, susivėlusi sė

di palei langą čigonė ir ruko pypkę. Teresė įėjo 
ir čigonė paprašė sėsti. Nuskarmaliavusių či
gonės vaikų būrys sustojo prieš akis. Ji čigo
nei pasipasakojo viską, čigonė pasakė, kad čia 
jai reikalingas kiaušinis. Teresė tuojau nuėjo 
pas pakaruoklį ir nupirkus atnešė tuziną kiauši
nių. 

Kiaušini* 
Čigonė J nosinę suvyniojo kiaušinį ir kiša 

jai už anties. Likusius kiaušinius čigonės vai
kai ima iš maišelio, klykia, stumdosi, pešasi, 
daužo kiaušinius ir geria žalius. O čigonė su 
ranka makaluoja po antį. Dabar Teresė supra
to, kad čigonė ieško pinigų ir nori pavogt. 

i 
Burtas. 

Pauostė prakaituotą ranką ir paėmusi del
ną pradėjo žiūrėt. Sakė, kad ji turėsianti kelio
nę ir ateina laimė, kaip kalnas. Sakė, kad jei

gu ją pamestų vyras, tai ji gausianti tą, ktxrf 
slapčia myli. 

Teresė nusispjovė ant purvinos gunės, kittf. 
buvo patiesta ant aslos, atsikėlė ir išėjo. 

franfii. 
Dabar ji vėl žiuri į atviruką ir niršti. No-

r®tų lyg verkt, keikt, spardytis, daužytis. 

Pietp. 

Tuojau jos diedas pareis pietų. Ką ji da
rys? Keiks vyrą? Mes lėkštę į galvą ir tegu 
persprogsta lėkštė ir galva? Ne. Ji to ne
darys. Ji neišsiduos, kad ji paisto perdaug ant 
vyro. 

Padėjo pietus, atsigulė ir išsiviepė. 
— Kas yra? — tarė diedas. 
— Sergu, — atsakė. 
— Tas paprasta, — tarė diedas. — Sergi, 

pukši ir nemiršti. 
— Tu norėtum, kad aš kojines pakratyciau! 

— tarė. — Nesulauksi! Aš tave kankinsiu, kol 
tu gyvas. 

— Malonu girdėti, — jis ištarė. 
Dabar jis paėmė atviruką. Ji žiuri jam į 

akis. 
— Nuo mergos! — tarė. «*- Pasilgst* 

jl tavo žodelių!.... 
— Puiku!.... — tarė jis. — žinau, kad 

mano gyvenimas vertas gyvenimo Yra pa
saulyje širdis, kuri ir mane myli.... 

— Kad taip, tai taip! — pasak® ji. — -M 
irgi rasiu širdį, kuri mane mylės 

Diedas užsimaukšlino kepurę ir išėjo. Ei
na ir juokiasi. Meilužė.... Tai obuolys nuo 
užginto medžio Tai intriga. Poezija, bele
tristika, komedija Tai puikiausias mišinys. 
Galų gale — jovalas ir vargas. Tai saldžiausia 
pilna nuodų taurė.... 

Dirbtuve|9. 
Jis įėjo, tėškė kepurę į aslą, švarką pakabi

no ant gembės, spiovė ant sienos, pradėjo dirbt, 
tikėdamas, kad iki vakaro jo žmonelė patirs ka
me čia komedija.... 

Jonas šliburis. 

Dirvoj* gaunamos 

KNYGOS 
PAKELIUI Į MIRTĮ 

B. Gaidžiuno asmeniškų pergyvenimų aprašy
mas vokiečių kalėjimuose, kur jis buvo ilgą lai
ką suimtas už veikimą prieš vokiškus okupantus. 

Autorius yra Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto narys ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pir
mininkas. 

Knyga 231 pusi. Kaina $1.00 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

čia aprašyta visa teisybė, kaip Lietuva buvo 
rusų užimta ir kas paskui atsitiko. 

Knygoje autoriai pažymėti slapyvardžiais. Da
bar jau galime pasakyti, kad ta knyga parašyta 
DIRVOS skitytojams gerai pažįstamų asmenų: 

Dr. B. T. Dirmeikio, kuris kas savaitę rašo 
"Kur eina pasaulis", ir V. Rastenio, dabartinio 
DIRVOS redaktoriaus. 

Knyga 312 p., su kietu viršeliu. Kaina $&00 

SVAJONĖS APIE ŽEMĘ 
IR DANGŲ 

įdomus pasiskaitymai apie žemę, mėnulį, sau
lę, žvaigždes, planetas, kometas ir tt. 

Ir moksliška, ir lengvai suprantama, ir datgf 
įdomybių. Redaguota B. Keturausko. 

76 pusi. Kaina 59e 

LEISKIT Į TiVYNf 
Lietuviškų dainų rinkinys, 288 dainų žodžiai. 

Labai naudinga knygelė dainininkams, ypač ku
rie pamiršo žinomų dainų žodžius. Kaina $1.00 

KAIP TAS KNYGAS GAUTI? 
Užpildykit ir atkirpkit žemiau žemiau esantį 

kuponą, pridėkit nurodytą skaičių dolarių, įdS-
kit į voką ir siųskit šiuo adresu: 

DIRVA 
£g20 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 
Prašau atsiųsti man šias knygas: 
1. 

Įdedu $. 
Mano adresas: 


