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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

ivių dailės paroda 
Waterburyje 

Iš New Yorko jau pažįstamos 
Dailės Parodos sekretoriatas 
praneša, kad ta paroda vėl ati
daroma balandžio 22 d. Water-
bury j, Conn. Ji tęsis dvi savai
tes — iki gegužes 6 dienos. Pa
rodai gauta vieta miesto biblio
tekoje, pačiame miesto centre: 
Central Library, 267 Grand St., 
Waterbury, Conn. 

Be dailės kūrinių — .tapybos 
ir grafikos — paroda apims ir 
tautodailės dalykus, atsiųstus 
iš Vokietijos. Prie jų bus pri
jungta dar tie tautodailės dar-
įbai, kurie bus gauti iš Connec
ticut valstijoje gyvenanačių 
lietuvių ir kurie turi didelės 
meninės vertės. Parodoje bus 
rodoma filmą iš tremtinių gyve
nimo Vokietijoje. 

Parodos lankymas bus nemo
kamas. Išlaidos, kurių bus apie 
1,500 dolerių, bus dengiamos iš 

''aukų, ^rengimų ir parodos lei
dinių. 

Jati sudarytas parodos cen
trinis garbės komitetas. Jame 
dalyvauja miesto majoras Sny
der, Connecticuto valstijos kon-
gresman. Peterson, amerikiečių 
dailininku atstovai bei ryškesni 
Waterburio amerikiečiai kultū
rininkai ir lietuvių visuomenės 
veiklesnieji asmenys iš Water
burio, Hartfordo, New Britaino, 
New Haveno, Ansoniios. 

Parodos menine dali tvarko 
dailininkas Ed. Krasauskas. 

Parodos tvarkomojo komite
to rūpestis yra. kad ji būtu ap
lankyta kuo didesnio skaičiaus 
žmonių ir kad ta pačia proga 
būtu vis didesniam skaičiui 
Amerikos gyventoju pavaizduo
ta Lietuvių Tautos persekioji
mai ir jos pastangos į laisvę. 
Tam tikslui prie meno mrodos 
norima priiungti-ir visa tai, 
kas galėtu lankytojus vaizdin
giau supažindinti su komuniz
mo padarytom skriaudomis Lie
tuvai. Paroda eina šūkiu: "Už 
Lietuvos Laisve!" 

, Parodos vyriausiuoju tvarky
to i u Waterburvie yra sutikęs 
būti dr. M. J. Colney. 

Visos Connecticuto lietuviu 
organizacijos ir visi lietuviai 
kviečiami parodos talkon. 

BalaiidžK) tnenes; turime parodyti teisingesni Hfetufiu 
skaičių Amerikoje 

N$ vienas lietuvių kilmės asmuo neturi užsirašyti esąs kitoks, f^žfefsingas 
kilmės nurodymas yra melas, kenksmingas mums patiems ir nepagei
dautinas Dėdei Šamui. Išaiškinkime tai visiems, kurie to dar nesuprato! 

Balandžio mėnesį Dėdė Šamas 
skaičiuos savo gyventojų nosis. 
Toksai apskaičiavimas, kurį at
lieka Prekybos Departamentas, 
įvyksta kas dešimtis metų. Pa-
kutinis surašinėjimas bei regis
tracija, įvykusi 1940 m., oficia
liai nustatė gyventojų sktičių 
131.669.275. šių metų cenzas nu
mato surasti apie 150.000.000. 

DIRVOJE jau buvo rašyta, 
kad šiam darbui Cenzo Biuras 
sumobilizavo 150.000 surašinė
tojų armiją, kuri ryžtasi nepra
leisti nei vieno kaimo, nei so
dybos. šį kartą surašinėjimas 
bus platesnis ir išsamesnis. 

Gyventojai turės teisingai at
sakyti į 33 klausimus. Bus ren
kamos žinios ne tik apie gyven
tojo tautybę, tikybą, kalbą, am
žių, lytį etc., bet ir apie butus 
(housing), agrikultūrą, irriga-
ciją ir kanalizaciją. »r.M 

šios visos žinios apie žmogaus 
ir ūkio resursus Dėdei Šamui 
labai reikalingos. Kad skaičiai 
ir žinios būtų tikslesnės, gy
ventojų bendradarbiavimas yra 
būtinai reikalingas. J Dėl netikslumų, įvykusių su
rašinėjimuose praeity, mažumų 
I tautos, ypač lietuviai, turi pa
grindo Dėdei Šamui pasiskųsti, 
i Dabar kaip tik laikas būtu pa-
klabenti Cenzo Biuro duris ir 
užklausti, kodėl lietuvių kilmės 
amerikiečiai, kurie kalbinių gru
pių sąraše skaičiumi užima 13-tą 
vietą, neturi prideramos vietos 
statistikoje, kaip pvz. mažesnės 
tautos suomiai ir graikai. 

Mažesnių tautybių grupės po
puliariuose Cenzo leidiniuose tu
ri speciales siltis, o lietuviai to 
neturi. Tiesa, kituose dokumen
tuose rasime lietuvių tokią pat 
klasifikaciją, bet tie dokumen
tai sunkiai prieinami. 

Kitas svarbus klausimas, ku
rio neišspręstų nei pats vyriau
sias Cenzo Biuro direktorius 
Philip Hauser, tai tikrasis lie
tuvių kilmės amerikiečių skai
čius. Nuo seniai mūsų visuome
nininkai nustatė, kad turime 
milijoną ar daugiau. 

Bet atsiranda ir priešingų 
tvirtinimų, ypač mūsų pati kai
riausioji spauda ir jos vairuoto
jai, kurie kažkokiais lietuviu' 
nesuprantamais sumetimais, šia 
apie milijoną lietuvių išvadą 
griežtai paneigia. Jie nurodo i 
Cenzo Biuro leidinius, kur pa
žymėta, kad 1940 m. Lietirvoje 
ir čia gimusių lietuvių yra su
rasta tik 394,311 — arti 400. 
000. • ; 

Į tai galima pasakyti tiek. 
kad oficialūs duomenys tiek 
apie lietuvius, tiek apie kitas 
kalbines grupes pilni klaidų ir 
netikslumų, šios klaidos daž
niausiai įvyksta dėl gyventoju 
neparuošimo Cenzui ir iš dalies 
dėl surašinėtojo (enumerator) 
nekompetentiškumo bei nepai
symo. įrodymui to paimkime 
šias kalbines grupes ir pažiū
rėkime kaip jos pačios apskai
čiuoja savo tautiečius ir kiek 
joms duoda Cenzo statistika: 
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Protestas prieš vokiečių 
"pasiteisinimus" 

Lietuvos Antinacinės Rezis
tencijos buv. Politinių Kalinių 
Sąjunga, ryšium su Wiurtem-
bergo vidaus reikalų ministe-
rio padarytu pareiškimu, kad 
pabaltiečiai, lenkai ir ukrainie
čiai (jų tarpe ir lietuviai) kon
centracijos stovyklose buvo lai
komi tik dėl "patalpų trūkumo", 
atitinkamoms įstaigoms įteikė 
protestus. Drauge buvo pateik
ta ir LTM Skyriuje esanti doku-
mentacinė medžiaga apie nacių 
nužudytus ir kalintus lietuvius 
bei aktyvią antinacinę veiklą 
Lietuvoje .1941-44 metais. 

Protestuose pabrėžiama, kad 
lietuviai buvę nacių koncentra
cinių stovyklų kaliniai visuomet 
ir visur išdrįs pareikšti savo 
protestą prieš bet kokią me
lagingą ir šmeižtų akciją, kuri 
bus nukreipta prieš Lietuvą ar 
lietuvius, nežiūrint iš kurių vo
kiečių valdžios ar privačių 
sluogsnių ji būtų išėjusi. * 

Lenkai taigi* turį 6,000,000 Cenzas duoda ... ...2,905,859 
Rusai " " 7,000,000 " " 2,610,244 
Lietuviai M 1,000,000 " " 394,811 
Ukrainiečiai " " 1,000,000 " " 83,600 
Suomiai " • " .1,000,000 " " 284,390 
Latviai " " 100,000 " " 34,656 

šie skaičiai aiškiai parodo, 
kad mūsų išvada apie milijoni
nį lietuvių kilmės amerikiečių 
skaičių turi tvirtą pagrindą. Iš
skyrus lenkus, mūsų pretenzi

jos šiuo atžvilgiu mažiausios. 
Dabar pažiūrėkime, kiek tiks

lūs tie oficialūs Cenzo duome
nys. Pavyzdžiui, paimkime mums 
istoriškai artimus ukrainiečius. 

Jų apskaičiavime (čyz'o knygo
je) mes turime per milijoną, o 
jie apie milijoną. Tuo tarpu 
paskutinis Cenzas -jiems pris
kaito tik 83,600. Šis skaičius 
tiesiog stebina tuos, kurie gerai 
pažįsta ukrainiečių gyvenimą ir 
nuodugniai žino jų organizacijų 
tinklą. Vien ukrainiečių ir ru-
tėnų (Karpatų ir dalies senos 
Austrijos ukrainiečių) Katalikų 
Bažnyčiai priklauso Vs> milijono, 
o stačiatikių (bukoviniečių) bei 
kitoms bažnyčioms — 150,000. 
Be to, kada mes turime tik tris 
nacionalinius apdraudos susivie
nijimus, pas ukrainiečius jų yra 
net 14, su 180,000 narių, 4,000 
kuopų ir 32 milijonais turto. Tik 
vienas apdraudos susivienijimas 
Ukrainsky Narodny Sujusz turi 
per 50,000 narių. 

šios žinios aiškiai rodo, kad 
Cenzo metu 9 iš 10 ukrainiečių 
oatenka kitoms tautybėms —^ 
daugiausia rusams, lenkams, če
kams, iš kur jie didžiumoje kilę. 

Po ukrainiečių daugiausia nu
kenčia lietuviai. 1910 m. Cenzo 
duomenyse lietuviu kaip ir nesi
matė, o po to laiko daugiau 
kaip 100,000 lietuvių neįvažiavo. 
Iki 1920 m. dažniausiai mes ati-
tekdavom rusams ir kiek rečiau 
lenkams. Tik Lietuvai prisikė
lus ir pradėjus nepriklausomą 
gyvenimą, amerikietis lietuvis 

Ar grįš 
karalius į Belgiją? 

Praėjuaf sekmadienį Belgija 
balsavo, kas daryti su karalium: 
leisti i į atgal į sostą, ar ne. Ka
raliui palaiko katalikų partija, 
o jam labiausiai priešinasi so
cialistai, kurie- prikaišioja jam, 
kad karo metu jis be reikalo pa
sidavė vokiečiams į nelaisvę ir 
kad, esą, pataikavęs Hitleriui. 

Karalius gyvena Šveicarijoje 
nuo karo pabaigos. Jis pareiškė, 
kad sutinkąs grįžti tik tuo at
veju, jeigu už jo grįžimą bal
suos ne mažiau, kaip 55 r/<. 

Balsavime dalyvavo 58 r/< tu
rinčių teisę balsuoti, o už ka
raliaus grįžimą pasisakė 57^, 
ries — 43 r/<. Taigi karaliaus są

lyga yra patenkinta. Bet... 
Visuotinis balsavimas čia tu

rėjo tik patariamosios reikšmės. 

Galutinai turi spręsti parlamen
tas. Parlamente viena katalikų 
partija neturi tiek balsų, kad 
priimtų karaliui palankų spren
dimą. Reikia, kad prisidėtų bent 
liberalai. Bet tie dar prieš rin
kimus pasakė, jog sutiksią su 
karaliaus grįžimu, jeigu už ka
ralių bus dauguma balsų ne tik 
flamandiškoj, bet ir valoniškoj 
Belgijos daly, o taip pat ir 
pačiame Briuselyje, Belgijos sos
tinėje. Tačiau dauguma balsų 
susidarė tik flamandiškoj (ger
maniškai kalbančioj) daly. Pran
cūziškoj daly už karalių daugu
mos nesusidarė. 

Taigi, nors bendrai 57^ pa
sisakė už karalių, parlamentas 
gali nutarti kitaip. 

Ir sovietuose "rinkimai"! 
Pereitą sekmadienį ir sovie

tuose buvo "rinkimai". Kitaip 
sakant, žmonių varymas sumesti 
iš anksto atspausdintas vieno
das korteles. Susidomėjimo šiais 
rinkimais negali būti,x nes iš 
anksto žinoma, kas bus "išrink
tas", kadangi ten negali būti 
taip ar kitaip. Vienintelis daly
kas, kuris kelia spėliojimų, koks 
balsų procentas bus nutarta 
paskelbti spaudoje: 99.55 . ar 
99.56... 

Ir vis dėlto Maskva organi
zavo didžiausią "teatrą". Ir "di
dieji vyrai" kalbas sakė. Molo
tovas tarp ko kita pareiškė, kad 
pavojus taikai visada bus, kol 

tatymą išleidus komunistai vis 
dėlto sugebėjo suorganizuoti 
streikus Marselio ir Bordeaux 
uostuose. 

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
GRAIKIJOJE 

Graikijoje rinkimus laimėjo 
centro partijų grupė ir vyriau
sybę sudaryti pavesta stipriau
sios centro partijos vadui gene
rolui Plastiras. Jis yra žinomas 
antikmuonistas, bet yra savo 
aiku ir Graikijos karalių išvijęs. 

R U B L E L I S . . .  
atrado save. Nuo 1920 m. Cenzo pasaulyje bus kapitalistinių kraš- Tarp kitų socialistinių teorijų 
duomenyse lietuviu skaičius žy 
miai didėjo." O reikia pasakyti, 
kad dar ir šiandieną ne visi iš
mokome užsirašyti lietuviais. 
Ypač mūsų senesnioji karta, at
vykusi caro laikais, užklausus, 
kur gimę, greičiau atsakys, per 
klaidą ar nesusipratimą, kad Ru
sijoje arba net Lenkijoje... O 
čia gimusieji daugelis užsire
gistruoja kaip amerikiečiai. 

Tuo tarpu teisingas tautybės 
išaiškinimas svarbus tiek lietu
viams, tiek šio krašto vyriausy
bei. Tad neužmirškime patys ir 
kitus paraginkime užsiregistruo
ti lietuviais! C. Bure 

tų... Bet vandenilio bombos buvo žinoma ir ta taorija, kad 

/ 

Ant plono siūlelio... 
Anglijos vyriausybė po pas

kutinių rinkimų pakibo tikrai 
ant plono siūlelio. Parlamente 
už savo pečių ji turi 315 balsų, 
gi opozicijoj yra 309. Skirtumas 
tik 6 balsai. Mažiausias susvy
ravimas darbiečių tarpe ir... 
daugumos nebėra. Tiesa, Chur-
chillio partija turi ne 309, o tik 
297 balsus, likusieji yra 9 libe
ralai ir 3 įvairūs "nepriklauso
mieji", bet šis neaiškusis tuzi
nas darbiečių vyriausybės vis-
tiek "nešildo". 

v 
Todėl programinėje kalboje, 

kurią parašė vyriausybė, o skai
tė karalius (Anglijos karalius 
savo nuomonės viešuose reika
luose neturi — jis tik paskaito, 

tyti...), vyriausybės programa 
buvo išdėstyta labai kukliai. Jo
ki didesni klausimai nebuvo pa
liesti, nieko nepasakyta apie to
limesnius nacionalizavimus... ~ 

Bet jau anksčiau parlamente 
buvo nutarta nacionalizuoti vi
są Anglijos geležies ir plieno 
pramonę. Tas nutarimas turėtų 
būti pradėtas vydyti nuo 1951 
metų sausio 1 d. 

Churchills, žinoma, tuojau ir 
paklausė: o kaip gi su geležim 
ir plienu. Attlee atsakė, kad kas 
nutarta, tas ir bus daroma... 

Tai buvo proga tuojau išban
dyti parlamento pasitikėjimą. 
Balsavime pasirodė už - vyriau-

jką jum parašo .ir duoda paskai- syk$ 310, prteš — 

Konservatoriai balsavo prieš vi
si (tą dieną vienas dar nebuvo 
išrinktas: vienoje apylinkėje 
rinkimai buvo pavėluoti ir ten 
buvo išrinktas 297-tas konser
vatorius). Už vyriausybę iš 315 
darbiečių jau balsavo tik 310. 
Vadinasi, jau dviem mažiau, 
negu pusė visų išrinktų atsto
vų... Penki darbiečiai irgi su
silaikė ar nedalyvavo posėdyje. 

Taigi siūlelis labai plonas. Ta
čiau tuo tarpu net ir opozicija 
dar nenorėtų, kad vyriausybė 
griūtų ir tektų vėl eiti balsuo
ti. Greičiausiai pirma leis nu
balsuoti biudžetą, tada bus kas 
kritikuoti ir kas ginti. Tada 
bus aiškiau, ar verta dar kartą 

. 

Maskva nebijanti, kadangi, sa
ko, tos bombos dar nėra! 

PRANCŪZAI 
SREIKUOJA 

Prancūzija per paskutines dvi 
savaites pergyveno didelę strei
kų bangą: metalo pramonėje, 
tekstilėje, Paryžiaus požeminiuo
se traukiniuose, autobusų linijo
se, gaso ir elektros įmonėse ... 

Bet didžiausias pasaulio dė
mesys yra nukreiptas į uostų 
darbininkų stęeikus, kurie turi 
daugiau politinės, negu ekonomi
nės reikšmės, šitie streikai yra 
kurstomi komunistų ir jie yra 
tikra "šaltojo karo" dalis. 

Mat, šiomis dienomis iš Ame
rikos pradedami gabenti ginklai 
į Prancūziją pagal Atlanto su
tartį. Tai yra pradžia Vakarų 
Europos ginklavimo prieš gali
mą sovietų užpuolimą. Maskva, 
žinoma, nori visokiais būdais su
trukdyti tą apsiginklavimą. Tad 
ir siundo savo paklusnius tar
nus komunistus, kad keltų strei
kus uostuose ir kliudytų 
ginklus iškrauti. 

Prancūzijos parlamentas, po 
didžiausio triukšmo ir mušty
nių, priėmė įstatymą, kuriuo 
numatomos nuo penkerių iki de
šimties metų bausmės už tokį 
sabotažą. Už įstatymą balsavo 
393, prieš jį — vieni komunistai, 
kurių Prancūzijos parlamente 
-(rinktame beveik prieš ketve
ri## metųg) X$6. Bet ir įs-

įvykdžius socializmo programą 
gyvenime nereiks pinigų. 

Ne visi socialistai tos teori
jos stipriai laikosi, bet bolševi
kai pradžioje tikrai skelbė, kad 
tarp kitų "buržujinių prietarų" 
būsią panaikinti ir pinigai. 

Ketvirtame bolševikų viešpa
tavimo dešimtmetyje Rusijoje 
vis dar tebėra pinigai. Ir jų yra 
daug. Tik jie nebeturi tos ver
tės, kurią kadaise turėjo. 

Dabar Maskva išdidžiai pa
skelbė, kad rublis vėl remiamas 
auksu. Vienas rublis esąs ver
tas 0.222168 gramo gryno auk
so. Tai tik apie pusantro buvu
sio lietuviško lito ir tik apie ke
tvirtadalį buvusio priešbolševi-
kinio rublio ... 

Tai nebe rublis, o tik ruble
lis . 

Skelbiama, kad dabartinis so
vietų rublelis esąs lygios ver
tės, kaip Amerikos "kvoteris". 
Kad gi būtų ... 

Pačioje Maskvoje ui tą rub
lelį nenupirksi nei trečdalio ar 
ketvirtadalio to, ką nuperki už 
amerikinį "kvoterį". O visur ki
tur tas rublelis nė tiek nėra 
vertas. Nes pati Maskva iš už
sienių savo rublių atgal neįsi
leidžia ir savo prekes visiems 
nori parduoti tik už dolerius. 

Manoma, kad dabar iš Len
kijos, Čekoslovakijos, Vengri
jos, Bulgarijos, na — iš Rytinės 
Vokietijos Maskva viską ims 
"pirkti" už savo rublelius.... 
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ŠIOJE ŠALYJE 
Cdf»LON IR GUBtčEVO byla 
byla pasibaigė paskyrimu jiems 
po 15 metų kalėjimo. Gubičevui 
tačiau bausmė suspenduojama, 
Jeig"u jis sutiks būti deportuo
tas į Sovietų Sąjungą, kurios 
agentas jis buvo. Coplon, buvusi 
Amerikos Teisingumo Departa
mento valdininkė, šitos galimy
bės kalėjimo išvengti neturi. 
Bet ir Gubičevas, iš pradžių pa
svyravęs, paskui sutikęs su pa
siūlymu, pagaliau atsisakė būti 
deportuojamas. Tiesa, jis dar 
neprisipažįsta, kad jam geriau 
Amerikos kalėjimas, negu grįži
mas į "rojų". Sakosi, kad liekąs 
kovoti dėl išteisinimo, duosiąs 
apeliaciją. Bet... Jis puikiai 
žino, kad antrą kartą tokio pa
siūlymo negaus. Vis dėlto ma
žesnė rizika 15 metų Amerikos 
kalėjimo, negu numatomas "tė
velio paglostymas"... 

Coplon advokatas pareiškė, 
kad kreipsis į aukštesnį teismą. 
Apeliacijos pagrindas — kad 
prokuratūra naudojosi nelega
liai įgytomis informacijomis 
(slaptu telefoninų pasikalbėjimų 
klausymu) ir kad pakeitus ad
vokatą nebuvo duota pakanka
mai laiko naujajam advokatui 
su byla susipažinti. Kadangi te
lefoninių pasikalbėjimų klausy
mas bylos sprendimui buvęs ne 
'esminės reikšmės, tai tik antra
sis pamatas apeliacijai duotų 
vilties, kad byla dar kartą bus 
persvarstyta. Galimas dalykas, 
kad tik tuo sumetimu Coplon ir 
pakeitė savo advokatą pačiame 
bylos svarstymo įsibėgėjime. 

• 
SENATORIŲ MCARTHY, kuris 
tvirtina, kad Valstybės Depar
tamente dar tebedirba mažiausia 
58 komunistai, susipainiojo, kai 
buvo paklaustas, ar jis gali nu
rodyti tų tarnautoju pavardes. 
Tuo tarpu jis nurodė tik vieną 
tarnautoją Dorothy Kenyon, ku
ri ligi pereitų metų gruodžio 
mėnesio buvo šios šalies dele
gacijos tarnyboje prie Jungti
niu Tautu Organizacijos. Bet 
dabar ji jau nėra Valst. Depar
tamento tarnyboje. Toji, tarp 
ko kita, neprisipažįsta priklau
santi kokiai nors komunistinei 
organizacijai. Toliau senatorius 
paminėjo ambasadorių Jessupą, 
kuris esąs nepaprastai palankus 
komunistų reikalams. Kiek žino
ma, ambasadorius Jessupas yra 
žymus "kveikeris". apie kurių 
nuolaidumą komunistams perei
ta vasarą DIRVOJE buvo pla
čiai rašyta. Kad jis būtų komu
nistas, ar priklausytų kuriai 
nors jų "fronto" organizacijai, 
įrodymu, žinoma, nėra. Pagaliau, 
senatorius McCarthy paminėjo, 
kad Achesono žmona (ne Valst. 
Departamento tarnautoja) da
vusi 2 dolerius kažkokiai orga
nizacijai, kuri, pasirodo, esanti 
komunistų kontroliuojama. Iš to 
susidaro ispūdis, kad senato
riaus McCarthy kaltinimai tuo 
tarpu nerimti. Jis dar žada 
savo kaltinimus konkrečiau pa
remti ir nurodyti daugiau pavar
džių ... Bet keista, kad iš anksto 
nurodęs tikslų komunistų skai
čių departamente, paskui taip 
ilgai "kišenėse" Ieško jų pavar
džių ... 

• 
ANGLIES BENDROVĖS, 
rašiusios naują sutarti su uniia, 
jau kafba, kad reiksią pakelti 
anglies kaina nuo 10 iki 25 centų 
tonai padidėjusių išlaidu* 
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