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M U S U  
VISUOMENĖJ 
A Olis išrinktas Chicagos 

Sanitarijos Valdybos 
pirmininku. 

Antradienį Chicagos lietu
viams buvo pažymėtina diena: 
tą dieną dvi svarbios Chicagos 
administracinės vietos buvo per
imtos j lietuvių rankas. Buvę 
įvesdintas j pareigas J. Brenz*. 
lapkričio 7 dieną išrinktas Cook 
apskrities (apimančio Chicagą) 
iždininku, ir A. Olis išrinktąs 
Chicagos Sanitarinės Valdybe? 
pirmininku. Plačiau apie tai bus 
paradyta Hitą savaitę. 

Nepatiko 
Draugo bendradarbis A. Juš

ką, gražiai atsililiepęs apie Chi-
cagoje įvykusį literatūros vaka
rą (žr. 8-me šio Dirvos nr. psl.), 
baigia pastabomis, kurios yrč 
liudininkės gana keistų pa^ i ir; 
į ;kai kuriuos mūsų visuomoni 
nius dalykus. A. Juška čia yrr 
tik vienas iš daugelio, tad čiz 
ties tuo klausimu sustojame ni 
del jo vieno, o apskritai dėl top 
rūšies reiškinių. 

Būtent, A. Juška, išgyręs pa 
rengimą, ir padarydamas rezer
vą, kad savo pastabomis jis vi
sai nesiekiąs mažinti rengėjų at
likto darbo vertingumo, paraiš-
kia nepasitenkinimą dėl dviejų 

diiykų: . „ 
1. Kam rengėjai programoje 

tarp kitų dalykų išspausdino iš. 
trauką iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos įstatų, kurio
je pasakyta, koki yra tos orga
nizacijos tikslai ir tuo būdu pa
aiškinama, kodėl ta organizacija 
rengia tokius dalykus, kaip li
teratūros vakarai. A. Juška čia 
įžiūri "partinę propagandą", ku
ri buvusi ne vietoje, nes į vakarą 
per visus laikraščius buvę kviesti 
visi, be pažiūrų skirtumo-. »---

2. Kam žinomas veikėjas, tau
rus lietuvis Antanas Olis vakare 
buvo publikai perstatytas, kair 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są. 
jungos pirmininkas, kada jis y r? 
dar* ir Balfo bei Amerikos Li# 
tuvių Tarybos vicepirmininkas. 

Šių priekaištų autorius, atrodo 
lyg ir dar nebūtų buvęs, pav. 
Draugo ar kitų jo srovės organi
zacijų rengiamuose piknikuose 
ar koncertuose, į kuriuos papras
tai irgi esti kviečiami visi bei vi-
soki. Abejojame, ar yra įvykęs 
bent vienas toks parengimas, ku. 
riame nebūtų buvę tokios pačios 
"partinės propagandos". Niekas 
dėl to nepriekaištauja, tai net 
natūralu. A. Juška tačiau ten tc 
nepastebėjo, tik kitur jam ta; 

nepatiko. Ar reikia priminti 
vaižgantišką paaiškinimą tokiam 
reiškiniui? Vaižgantas tokiai? 
atvejais sakydavo: "Savo ne " 

Minėto vakaro pragramoje y r? 
ir komercinių skelbimų. Jie yra 
dar siauresnės reikšmės dalykai 
ir, be to, publikoje gali būti net 
besiskelbiančiųjų konkurentu, 
tačiau skelbimais niekas nesiDik-
tina ... Kitas klausimas, ar rko. 
ninga rengėjams parengimu pro. 
gramose spausdinti ištraukas 
iš įstatų, kitaip sakant, ar čia 
nenukenčia paties dedamojo da
lyko orumas, ypač tarp komerci
nių skelbimų. Bet tai jau pačir 
rengėjų interesas. 

šiuo atveju priekaištas pada
rytas ne dėl skoningumo, o i? 
perdaug įsigalėjusio* mados žiū
rėti ne tiek to, ka rengia, bet ka? 
rtengia. Pavyzdžiui, dailės paroda 
geras dalykas^ bet, kai niekam 
nenorint ja pasirūpinti, to ėmės; 

Tautinė Sąjunga, tai daugeliu'* 
jau ir pati paroda pasidarė nebe
gera. štai čiurlioniečiai ka tik 
grįžo iš Toronto, čiurlioniečiai 
geri, bet kai ta koncertą rengė 
verslininkai, tai jau kai kuriems 
per uoliems "veikėjams" sako. 
tas koncertas pasidaręs nebege
ras. .. Tokiu pavyzdžiu būtų gaT 

Įima priskaičiuoti begales. Jie 
nėra sveikas reiškinys mūsų vi
suomenėj. 
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Dirvoje buvo gana plačiai it- f ir tautos gyvybę išlaikyti, — ir 
pasakotas A. L. Tarybos nuta- Į todėl nutaria plėsti Amerikos 
rimo turinys dėl bendruomeninio Lietuvių Tarybos veiklą, kad ji 
susiorganizavimo klausimo. Pa
žymėtina, kad laikraščiuose, ku
riems vadovauja ALT viršūnėje 
esą redaktoriai, tuo klausimu 
pasirodė gana šykštūs ir kai kur 
net su tendencija praeiti pro ša
lį to gana ryškaus ir kategoriš
ko nutarimo. Tatai sukelia 
Įspūdį, kad vykdomasis komite
tas gal ir nesirengia nutarimą 
vykdyti.... 

Tadėl čia skelbiame tą nutari
mą pažodžiui, koks jis buvo pa
siūlytas, visų vienbalsiai priim
tas ir perduotas susirinkimo sek
retoriatui įtraukti į protckclą.: 

A. L. T-bos metinis suvari~ivi-
mas reiškia pasigėrėjimo Vliko 
pastangomis apjungti viso pa
saulio lietuvius i Pasaulio Lie
tuviu Bendruomenę didiesiems 
lietuvių tautos uždaviniams vyk
dyk -i— Lietuvai laisvę iškovoti 

apimtų kaip galima didesnį są
moningų Amerikos lietuvių skai
čių ir šiuo tikslu paveda ALT 
Vykdomajam Komitetui suda
ryti: 

1. Veiklos plėtimo ir plana
vimo komisiją; 

2. Kultūros reikalams Komi# 
siją; 

3. P. L. Bendruomenės Stu
dijų Komisiją; 

4. Tautinio Solidarumo Mokes
čio įvedimo ir išrinkimo sistemą. 

šio suvažiavimo P. L. Bend
ruomenės komisijos paruošti Ir 
jam referuotą medžiagą parduo
ti P. L. B. Studijų Komisijai, 
įpareigojant ją užbaigti savo dar
bą iki 1951 m. sausio 15 d. ir 
prašyti ALT-bą sudarančias gru
pes ratifikuoti Komisijos reko
mendacijas iki 1951 m. vasario 
16 'Š? 

Sveikinimai iš Sydnėjaųs 
Pereituose Dirvos numeriuose 

buvo plačiau rašyta apie lapkri
čio vidury keliose Amerikos vie
tose įvykusias metines Neo-
Lithuania ir kitų draugiškų aka
deminių korporacijų šventę. Da
bar gavome žinių apie tokią pa-
pačią šventę visai kitame pasau
lio krašte — tolimame Sydnė-

žinoma, jei pats meninio pa
rengimo tikslas yra, pavyzdžiui, 
paremti finansiškai propagandą 
ir veikimą prieš lietuvių tautos 
interesus, tai kitas klausimas. 
Bet daugumoje čia minimų at
vejų nieko panašaus nėra. 

Tos pačios kilmės yra priekaiš
tas ir dėl A. Olio pavadinimo 
ALTS pirmininku. Jis yra tas 
pirmininkas, ir jis pats to nesi
gėdi, tai ko gi kiti turi gėdintis ? 
Balfe ir Taryboje jis yra, tarp 
ko kita, ne kaip paskiras asmuo, 
o kaip tik, kaip ALT Sąjungos 
atstovas ir. pirmininkas, šis va
karas buvo rengiamas tos orga
nizacijos, kurios jis yra pirmi
ninkas, tai ir suprantama,' kad j 
jis tuo titulu pristatytas. Nėra 
jokio reikalo išskaičiuoti, ko
kiose dar organizacijose ar tar
nybinėse pareigose jis yra. Gal 
kam ir patiktų, kad ALT Są
junga slėptų savo vardą, bet tam 
ji visiškai neturi pagrindo, nes 
tai nėra vardas, kurį pasisaky
ti būtų geda. 

Lie tuvių-Latvių Vienybe 
Visi Lietuvių - Latvių vieny

bės nariai, kurie dabar gyvena 
kurioje nors Amerikos kontinen
to šalyje (JAV, Kanadoje, Ar
gentinoje, Venecueloje ar kt.), 
prašomi skubiai atsiųsti LLV 
delegacijai (Mr. Emils Skuje-
nieks, 1252 E. 71st St., Cleve-
larid 3, Ohio, USA) šias žinias: 
savo dabartinį adresą, nario 
numerį (pagal kortelę) ir sky
rių, kuriam jie priklausė Vokie
tijoje. Prašomi registruotis ir 
visi senieji, nepriklausomybės 
laikų nariai Lietuvoje ar Latvi
joje, arba kurie nebuvo įsiregis. 
travę Vokietijoje. Gali įstoti ir 
nauji nariai, net ir paskirai gy
veną. Rašyti galima lietuviškai 
ar latviškai. Paka^k^a-tviruJ^ 

juje, Australijoj. Iš ten rašo: .. 
.... Jie išsiskirstė kur kas 

sau ... šie tradicinės filisterių 
dainos žodžiai nuaidėjo, kaiti
nant tropiškai pietų pusrutulio 
saulei Sydnėjaųs danguje. Syd
nėjaųs Neo-Lithuanų sueigos da
lyviams šių dainos žodžių pras
mingumas dar labiau išryškėjo, 
nes šiandien jie jau išsiskirstė 
ne po įvairias Lietuvos vietas, 
bet po platųjį pasaulį... 

Prisimindami tuos, kurių jau 
nėra gyvųjų tarpe, prisimindami 
tuos, kurie šiandien vargsta pa
vergtoje tėvynėje arba išvežti 
į tolimus rytus, Sydnėjaųs Neo-
Lithuanai minėjo tradicinnę kor
poracijos įsteigimo šventę, susi
rinkę į sueigą Estų Klube, šio 
mūsų kaimynų estų klubo aplin
kuma geriausiai priminė tą sve
tingumą, kurį prisimename dar 
iš prieškarinių nepriklausomybės 
dienų ... Korporantai tikrai 
džiaugėsi gelėję čia praleisti ke
lias jaukias valandas. 

Glaudesniam kontaktui palai
kyti su kitų vietų korporantais 
sueiga išrinko seniūną. Pareikš-1 

tas pageidavimas kitais metais 
sušaukti visų Australijoje gyve
nančių korporantų ir korporan-
čių sueigą. 

Per Dirvą nutarta pasveikin
ti visus buvusius korporacijos 
pirmininkus, pareigūnus, kor-
porantus, korporantes, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Val
dybą, o taip pat Dirvos redak
ciją ir jos bendradarbius, 

'Sueigos dalyviai nutarė užsi
prenumeruoti Dirvą ir dar šio 
laikraščio spausdinimo priemo-
nėme pagerinti sudėjo aukų. 

Korporacijos šventės proga 
pasveikintas Nepaprastas Lietu
vos Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi-
nisteris Anglijai, korporacijos 
Garbės Narys B. K. Balutis. 

Tad, Vivat, Crescat, Floreat! 
P. Am. 

Tolimoj Australijoj, iš kur 
rašo šį pasveikinimą, yra įsikū
rę daugiau kaip 100 tautininkų 
korporacijų narių. Mums itin ma
lonu, kad beveik visi jie yra ir 
Dirvos skaitytojai. 

Pažaislio ba ' nyčia. 

KAIP TAI ATSITIKO 
Prieš porą savaičių, kai Ame

rikoj siautė sniego ir kitokios 
audros, Korėjoj.i*gi kilo audra 
po tylos. Prieš tai išėjusios Dir
vos apžvalgos antraštė "Tyla 
prieš audrą" šį kartą per stipriai 
pasiteisino. Nes ta audra apomė 
ne tik Korėją, bet ir visą pasau
lį "III Pasaulinis Karas" atsidū
rė kiekvienose lūpose. 

Ar jis jau prasidėjo ir dabar 
greitai plėsis, ar dar kuriam 
laikui bus bent kiek "apgesin
tas" — gal būt jau paaiškės iki 
šios savaitės pabaigos. Greičiau
siai, kad dar bus bandoma ' ap
gesinti" ir tai, tur būt, bus pa
daryta. Bet kokia kaina? Jei 
ji bus mokama, tai ji bus didelė 
ir ... veltui sumokėta. Kadangi 
iš visko matyti, jog nėra kainos, 
kuria būtų galima nutildyti 
Maskvos ir jos kurstomų talki
ninkų užsimojimus, jei žinoma, 
nekalbėsime apie aukščiausią j iį 
kainą — viso dar laisvo pasaulio 
asidavimą į komunizmo vergiją. 

Kaip ši audra kilo? 
Viskas prasidėjo nuo to, kad 

Mac Arthuras paskelbė Korėjoj 
ofenzyvą. Ji prasidėjo lapkričio 
24. Tos ofenzyvos tikslas buvo — 
baigti išvalyti Korėją iki pat 
Mandžūrijos sienos ir tuo baig
ti Korėjos karą ... 

Bet išėjo priešingai. Vos tik 
buvo pradėtas puolimas, Jungti
nių tautų pajėgos susidūrė su 
stipriu priešpuoliu. Ir čia pasiro
dė, kad kovoj jau dalyvaują di
džiulės masės kinų... 

Priešpuolis buvo toks stiprus, 
kad Jungt. Tautų užsimojimas 
pulti virto tikra katastrofa. Ki
nų masės perkirto frontą, daug 
dalinių katastrofiškai sumušė, 
o garsiuosius jūreivius (mari 
nus) atkirto ir jie ligi šiai dienai 
dar negali prasiveržti. Klausi
mas, ar jiems pasiseks evakuotis 
jūros ar oro keliu, ar teks at
sidurti kinų malonėje. 

Šios savaitės pradžioje pagrin
dinės JTO pajėgos kiek apsitvar
kė po smūgio ir jau tvarkingiau 
pasitraukė į pietus,, užleisdamos 
kinams ir buv. šiaurinės Korė
jos sostinę Pyongyangą. Tikima
si, kad galės sudaryti nauja gy
nimosi liniją kur nors apie 38 pa
ralelę* ar «*l mt ir Utfiau, Bet 

nėra negalimas dalykas, kad tos 
pajėgos gali būti ir visiškai 
iš Korėjos išstumtoj, arba net 
ten pat apsuptos ir sunaikintos 
ar suimtos į nelaisvę. 

Visiems kilo klausimas — ar
gi Mac Arthuras nežinojo, kad 
kinai yra pasirengę pulti? 

Aiškiai į tą klausimą vengiama 
atsakyti. Vieni kaltina, kad Mac 
Arthuras pasikarščiavo ir tik 
išprovokavo kinus pulti. Esą, jei 
jis nebūtų pradėjęs tos ofenzy
vos, jei būtų pasilikęs vietoj, ar 
net jeigu būtų nėjęs per 38 para
lelę, tai kinai nebūtų įsikišę ... 

Tie visi "jeigu" yra, žinoma, 
labai abejotini. Pats Mac Arthu
ras sako, kad pusiaukelėje tūno
ti nebuvo jokios galimybės. Nes 
toks tūnojimas buvo lyg anties 
tupėjimas, laukiant, kada me
džiotojas prisitaikys šauti. Kad 
kinų jau yra Korėjoje, buvo ži
noma. Kiek jų yra, atrodo, kad 
niekas nežinojo. Kodėl nežino
jo, galima suprasti iš to, kad 
Mac Arthuras negalėjo siųsti 
per Mandžūrijos sieną net žval
gybinių lėktuvų. Taigi, kinų pa
sirengimo nebuvo galima net 
sekti, nekalbant jau apie to pasi
rengimo kokį nors sukliudymą, 
naikinant kinų atramos bazes. 

Taigi, padėtis nebuvo lygi. Ki
nai galėjo rengtis nekliudomi ir 
pradėti pulti, kada jie nori. Spė
liojimai, kad kinai gal nebūtų 
puolę, jeigu JTO kariuomenė ne
būtų artinusis prie Mandžūrijos 
sienos yra tik spėliojimai, ku
riems labai maža pamato. 

Ar Mac Arthuro įsakymas 
pradėti puolimą buvo tiesioginė 
įvykusios katastrofos priežastis ? 
Jis sako — priešingai: tas puo
limas tik sumažino katastrofą. 
Jeigu dar būtų laukta, kaip iš 
visko matyti, tas kinų puolimas 
vistiek po keleto dienų būtų pra
sidėjęs, nes viskas rodo, kad jų 
tam jau buvo prisirengta. Tada 
jų puolimas būtų jau galutinai 
parengtas ir tai galėjo būti toks 
smūgis, kuris būtų iš karto su
naikinęs visas JTO jėgas ir jau 
nebetektų galvoti apię naują gy
nimosi liniją... 

Kiekvienu atveju, nuo kinų 
puolimo pradžios, anot Mac Ar_ 
thgro, ligšilinis Korėjos karas 

Sniego pasekmes 
DĖL JŲ IR DIRVA 

NEPASIEKĖ TOLIAU GY-
VENAČIŲ SKAITYTOJŲ. 

Iš kitų laikraščių ir radij# 
pranešimų, be abejo, visi jail 
yra girdėję, kad tuo metu, 
kai kitose Amerikos vietose 
siautė didelės audros, Cle-
velandas ir Pittsburgas dar 
buvo be to ir sniegu apkrau
ti. Per vieną naktį iškrito 
apie 19 colių sniego sluoks
nis, kuris vėliau pastorėjo 
iki 22 colių. 

Tiesą sakant, tai nebūtų 
nuostabus ir baisus dalykas 
tiems, kurie mato daug dau
giau sniego, bet čia, kur tiek 
sniego nėra buvę nuo 1913 
metų, kur jau visai suaugu 
žmonės tokio dalyko savf 
gyvenime nėra regėję, tas 
sniegas buvo tikra katastro
fa. Visas miesto susisiekimas 
absoliučiai sustojo ir pra
dėjo atsigauti vos po 3-4 die
nų, o i normalias vėžes grį
žo vos po savaitės. Daug kur 
nutrūko elektros tiekimas, 
— tarp kitų ir Dirvoj,— dar
bininkai nebegalėjo pasiekti 
dirbtuvių ir darbas visur su
stojo ... 

Miesto galva pradžioje gy
ventojams nepatarė nieko 
kita, kaip tik neiti iš namų» 
Bet pats sniegas nuo gatvi$ 
nesišalino... Po poros die
nų jau prasidėjo organizuo
tesnis valymas. Žinoma, be 
tam pritaikytų priemonių ir 

pasibaigė! o jęrasidė|ci-naujas atitinkamo patyrimo. Bu
vo aiškinama, kad sunki 

V. Augustino nutrauką. 

karas — nepaskelbtas karas su 
komunist ine Kinija . , .  

Kilo susijaudinimas. Jis dar 
padidėjo, kai prezidentas Truma-
nas į laikraštininkų klausimą 
apie atominės bombos pavarto
jimo galimybę, atsakė, kad ji yra 
vienas iš mūsų ginklų ir visada 
galvojama apie jo pavartojimą, 
kur fronto vadas manys tai rei
kalinga. Tai suprasta, kad ato
minės bombos pavartojimas ta
me naujame kare su Kinija pa
reis nuo Mac Arthuro. O jei taip, 
tai jis jau nesivaržys ... Bet, 
pasirodo, priešingai. Visuome
nėj labai daug balsų, raginančių 
mesti atominę bombą ar Korėjoj, 
ar į Peipingą, ar stačiai į Krem
lių. Visa eilė senatorių tą siūlo. 
Sako, mums niekas neturi rūpė
ti daugiau šiuo momentu, kaip 
išgelbėti mūsų vyrus iš pavo
jaus. Bet Mac Arthuras mano. 
kad Korėjoj iš atominės bombos 
nebūtų laukiamos 'naudos. 

Labiausiai bombos išsigando 
Europa. Bomba Kinijoj -— tai 
didysis karas Azijoj. Kas atsi
tiktų su Europa? Stalinas tik ir 
laukia tokios progos. Britanijos 
premjeras Attlee, pasitaręs su 
Prancūzijos premjeru, atskrido 
pas Trumaną, kalbinti, kad kaip 
nors nusileistų ir išvengtų karo 
su kinais išsiplėtimo, šiuo žo
džius rašant, Attlee trečią karta 
tariasi su Trumanu ir Ameri
kos politikos bei karo vadais, ką 
daryti. Atrodo, kad bandys nusi„ 
leisti, ir nusileisti daug, ar tik 
ne daugiau, kaip kinai ir Mask
va norėjo prieš Korėjos karą . .. 
žinoma, jei kinai iš viso norės 
kalbėtis . . . Jei taip, tai veltui 
būtų džiūgavimas, kad JTO jau 
vis dėlto rado būdą sudraus
ti agresoriam. Rado smulkiems 
agresoriukams, jfeet ne didie
siems rykliams. 

Bet ar tikrai bus einama toli
mų nuolaidų keliu, dar nėra tik
ra. šiandien Amerika ir Europa 
beveik pasikeitė rolėmis. Pirma 
europiečiai buvo laikomi "karo 
kurstytojais" ir Amopika vis 
buvo raginama būti aktyvesne, 
nenusileidinėti. Dabar Europa 
kalbina nusileisti... Amerikos 
nuotaikos dabar 'karingesnės", flfondo Clevelando skyrius. 

ryžtis išleisti milionus snie
go valymo priemonėms, kai 
reikalas jas panaudoti atsi
tinka tik kartę žmogaus gy
venime. Bet kai jau atsitiko, 
tai nuostolių pridarė bent 
už  ke l io l iką  mi l ionų. . .  . . . .  

Dirva, nors ir susilauki 
elektros energijos sekmadie
nį, iki savaitės vidurio nega
lėjo pasiekti nei spaustuves, 
kurioje ji spausdinama, nei 
buvo galimybės nuvažiuoti 
su didesniu kiekiu laikraš
čių į paštą. Todėl pereitą 
savaitę buvo išleistas tik 
visai mažiukas Dirvos nu
meris, kuris buvo išsiųstas 
tik Clevelando miesto skaity
tojams. 

Todėl šis reguliarus nume
ris žymimas 48 ir 49. Atei
nančią savaitę 50 — tasis 
numeris bus 20 puslapių. 

KALĖDOMS DIRVA 
išeis, kaip paprastai, šven
tiškai pasipuošusi. Tie, kuri# 
nori per Dirvą perduoti savo 
sveikinimus pažįstamiems, 
turi atsiųsti juos ne vėliau 
kaip gruodžio 16 dieną. 

ČIURLIONIEČIŲ 
dešimtmečio minėjimas 

turėjęs įvykti lapkričio 26 
irgi turėjo būti atidėtas, nes 
visi Clevelando teatrai buvo 
trims dienoms uždaryti. .. 

Minėjimas dabar JVyks 
gruodž io  30  d ieną,  6  va i .  p .p .  
tame pačiame Public Audito
rium Mažajame Teatre, t* 
pačia tvarka, kaip & buvo 
numatyta. 

Tikimasi, kad dabar į t§ 
minėjimą galės atvykti sve
čių ir iš kitur. Minėj im§ 
rengia Lietuvių Kultūrai 
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