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DEL LIETUVOS 
atstovo Brazilijoj 
Spaudoje buvo pasirodę 

pranešimų iš Brazilijos apie 
tai, kad naujasis Brazilijos 
prezidentas priėmė Lietuvos 
ministerį Brazilijoje, dr. F. 
Mejerį, kuris tuo titulu pasi
rodė pasiremdamas šių metų 
pradžioje Lietuvos Diploma
tijos šefo duotais įgalioji
mais. Tos žinios sukėlė ne
maža susidomėjimo lietuvių 
tarpe, o taip pat ir pageida
vimų, .kad būtų paskelbta 
tikslesnių informacijų apie 
tą dalyką. Kaip tik dabar 
tokių tikslesnių informacijų 
yra gauta, 

Dr. F. Mejeris (žinomas 
Klaipėdos advokatas, Lietu
vos laikais buv-s Klaipėdos 
Gubernatūros ir daugumo 
lietuviškųjų įstaigų teisiniu 
patarėju, dar prieš Hitlerio 
invaziją į Klaipėdą paskir
tas Lietuvos konsulu Bra
zilijoj), šiuo metu yra Lie
tuvos pasiuntinybės Brazi
lijoje Charge d'Affaires, t. 
y., įpareigotas vesti pasiun
tinybės reikalus, kitaip sa
kant, einąs pasiuntinio pa
reigas. 

Naujam prezidentai Bra
zilijoje perimant pareigas, 
sausio 31 dieną buvo atitin
kamos iškilmės, kuriose da
lyvavo 53-jų valstybių spe
cialūs ambasadoriai ar pa
siuntiniai, kurie galėjo būti 
arba nuolat savo valstybes 
Brazilijoje reprezentuojan
tieji ambasadariai ar minis
terial, arba ir tam reikalui 
specialiai įgalioti. Visi jie ta 
proga turėjo specialius savo 
vyriausybių įgaliojimus. 

Lietuvos Diplomatijos Še
fas ta proga irgi suteikė dr. 
F. Mejeriui, kaip Lietuvos 
Charge d'Affaires Brazili
joj, atitinkamus įgaliojimus 
atstovauti Lietuvai ministe-
rio specialioj misijoj titulu. 
Šie įgaliojimai buvo pareikš
ti Brazilijos užsienių reikalų 
ministeriui ir tuo pagrindu 
prezidentas dr. F. Mejerį 
priėmė specialioje audienci
joje. Vėliau dr F. Mejeris 
ir dalyvavo prezidento inau
guracijos iškilmėse pirma 
paminėtu titulu, lygiomis 
teisėmis su kitų valstybių 
specialiais atstovais. 

Tas įvykis liudija, kad ir 
Brazilija, kaip ir Jungtinės 
Amerikos Jungtinės Valsty
bės, laikosi tos pačios tezės 
— kad Lietuvos valsybė tei
siškai tebegzistuoja ir ji yra 
teisėtai reprezentuojama jos 
dplomtinių organų. 

Nuolatiniame Lietuvos re-
prezentavime Brazilijoj tuo 
nepadaryta pakeitimų, tik 
tas reprezentavimas šiuo bū
du įgijo daugiau aiškumo. 
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Kinai vėl pradeda pulti 
Apie dvi savaites iš Korėjos 

žinios buvo vienodos: gen. Ridg-
way vykdo savo atsargiąją ofen
zyvą, kurios tikslas ne žemės 
daugiau užimti, bet susilpninti 
priešą. Ta ofenzyva gana gerai 
sekėsi. Per tą laiką ir į priekį 
po trupučiuką buvo pasistūmė
ta, užsitikrinant patogesnes po
zicijas, ir nuostolių kinams pri
daryta tikrai milžiniškų. 

Tos kovos vyko visą laiką apie 
30 — 40 mylių į pietus nuo gar
siosios 38-tos paralelės. Ties Se-
ilu tos kovos visai arti nuo mies
to, amerikiečių žvalgai nekartą 
buvo ir patį miestą pasiekę, bet 
į miestą visomis jėgomis nėjo ir 
Seulas bent teorijoj yra skaito
mas esąs raudontgjų vaidiwj, 

nors faktiškai jame greičiausiai 
beveik nieko nėra, nes ir iš pa
ties miesto maža kas belikę. 

Šios savaites pradžioje JTO 
kariuomenė į rytus nuo Seulo 
net dviejuose vietose persikėlė 
per Hano upę, bet užtat centri
niame fronte ir į rytus nuo cent-
*o prasidėjo žymesnis kinų puoli
mas. Manoma, kad tai bus pra
džia senokai laukiamo kinų di
desniojo puolimo. 

Niekas tuo tarpu nesiima nu
matyti, kaip tas naujas ir kinų 
ilgai rengtas puolimas plėtosis, 
bet atrodo, kad šį kartą yra pa
sirengta jį atremti. Tuo tarpu 
kinai yra nustoję daugiau kaip 
pusės savo turėtojų pajėgę. 

derybos dėl derybų 
Pirmadienį Paryžiu j ė prasidė

jo pasitarimai dėl dienotvarkės 
keturių didžiųjų valstybių užsie
nių reikalų ministerių konferen
cijai. Taigi vyksta derybos dėl 
derybų: apie ką jose kalbėtis ir 
!... viso ar kalbėtis. 

Jungtinėms Valstybėms ten 
atstovauja dr. F. Jessup, kuris 
yra pasižymėjęs užkulisiniuose 
pasitarimuose Jungtinių Tautų 
Organizacijos šalutinuiose kam
barėliuose, yra žinomas, kaip 
didelis pacifistas iš principo — 
kveikeris, ne kartą rodęs palin
kimą taikytis bet kokia kaina. 
Račiau ,ir jis šį kartą išvykdamas 
į Paryžių nepareiškė didelių vil
čių, kad bus gatifiia susikalbėti. 

Ypatinpnieji Vasario I B-t«s minėjimai 
Neįmanoma, gal ir nėra rei

kalo aprašyti visus Vasario 16-
tosios paminėjimus, kurie ne
išvengiamai turi nemaža pana
šumo vieni į kitus. Bet grįžtame 
dar prie tos temos, kad paminė-
tumėm porą tokių ypatingų, iš 
kitų tarpo ryškiau išsiskyrusių 
švenčių. . ^ 

Viena iš tokių švenčių buvo 
Bostone. Štai kaip iŠ ten mums 
rašo: 

BOSTONE KALBĖJO 
M E N I N I N K A I  

Ir pas mus, kaip visur, buvo 
kalbos, rezoliucijos, bet giliausį 
įspūdį paliko visiems dalyvavu
siems menininkų kalba. Kalba 
jų savu būdu, bet įspūdingiausia, 
giliausiai į širdį pataikanti. 

šį kartą "kalbėjo" rašytojas 
Stasys Santvaras, aktorius — 
režisorius H. Kačinskas, daili
ninkas V. Andriušis ir jų talki
ninkai. 

Toji jų "kalba" tai buvo St. 
Santvaro specialiai šiai dienai 
parašyti keturi lyriniai paveiks
lai, pavadinti bendru vardu — 
"Kovos dėl laisvės'. 

Tame kūrinyje autorius 'Jir 

VELYKŲ PROGA 

norintieji pasveikinti savo 
pažįstamuosius per Dirvą 
sveikinimų turinį prašomi 
išsiųsti taip, kad jis būtų 
gautas ne vėliau kaip kovo 
17 d., šeštadienį. Vietos kai
na — penki doleriai du su 
puse colio per dvi skiltis, ar 
atitinkamai daugiau, jei kas 
norėtų užimti didesnį plotą. 

bai vykusiai pavaizdavo lietuvių 
kovas dėl laisvės, dėl savo kal
bos, .pavaizdavo Lietuvos praei
tį, dabartį ir tikimą ateitį. Vei
kalas parašytas lengva stilinga 
kalba ir žiūrovai tikrai jautriai 
išgyveno kiekvieną tėvynės mei
le persunktą sakinį, kiekvieną 
aktoriaus veiksmą, nes jis scenoj 
pamatė save, savo brolį, Seserį, 
tėvą, kaimyną ir tuos liūdnus 
įvykius, kurių liudininku ne kar
tą ir jam pačiam teko būti. 

H. Kačinsko talentingos reži
sūros dėka ir V. Andriušio 
meistriškai atliktų dekoracijų 
fone šis veikalas daugelį žiūrovų 
sujaudino iki ašarų. Vaidinimas 
sujaudina ne tik tą, kas pats yra 
tuos dalykus pergyvenęs: jau
dino ir tuos, kurie tik iš pasako
jimų apie tai tebuvo girdėję, 
nes ši menininkų kalba buvo la
biau įtikinanti už visas iškalbin
giausias prakalbas, už visus ar
timiausių žmonių vaizdingus pa
sakojimus. 

Tai buvo puikus spektaklis ir 
tikrai tenka džiaugtis, kad H. 
Kačinsko dramos studija Bosto
ne praturtino šiuo veikalu vie
tos lietuvių gyvenimą. 

Kiek teko girdėti, šf viikalą 
St. Santvaras sukūrė per labai 
trumpą laiką. Nei sunkios gy
venimo sąlygos, nei nakties dar
bas fabrike jo neišgąsdino ir ne
sudarė kliūties jo kūrybiniam 
užsimojimui. Jis ėmėsi to darbo, 
kaip tikras idealistas, kaip tik
ras patriotas, neskačiuodamas, 
kiek iš to bus konkrečios naudos, 
neklausdamas, su kuo reikės da
lintis pelnu, atsisakydamas nuo 
autoriaus atlyginimo. 

Lygiai tą patį tenka pasakyti 
ir apie abu kitus gabius mūsu 
menininkus: H. Kačinską ir V. 
Andriuši. šie talentingi vyrai be 
poilsio dirbo dienomis ir nakti
mis, kad tik Nepriklausomybės 
Šventė būtų įspūdingiausia, kad 

būtų gerai pasakyta tai, kas to
kią dieną turi būti pasakyta. 

Verta pasistengti, kad šį vei
kalą galėtų pamatyti ir kitose 
vietose gyvenantieji lietuviai. 

čia pridedu kelis pavekslėlius 
iš tu vaidinimo — savo susiža
vėjimo žodžiams papildyti. 

Juose matysite: 1. Vargo mo
kykla, 2. Laisvės metais^ 3. Trė
mimas, 4. Aušra ties Vilnum r 
5. Išlasvintoj Lietuvoj. 

J. Kapočius. 

FLORIDA PIRMOJI 
ATLIKO PAREIGĄ! 

Miami, Floridoj, Vasario 16 
minėjime dalyvavo apie 400 žmo
nių — visi vietiniai ir suvažia
vusieji svečiai lietuviai. 

Kalbėjo Miamio Lietuvių Ta
rybos pirmininkas V. Daugnora, 
miesto majoras Wiliam Wol-
farth ir prel. J. Balkūnas. 

Meninę programaą patiekė so
listės Antanina Dambrauskaitė, 
Anita Navickaitė ir vietos lietu
vių choras, vedamas P. Stepo
navičiaus bei E. Daugnorienės 
vadovaujama taut, šokių grupė. 
Akompanavo M. Talat - Kelp
šienė. šokiams grojo Vytautas 
Jasinevičius. Programai vadova
vo A. D. Kaulakis. 

Šis minėjimas, rodos, išsiski
ria iš visų kitų tuo, kad čia iš 
karto atlikta visa aukų Tautos 
Fondui skirtoji kvota. Surinkta 
873, vakaro pelnas 251, iš viso 
1124 doleriai. Floridai paskirta 
kvota — 1000 dolerių paskirta 
Tautos Fondui, ir dar 124 dole
riai liekanos — Balfui. 

žymieji aukotojai: J. Gustai
nis — 200 dolerių, Dan. Slivy-
nas — 100 dolerių. 

E. D. 

Maskvos atstovas yra jau pa
garsėjęs Gromyko. Blogiasioje 
padėtyje yra Prancūzijos dele
gacija, nes Prancūzija, kaip ty
čia, vėl svarbių pasitarimų metu 
pergyvena sunkiai išsprendžia
mą vyriausybės krizę. 

Prancūzijoj šįmet turi įvykti 
parlamento rinkimai, ir dabar 
nesusitaria, kaip balsuos. Jeigu 
balsuotų ta pačia sistema, kaip 
buvo — proporcine, bijo, kad 
tai gali išeiti | naudą kraštuti
nėms grupėms — komunistams 
ir de Gaule šalininkams. (Komu
nistai dabar turi apie trečdalį 
vietų parlamente, yra didžiausia 
atskira grupė, bet nebeturi vil
ties tiek begauti, net jeigu" ir 
proporcinė sistema pasiliktų). 
Vidurio partijos nori pakeisti 
rinkimų būdą vadinamu rriažo-
riariniu, kuris būtų naudinges
nis vidurio partijoms, beĮt ir 
dėl to nepajėgia susitarti. 

Dėl to prancūzų vyriausybė 
dabar yra atsistatydinusi, nau
jos sudarymo bandymai nesise
ka. Derybose dėl derybų Pran
cūzijai atstovauja nuolatinis už
sienių reikalų pavaduotojas Pa-
rodL ' 

Anglijai'delegacijos pirminin
kas yra Ernest Da vies. < 

Pirmadienį dar turėta įspū
džio, kad bent dėl dienotvarkės 
bus galima susikalbėti. Pati 

Maskvos delegacija pasiūlė griež
tai visiems susilaikyti nuo gi!i-
nimosi į klausimų esmę, o kal
bėti tiktai, koki klausimai turi 
būti svarstomi. Bet jau antra
dienį pats Gromyko šitą nusi
statymą sulaužė ir išdrožė pus
antros valandos kalbą, daugiau
siai kaltindamas Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybę, kam 
ji norinti apginkluoti Vokietiją. 

Šiuo metu atrodo Gromyko 
tikslas yra ko labiausiai apsiri
boti Vokietijos klausimu, o ta
me klausime pasiekti, kad Ame
rika visiškai atsiimtų savo ka
riuomenę iš Vokietijos ir Euro
pos (Noras labai sutampa su kai 
kurių Amerikos didžiųjų poli
tikų siūlymais, nors tie politi
kai ir sakosi esą antikomunisti
nės kovos čempionai). 

Po Gromyko kalbos antradie
nį optimizmas dėl kokio nors su
sitarimo jau smarkiai krito. 

Tiesa, dar nenustota vilties, 
jog dėl dienotvarkės susitarti 
pavyks ir pačių ministerių kon
ferencija įvyks. Mat, manoma, 
nors jau ir artėja karui tinka
mas sezonas, tačiau manoma, 

kad Stalinas yra pasiryžęs tą ga
limybę dar atitolinti. Mat, ir jo 
pusėje ne viskas gerai. Visų 
pirma nei Prancūzijoj nei 
Italijoj komunistai nebeturi tos 
stiprybės, kurią anksčiau turė
jo, o Čekoslovakijoj, Vengrijoj 
taip pat vyksta dideli 'valymai". 
Net ir pečioj Rusijoj ne viskas 
"pagal planą", nes kaip tik nie
ko negirdėti apie naujo penk
mečio plano -paskelbimą, kada 
Vengrijoj jau atvirai prisipa
žinta, jog iš perikmečio plano 
niekas neišeina. Galimas dąly-
kas, kad ir pačioj Rusijoj pasi
baigęs penkmetis tiek nepasise
kė, jog net ir bolševikams įpras
tu išpūtimu bei pagražinimu to 
nepasisekimo nebegalima " nu-
lėpti. 

šiose aplinkybėse derybos gali 
būti Stalinui reikalingos dviem 
atžvilgiais: 1. Nutęsti laiką iki 
bent dalis nepatogumų būtų pa
šalinta, 2. susilpninti Amerikos 
užsimojimą galimai greičiau pa
sirengti susirėmimui. 

Atrodo, kad amerikiečiams ir 
kitiems toki planai nėra paslap
tis. Ir todėl, ne tik Amerikos vy
riausybė, . bet ypač kariuomenės 

i 
vadovybė skatina senatą grei
čiau baigti diskusijas dėl kariuo
menės siuntimo į Europą ir leis
ti generolui Eisenhoweriui grei
čiau organizuoti Europos pajė
gas. Jie nurodo, kad per arti
miausias 30 dienų turi būti pada
ryti labai svarbūs sprendimai, 
kuriems delsims iš Amerikos pu-
a€s galėtų labai pakenkti. 

T R U M A N A S  
nebekandidatuosiąs 

Nors nieko oficialiai nepareiš
kęs, savo artimųjų tarpe nesle
piąs nusistatymo 1952 metais 
nebekandidatuoti i prezidentus. 

Priežastis — 68 metai am
žiaus ir nuovargis. O be to — da
bar pasitraukęs greičiausiai išei
tų su neblogu vardu, kurį gal 
būtų sunkiau išlaikyti dar ket
verius metus. 

Koks būtų demokratų kandi
datas — sunku numatyti. Kal
bama, kad demokratai norėtų 
prisikalbinti sau Eisenhovverį, 
kurį kalbina ir respublikonai, 
nenorintieji Tafto. 

Koks Eisenhowerio nusistaty
mas, niekas tikrai nežino. Vie
na yra aišku, kad jis užsienių 
politikoje yra antiiziliacionistas, 
tad jo pažiūros sutinka ir su da
bartinės vyriausybės pažiūromis. 

N E S U T A R I M A I  
dėl algų ir kainę 
Šiuo metu Amerikoje de- * 

dasi ir Maskvą šiek tiek pa
drąsinančių dalykų. Vienas 
iš tokių įvykių, be abejo, yra 
darbininkų unijų atstovų pa
sitraukimas iš vadinamojo 
jėgų mobilizacijos štabo. 

Amerikos ekonominio pa
jėgumo mobilizacija — pasi
rengimas galimam karui — 
yra labai tvirtai surišta su 
apsisaugojimu nuo infliaci
jos. O tam tikslui būtinai 
reikia sustabdyti kainų kili
mą. Bet kainų kilimo negali
ma sustabdyti, nesustabdant 
atlyginimų kėlimo. Čia ir su
sidaro kliuvinys. 

Visi sutinka, kad gera bū
tų sustabdyti kainų ir atly
ginimų nuolatinį kilimą, bet 
nesutaria, kurioje vietoje, 
kokiu santykiu tie dalykai 
turėtų būti ''įšaldyti". 

Yra paskelbtas dekretas, 
kad kainos "įšaldomos" to
kios, kokios jos buvo šių me
tų sausio 25 dieną. Bet ar 
teisinga ir atlyginimus toje 
pačioje vietoje "įšaldyti"? 

Čia irgi visi sutiko, kad 
ne. Nes kainų "Įšaldymas" 
įvyko tokiu metu, kada jos, 

'jau pasiekė niekad Amerikos 
istorijoj dar nematyto augš-
tumo. Nuo Korėjos karo 
pradžios jos kilo ir kilo, ypač 
skubėjo kilti prieš pat dekre
to išleidimą. Atlyginimai to 
kilimo nesuspėjo prisivyti. 

Todėl buvo pasiūlyta, kad 
atlyginimai dar ^alįbūti ke
liami beat 10r<. 

Unijų atstovai" Su tuo ne
sutiko, nurodydami, kad pa
grindiniai atlyginimai, neį
skaitant pailginto darbo lai
ko, yra atsilikę daug toliau, 
o be to, pagal dabartinį dek
retą kainų kilimas nėra vi
siškai sustabdytas, kadangi 
ypač visos eilės maisto pro
duktų kainų tas "įšaldymas" 
neliečia. G maistas kaip tik 
sudaro svarbiausią darbi
ninkų išlaidų dalį. Tad jie 
reikalauja, kad visų pirma 
algų nustatyme būtų pagrin-
dan imamas tik 40 savaitinių 
darbo valandų atlyginimas, 
be antvalandžių, ir kad būtų 
atsižvelgiama dar į galimus 
kainų kilimus. Kadangi pra
monės ir vadinamieji visuo-
rienės atstovai su tuo nesuti
ko, tai unijų atstovai iš šta
bo pasitraukė, pridėdami ir 
dar vieną reikalavimą 
kad darbininkų atstovavi
mas būtų sustiprintas, ka
dangi dabar vadinamieji vi
suomenės atstovai balsuoją 
tik už pramonininkų pasiū
lymus ir darbininkų intere
sų esą neįmanoma ginti. 

Tačiau yra vilties, kad tas 
nesutarimas bus išlygintas 
ir Maskvai neteks ilgai šiuo 
susitrukdymu džiaugtis. 


