
D I R V A  1951 m, gegužes 3 * No. 18 

DIRVA THE FIELD 
NERANGUMAS? 

APIE SVETIMŠALIŲ LEGIONĄ 

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas* ENdicott 1-4486 
R»dbkiorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTuh 1-6747) P.edaktonus Baly3 GAID2IUNAS (buto telefonas: CArlield 1-7406). 

D V E J I  M E T A I  
^J EGUŽĖS 21 DIENĄ sueis dveji metai, Iganizacine forma vienos iš keturių lietuviš-

kaip New Yorko seime formaliai įsikū- kosios visuomenės srovių. 0 visuomenine 
rė Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga. Tik srovė yra šis tas daugiau kaip kultūrines 
formaliai įsikūrė, nes iš tikrųjų tai buvo tik veiklos organizacija. Jai rūpi, ir ji turi turė-
čia gyvenančių tautinės srovės lietuvių įsi
vilkimas į naują organizacinę formą. 

Dvejų metų nuo to įvykio sukakties iš-

ti apsvarstytą savo nusistatymą ( nebūtinai 
visada skirtingą nuo kitų srovių) visais 
tautos gyvenime svarbiais klausimais •— 

vakarėse vėl įvyks šios sąjungos seimas. Jis j šios dienos ir net ateities. Ir ne tik turi turė-
bus Tabor Farmoje, gegužės — 20 d. jti nusistatymą, bet jos interesas yra ir veik-
Laukiama, 'kad tai bus naujas žingsnis or-ti taip, kad tie nusistatymai būtų įgyven-
ganizuotame lietuvių tautinės srovės vei- jdinti: tam ji ir organizuojasi. 

^irne* Kultūriniai parengimai — nors jie ir 
neatmestini, — neapima visų tų dalykų, ku-* * # 

DVEJI METAI, praėję nuo organiza
cinio persitvarkymo, nebus likę nereikš
mingi lietuvių tautinės srovės gyvenime. 
Bet visiškai patenkinamais jie, turbūt, į is
toriją irgi nebus įrašyti... 

Gerai, kad vienos organizacijos prin
cipas šioje visuomeninėje grupėje, čia anks
čiau atrodęs beveik nepasiekiamas dalykas, 

rie visuomeninei srovei natūraliai turi.rū
pėti. Štai kodėl net ir labai įspūdingas są
jungos darbų sąrašas kultūrinės veiklos 
srityje negali būti laikomas visai patenki
namu veikimo įrodymu. 

# * * ! 

ŠALIA grynai kultūrinės veiklos, ALT 
Sąjunga pasireiškė tik viename reikale, 

šiandien, po dvejų metų, atrodo j^au ne tik kuriame visuomeninei srovei yra natūralu 
įskiepytas, bet ir prigijęs. Bet organizacinė ir privalu pasireikšti. Tai pasiryžimas iš-
forma juk nėra pati savim tikslas. Ji turi j judinti iš mirties taško bendruomeninio 
būti tik priemonė sukurti tokiam veikimui, susiorganizavimo problemą. Bent iš dalies 
kuris neštų apčiuopiamų vaisių tautiniame 
lietuvių gyvenime., O tokio veikimo per tuos 

tas pasiryžimas, rodos, nebus Nuėjęs veltui. 
Bet yra dar visa eilė klausimų, kurie dau-

dvejus metus kaip tik dar nespėta sukurti Igeliui narių rūpi ne mažiau, ir kuriais rei-
iki tokio "laipsnio, kokio reikėtų. 

Tiesa, kai seime, šalia valdybos apy
skaitos , bus sudėti pranešimai iš keturioli
kos žymiausių lietuviškų centrų Amerikoje, 
be abejo, susidarys gana ilgas sąrašas vi
sokių šios organizacijos nuveiktų darbų: 
dailės parodos, paskaitos, diskusijos, kelios 
dešimtys koncertų, vaidinimų, literatūros 
vakarų, gegužinių ir kitokių kultūrinių pra
mogų, aplankytų dešimčių tūkstančių žmo
nių — tai galės būti iš tikro gana įspūdin
gas sąrašas. Bet tai toli ne visus sąjungos 
narius patenkins. 

Kodėl? Todėl, kad ALT Sąjunga nėra, 
ar bent neturi būti lyg ir antroji Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos laida, apsiribojanti 
grynai kultūrinio pobūdžio parengimais, 
net naujų knygų nebeišleidžianti, kaip jų 
nebeišleidžia nei pirmoji TMD ... 

Tarp kita ko — ir pirmoji TMD, knygų 
nebeleisdama, kiek dar parodo gyvybės, 
tai irgi ne kuo kitu, kaip koncertais, litera
tūros vakarais, minėjimais ir diskusijomis 
visuomeniniais, kai kada, gali sakyti, net 
ir politiniais klausmais... 

kia ne tik apsvarstyto šios lietuvių grupės 
nusistatymo, bet ir atitinkamos akcijos. 

Todėl svarbu, kad sąjungos veikėjai į 
seimą atvyktų pasirengę ne tik pasimatyti, 
bet ir nustatyti, priemones, kad sąjunga 
efektyyiau atliktų tautinės lietuvių srovės 
nusitatymų reiškėjos ir realizuotojos už
davinį. O tam reikia, kad prieš išvykdami į 
seimą jie plačiai tuo reikalu išsikalbėtų ir 
su pasiliekančiais, nusistatymus gerai ap
svarstytų ir atvyktų į seimą su pasiūlymais, 
paremtais bent daugumos narių nusista
tymu. 

Nėra abejojimo, kad arčiau nuo seimo 
vietos esantieji skyriai bus gana gausiai 
atstovaujami. Bet labai svarbu, kad ir toli
mieji skyriai, gal sj)ecialiai parūpinę tam 
lėšų, būtinai atsiųstų nors ir mažesnį kiekį 
atstovų, reiškiančių kodidžiausio šioje są
jungoje dalyvaujančių lietuvlių skaičiaus 
mintis. Ir negana vien tik sumanymų — jie 
turi būti lydimi nesvyruojančio apsispren
dimo, kad kiekvienas iš savo pusės padarys 
viską, ko reikės tiems sumanymams įvyk
dyti. Tada seimas tikrai bus naujas žingsnis 

ALT Sąjunga pamatuotai laikoma or-įpirmyn lietuvių tautinės srovės gyvenime. 

V o s  4 0 9  T a u t o s  F o  R d  u  i  I I I  

Paskutiniame organizacijų at-jNaujos bažnyčios statybai au-
stovų susirinkime ALT skyriaus kojama gana stambiomis su-
valdyba padarė pranešimą apie momis. Praeitais metais vien 
vasario 16 pajamas ir išlaidas, tik per metinę parapijos šven-
Paaiškėjo, kad, atskaičius iš- tę buyo surinkta apie $4,000, 
laidas, kurių buvo virš $100, šiemet — apie $2,000. Iš da-
ALT centrui pasiųsta tik $400.. bartinės bažnyčios, kai bus pa-
Kvota Los Angeles lietuvių ko- statyta naujoji, norima pada-
lonijai — $2,000. ši kvota tik- ryti parapijos salę. 
riausiai nebus išpildyta. 

TŪKSTANČIAI NAUJAI LOS 
A N G E L E S  B A Ž N Y Č I A I .  

MAŽAI DOMISI 
ALT'u 

GEN. ST. RAŠTIKIS 
PERSIKĖLg J RYTUS 

Čia apie du metu gyvenęs ir 
labai aktyviai dalyvavęs lietuvių 
visuomeniniame gyvenime gen. 

i - i i  ^  «  i i .  .  . . . .  t  St. Raštikis su ponia šiomis Jau esą surinkta ap.e $20.000. Paskutiniame susirinkime- teda-; dienomis išvyko į gyracuS( N. 
Bet jų neužteks — dar bus.lyvavo vos 7-nių draugijų atsto-iy., kur vienoje karo akademi-
gauta paskolos apie f40,000. [vai... įjoję dėstys rusų kalbą., 

ALT skyriaus valdyba susi-
šalia gražios lietuvių parapi- rinkime nusiskundė, kad iš 21 

jos bažnyčios jau auga kita — ALT'e registruotos draugijos — 
nauja bažnyčia, kurios statybai, į atstovų susirinkimus teat-
kaip skelbia parapijos organai, (vyksta labai mažai atstovų. 

LIETUVIAI SVEČIUOSE PAS 
INDĖNUS 

Praeitą sekmadienį daug Los 
Angeles lietuvių viešėjo kalnų 
kurorte Palm Springs — indėnų 
rezervate, kur klebonauja lie
tuvis kunigas Klumbis, pasta
tęs indėnams bažnyčią. Viešėji
mo proga — kun. Klumbio su
rengtas bazaras sukelti lėšų jo 
vadovaujamos parapijos reika
lams. 

Jau esame paskelbę visą eilę 
įvairių ir gana Įdomių atsilie
pimų, kaip žiūrima f Amerikos 
Svetimšalių Legiono steigimo 
Ir lietuviu jame dalyvavimo ga
limybes. 

Pabaigai skelbiame dar du 
pareiškimus. Pirmasis iš jų yra 
Amerikiečių Lietuvos Bičiulių 
pirmininko P. J. žiūrio laiškas, 
rašytas prieš kelet) savaičių 
senatoriui Henry Cabbot Lodge, 
Jr. Antrasis — Eltos pareiški
mas apskritai dėl stojimo sa
vanoriais | įvairių kraštu ka
riuomenes. 

Manome, kad iš visos tij nuo
monių eilčs kiekvienas besido-
mis tuo klausimu gali pasidary
ti savo gerai apsvarstytą išva
dą. 

1951 m. kovo 12 d., 
Avon X»ake, Ohio 

Senatoriui J 
Henry. C. Lodge, Jr., 
Washington, D. C. * 

Gerbiamasis Tamsta: 
Man buvo labai malonu pa

stebėjus, kad J. V. Kongrese 
yra tendencija sukurti Jungti
nių Valstybių Svetimšalių Le
gioną. Iš spaudos pranešimų ma
tyti, kad Tamsta domiesi tokiu 
sumanymu. 

Kaip pirmininkas Amerikiečių 
Lietuvos Bičiulių, kurių tikslas 
yra padėti Lietuvai ir kitoms 
pavergtoms šalims atgauti jų 
laisvę ir nepriklausomybę, ryž
tuosi iškelti kaikurias galimy
bes tokiam sumanymui įvykdyti 
ir padaryti jį sėkmingesnį. 

Tamstai be abejo yra žinomas 
mūsų susivėlinęs siftikimas leis
ti tremtiniams atvykti j JAV. 
Dėl to daugumas kariuomenei 
tinkamo amžiaus vyrų buvo pri
imti į Angliją, Australiją, Pie
tų Ameriką, Kanadą, Belgiją ir 
kitas šalis. Kiti, prigąsdinti anks
tesnių sunkumų ir atidėliojimų, 
atvykdami j Jungtines Valsty
bes yra tylūs. 

Kaip Tamsta prisiminsi, UNN 
RA ir IRO įvykdė apie septynis 
sijojimus. Tremtiniai buvo pri
versti pereiti per juos visus. 
Jie buvo "bandyti ir perbandvti" 
prieš gaudami leidimą palikti 
stovyklas. Pakako bet kuriam 
tremtiniui prasitarti, kad jis 
yra pabėgėlis nuo raudonojo bi
zūno, kad būtų išmestas iš trem
tinių stovyklų ir tuo būdų ne
tektų visų savo teisių. Tų sijo
jimų dauguręas buvo' komunistų 
paskatinti. Tie, kurie buvo pro-
komunistai, nebuvo paliesti tu 
sijojimų ir buvo laikomi net pri
klausančiais j "pirmenybės" kla
sę. Kai buvo priimtas Strattono 
įstatymas, davęs progos toms 
aukoms patekti į JAV, prokomu-
nistai sukėlė baisų staugimą dėl 
"diskriminacijos". Tačiau yra 
faktas, kad tie žmonės, kurie te
sudarė 20% visų tremtinių, užė
mė tarp -70 — 85 r/< "keliavimo 
erdvės" mūsų laivuose, plau
kiančiuose į JAV krantus. Tie 
patys žmonės dainavo sovietines 
dainas, tyčiojosi iš Amerikos ir 
atsisakinėjo atlikti ruošos dar
bus laivuose.. Krikščionys buvo 
mažumoje ir, kaip tikri demo
kratijos draugai, negalėjo su
prasti J. V. laikysenos. 

Tremtiniai prisimena, kad jų 
šalys buvo parduotos ten, ana
pus vandenų, Jaltoje, Teherane, 
Potsdame, ir kad jie, atimti sa
vo tėvynių, namų visų laisvių, 
buvo priversti gyventi iš "išmal
dų" ir iš dalies kaip belaisviai. 
Jų laiškai buvo cenzūruojami, 
jų keliavimai buvo apriboti, 
jiems buvo atsakyta net skaito
moji medžiaga, ir kiekviena 
proga jie buvo patariami ir net 
raginami (kai kuriais atvejais 
net JAV MP jėga priversti) 
grįžti į sovietų okupuotus krai

gus | tikrą mi,rt|. Jie gerai at

simena p. LaGuardia, gen. Cox, 
p. Rooseveltienės ir kitų kalbas, 
kuriose buvo siūlama papildo
mas maisto davinys tiems, kurie 
grįžta į savo gimtuosius kraštus^. 

Dabar jie irgi pastebi, kad vi
suose mūsų tarptautiniuose žy
giuose, Jungtinėse Tautose, Bal-
jtijos valstybių laisvė yra už
mirštama. Todėl jie turi teisę 
paklausti "Kokį užtikrinimą mes 
gauname, kad stodami į svetim
šalių legioną mes padėsime iš

laisvinti savo šalis?" Jie paste
bi, kad šalys, praradusios savo 
laisvę prieš 2000 metų, tie, ku
rie sutiko sovietų armijas iš
tiestomis rankomis ir su gėlėmis, 
kada lietuviai, latviai, estai ver
kė, dabar turi užtikrinta visišką 
pripažinimą, paskolas, ginklus ir 
atstovybę Jungtinėse Tautose. 
Tuo pačiu metu nei vienas J. T. 
narys piršto nepajudino, kad 
Baltijos klausimas būtu itrautas 
| dienotvarkę. Tremtiniai, atvy
kę į šį kraštą, pastebi, kad jie 
yra priimtini į kariuomene ir 
net pašaukiami, tačiau kai rei
kalas liečia lygybe galimybėse, 
tai durys pasirodo uždarvtos. 
Jiems neleidžiama "gauti darbo 
dirbtuvėse dirbančiose karo rei
kalams. Kiti darbai mažėja, taigi 
jie lieka "už duru". Profesijos, 
ypatingai veterinorių nrofesija, 
nenori duoti galimybės tiems 
žmonėms laikyti egzaminus ir 
gauti leidimą dirbti. Mūsų že
mės Ūkio Departamentas nuro
do, kad mėsos inspektavimo tar
nyboje gali dirbti tik nariai 
"draugingų tautų, prie kurių 
Lietuva nepriklauso" ir tt. Dar 
daugiau, jiems neleista užimti 
jokio darbo, kur jie galėtų užim
ti kokio amerikiečio vietą, arba 
gyventi name. kuris pageidau
jamas amerikiečiui, žinoma, tie 
žmonės dirba ir gyvena namuo
se "nelegaliai". Toki yra kai ku
rie bruožai mūsų "svetingumo", 
kurio tremtiniai negali suprasti. 
Dėl šiu priežasčių jie pageidau
ja štai ko: 

1. Kokios nors apčiuopiamos 
politikos ir paskelbtinų dėsnių, 
kuriais būtų apsaugoti žmonės, 
einą į Svetimšalių Legioną. 

2. Kad būtų leista sudaryti 
jų kontingentus iš tremtinių, 
dabar gyvenančių demokratijai 
draugingoje pasaulio dalyje ir 
net iš tų, kurie galės prasiverž
ti iš už "geležinės uuždangos" 
ir bus ištirti. 

2. Kad kiekvienas tautinis 
kontingentas būtų komanduoja
mas savų tautiečių, bet įtrauk
tas j Amerikos armiją, J. V. 
komandoje augštuosiuose ran
guose. 

4. Kad jiems būtų duotas už
tikrinimas, jog pirma proga jie 
galės kovoti dei jų tėvynių iš
laisvinimo. 

5. Kad jokiam kraštui ar 
kraštų grupei nebus duota tei
sė maininkauti jokiu kitu kraš
tu savo patogumui. 

štai yra kai kurie punktai, 
kurie turėtų būti įvertinti ir 
patenkinti, kad realus svetim
šaliu legionas galėtu veikti bei 
duoti laukiamų vaisiu. Tamsta 
i?ali būti tikras, jei tie punktai 
būtų patenkinti ir mes ižengtu-
mėm i karą, pavergtosios tau
tos duotų mums savanoriu, kiek 
ti norėtume, ir mūsų draugai 
nesvyruodami aukotu net ir sa
vo gyvybes. Kitaip, jie turi pa
mato bijoti, kad vėl kokioi Jal
tos ar Teherano konferencijoj 
jie .gali būti parduoti. , 

Su gilia nagarba. Jūsn 
P. J. žiūrys, Pirm. 

DĖL LIETUVIŲ SAVANORIŲ 
SVETIMOSE KARIUOMENĖS 

Tėvynės ilgesys, svetima ap
linka, noras greičiau pasiekti 
tėvų namug nė vienam jaunuo-

Neseniai viename amerikie
čių žurnale buvo įdėta iš lėk
tuvo šokančio parašiutininko 
fotografija. Pasitaikė, kad tas 
parašiutininkas šoko netaisyk
lingai laikydamas trauktuvą pa
rašiutui atidaryti, žurnalo re
dakcija gavo ^4 skaitytojų laiš
kus, kuriuose buvo nurodoma 
ta klaida, arba klausiama, kas 
atsitiko su tuo parašiutininku, 
ar jis laimingai nusileido. 

Beveik kiekvienas amerikie
čių žurnalas ir net laikraštis 
turi "Laiškų redaktoriui' sky
rių, kur skaitytojai labai gyvai, 
įvairiai ir daugelių atvejų labai 
įdomiai atsiliepia visais laikraš
tyje paliestais klausimais. 

Nieko paųašaus nėra lietuviš
kuose laikraščiuose. Jei kartais 
ir pasitaiko, tai tik vieno kito 
entuziasto ilniciatyva, kuri irgi 
greit išsenka. Tą "Dirvos" skai
tytojai galėjo pastebėti iš "Nuo
monių" skyriaus, kuriame pas
kutiniu metu skaitytojai kiek 
gyviau pasireiškė tik svetim
šalių legiono klausimu, parašy
dami jau beveik po straipsnį, 
nors pageidaujama būtų kodau-
giau trumpų taiklių pastabų. 

• štai, girdėti, dr. J. Balys LIE
TUVIŲ TAUTOSAKOS LOBY
NO reikalu irgi gaunąs atsilie
pimų neperdaugiausiai, ypač 
mažai iš tokių asmenų, kurie, 
sako, paprastai garsiai kalba ir 
rašo apie visuomenini bei pa
triotinį veiklumą... 

šiandien (2-me pusi.) skelbia
mas pasikalbę j imąs su Vasario 
16 d. gimnazijos rėmimo komi
sijos pirmininku irgi rodo, kad 
net ir atsakymo vokai, su prili
pintais pašto ženklais, daugeliui 
yra dar nepakankamas patogu
mas kaip nors — tegul sau ir 
neigiamai! — atsiliepti... 

O lietuviškų mokyklų klausi
mu? Reikalas labai svarbus, 
bent jau tremtinių didžiumai 
tikrai rūpimas. Tačiau — per 
tris savaites vos trys atsiliepi
mai, kada normalu būtų jų tu
rėti jau bent kokius tris šim
t u s  . . .  

Dar kaikurie senosios kartos 
lietuviai^ atrodo, kaikada grei
tesni dėl ko nors atsiliepti, bet 
čia vėl nelabai puikus papro
tys — atsiliepia dažniau tada, 
jei nori dėl ko pasikolioti... Ir 
tą daro dažniausiai pasislėpę po 
slapyvardžiu, iš už kampo, kad 
nebūtų atsakomybės už kokį ne
pamatuotą ir, kartais, gana ne
mandagų užsipuolimą. 

Gali būti visokių pasiteisi
nimų, ko^ėl mūsų laikraščių 
skaitytojai taip dažnai pasilie
ka tik* pasyviais stebėtojais, 
matydami laikraščiuose iškeltus 
įvairius jiems patiems neabejo
jamai svarbius klausimus. Via-
dėlto svarbiausioji to pasyvumo 
priežastis, turbūt, yra papras
čiausias nerangumas ... Reikė
tų tam nerangumui skelbti ko
vą. Jį nugalėjus —. gyvenimai 
bus įdomesnis! 

liui kelia klausimą, ar nedaryti 
pastangų įstoti savanoriais į 
bet kurią kariuomenę, kariau
jančią su bolševikais. Į pasi
teiravimus -(paskutiniu laiku 
gautus iš Australijos), ar tatai 
būtų naudinga Lietuvos intere
sui, iš atsakingų šaltinių teko 
patirti: 

1. Lietuviai yra ^udšjf Ir te-
bededa aukas kovai su bolševiz
mu didesnes nei bet kurios lais
vosios tautos. 

2. Aukų nebus vengiama ir 
toliau, jei bus skelbiama kova 
už tautų, taigi ir Lietuvos, lais
vę iš bolševizmo priesnaudos. 

3. Kada tai įvyks, lietuviu at
sakingi organai nraneš. Kol to 
nėra, Lietuvos interesas reika
lauja iėgas itin taupyti. 

4. Kas stoia savanoriais, sto
ja savo atsakomybe ir savam 
reikalui. Tie turėtu bent iš
reikalauti, kad savanorio lietu
vio teisės (atlvcrinimas, šeimos 
išlaikvmas, nensija. kompensa
cija ir ktj būtu sulvpnntos su 
to krašto savanorių tei«5™K 

E L T A  

WATERBURYJE 
rinkliava — birželio 9 d. 

Jau buvo pranešta, kad Wa-
terburyje gautas leidim'as su
rengti viešą rinkliavą mieste 
Balfo naudai. Dabar praneša
ma, kad tai rinkliavai yra pa
skirta birželio 9 diena, šešta
dienis. Numatoma pradėti rink
liavą jau birželio 8 dieną pava
kariais ir baigti birželio 10 d. 
prieš pįetus. Waterburio Balfo 
skyrius ragina Waterburio lie
tuvius kogausingiau registruotis 
rinkėjais, nes tokios rinkliavos 
pasisekimas paprastai labai 
daug priklauso nuo rinkėjų 
skaičiaus. 

a Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo Šie 
skaitytojai: - , 
Andriuškevičius K., Canada 3.00 
Plytnykas A., Chicago 2.00 
Pimpė Alf., Chicago 2.00 
Daugėla J., Cleveland 1.00 
Gaurilius J. Chicagd. ~ 1.00 
Juknys Kazys, Cleveland 1.00 
Margevičius J., Cleveland 1.00 
Rekašius Z. V., Detroit 1.00 
Mankus S., Chicago 1.00 
Pivoriūnas J., Cleveland 1.00 
Nauragis Ip., Worcester 1.00 
Yucius Joe, Gallitzen, Pa. 1.00 
Tautelis Al., Wantagh, NY 1.00, 
Pusnikas P., Brooklyn 1.00 
Kizis A., Detroit 1.00 
Puzinas J., Philadelphia 1.00 
Dagys Pov., Columbus, O. 1.00 
Augulis V., Middletown, O. 1.00 
Kunevičius J. Cleveland 1.00 
Mockus St., Dorchester 1.00 
Matjoška A., Dorchester, 1.00 
Scholmer J., Cleveland 1.00 
šermukšnis A., N. Dakota 1.00 

į Vaitkus Ant. Chicago 1.00 
(Lapinas A., Montreal 1.00 
Bliudnikas E., Mrockton 1.00 
Maselionis D. A., Cleveland 1.00 

(Rekašius J., Binkhamton 1.00 
jVadopalas R., Cleveland 1.00 
]Mažeika M. St. Joseph, 1.00 
Pročkys J., Cleveland J-.00 
Griauzdė A., Nashua, N. M. 1.00 
Shurkus J. Waterbury, Ct. 1.00 

; Navickas Silv., Chicago, 1.00 
jVelbasis Sim., Chicago 1.00 
Kasiukonis P., Canada .50 
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