
'.; ' k ' *;• •FWfr*\€<$ 

iK3 

KENKSI 

SUGEBfcį'%4% , ""s, 
% -k. %\, 

šiame Dirvos numeryJv ° ^ 
piname pranešimą apie BA\^ 
oficialų vajaus atidarymą (žr. 
pusi. 2). Vajaus atidarymo 
proga, kaip pranešimas sako, 
sudėta $11,700. Bet iš tos su
mos $10,000 buvo nuo Vysku
pų Administracinės Tarybos, 
taigi iš Lietuviu aukų gauta 
tik $1,700. 

Ir tai dar stebėtina kad ti< k 
gauta, ačiu B ALF vajaus ru-
sugabiam organizavimui. 

Jeigu BALF vadovybė butu 
rimtai rengusi prie vajaus, jo 
atidarymo iškilmėms turėjo su 
traukti nors $100,000, ar nors 
$50,000, Lietuvių aukų. Imant 
ta rata kiek gauta vajaus ati
darymo dienoje, BALF per vi
są metą tesukels $50,000. 

KAME dalykas? Viena, tai 
BALF vadų visai nepasirupi-
nimas sujudinti visuomenę — 
o tas reikėjo padaryti, rengiant 
Amerikoniškas vajaus atidary
mo iškilmes. Amerikonai pa
prastai vajų atidaryme /atide
da milžiniškas sumas. 

Lietuviams tik gėda vajaus 
atidarymo dienoje pasirodyti 
pakviestiems Amerikiečiams su 
mažyte suma, lyg pajuokai. 

ANTRA priežastis yra tai 
kad BALF vadai užleido savo 
vajaus laikotarpi tarybiniu-
kams, kurie labai gudriu vilio
jimu "gelbėkime Lietuvą ir 
Lietuvius tremtinius DABAR!" 
renka sau aukas. 

Taip viliojami, aistcu, Lie
tuviai mano kad aukos renka
mos šelpimui tremtiniu, BALF 
naudai, ir į tarybininkų fondą 
pinigai plaukia,. 

Tuomi musų yisuometi€ su
maišoma, o Amerikečiai atvy
kę į Lietuvių Bendro Šalpos 
Fondo vajaus atidarymą pasi
jaučia apsivylę matydami kad 
Lietuviai tepajiege prid u o t i 
aukų  $1,700. . . .  
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U. S. Pasmerkia Lenkijos 

Seimo Rinkimus 

NEDUOS PASKOLOS, 
BAUDIMUI VISOS 

TOS ŠALIES 

Tyrinėja Komunistų 
Veiklą 

Kongreso un-American acti
vities komitetas, pradėjęs veik
ti pirmą kartą į pusdevinto me
to Republikonų didumos vado
vybėje, nutarė tęsti visapusį 
tyrinėjimą ir atskleidimą ša
liai kenksmingų veiksmų. 

To komiteto pirmininkas At
stovas Thomas (Rep. iš N. J.) 
patiekė savo programą kurio 
tas komitetas imasi, prižadėda
mas ištyrinėti komunistus ir 
jų veiklą valdžios departmen-
tuose, darbo unijose, filmų ar
tistų eilėse, ir kolegijose vei 
mokyklose visoje šalyje. 

Daug iki šiol turimos me
džiagos apie komunistų veiklą 
buvo slepiama nuo paskelbimo, 
nes tas sudarytų nesmagumo 
New Dealeriams, kurie su ko
munistais buvo susibroliavę. 

Demokratai trukdė Dies ko
mitetui veikti, būdami Kongre
se didumoje, ir taip pavyko 
komunistams jsibriauti į visas 
įstaigas. 

Dabar Kongresas vyriausiu 
tyrinėtoju paskyrė Robert E. 
Stripling, žymų armijoje vei
kusį slaptų tyrinėjimų vadą. 
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GEN. VON PAULUS, Vokie-
kietis paimtas Rusų nelaisvėn 
su daug kariuomenės laike ap
gulimo Leningrado 1943 me 
tais, sovietų tebelaikomas pa
naudojimui pravesti Maskvos 
užsimojimus kada tam prieis 
laikas. Jis sakoma pavedė Ru
sams slaptus Vokiečių planus 

Nežinia kokiais įmeti
mais, ir visai pavėluotai, 
U. S. State Departmentas 
Sausio 28 paskelbė pasmer
kimą Lenkijos seimo rinki
mų, kurie įvyko Sausio 19 
ir kurie davė komunistams 
visišką laimėjimą. 

Kai Maskva renge rinki
mus padaryti neabejotinai 

GEN. EISENHOWER, turSjęs1 pasekmingais sovietų nau-
ligoninėje patikrinti savo svei- dai, Amerika prašė Maskvą 
katą, čia parodoma šypsosi lai- prisidėti prie prižiūrėjimo 
ke pasikalbėjimo *su spaudos k£d rinkimai Lenkijoje bu-
atstovais. ' tų pravesti laisvai ir be 

prievartos. Iš to išėjo tik 
NEŽINO KĄ DARYTI dar vienas juokas, kokį tik 

SU SKUNDAIS PRIEŠ ^"sukristi Amerikiežiai 

AGRESORIUS Dabar, St^te Departmen-
tas, paskelbęs savo pasmer-

Lake Success, N. Y., Uni- kima tu rinkimų, praneša 
ted Nations Saugumo ta- kad 'ir toliau palaikys dip-
rybos konferencijoje Ame-. lomatinius ryšius su Leu- Iš Paryžiaus praneša kad 
rika pranešė oficialiai kadlkija ir neatšauks savo am- apie 500 Baltijos ir Lenkų 
atominės energijos paslap- j basadoriaus, nors gali su- išvietintų asmenų, parinkti 
tį ir toliau atsargiai globos laukti kad sovietų paliepti kaip ištikimi, bus vežami i 
iki nebus įsteigta įjN pa- Lenkai patys ambasadorių Prancūziją dirbti Ameri-
tilv-ima knntvnlA pašalins. # ^ ^ ! kos armijos kareivių kapų 

Nors visu laiku prieš ši-' suregistravimo tarnyboje. 
- . . - . i tuos rinkimus iš Lenkijos Iki šiol, Vokiečiai karo 
šalinimą visų varžymų tei- ėjo pranešimai apie komu- nelaisviai atliko daug dar-
kimui laisvai žinių per vi-'nicfn ...n ... :x—^ 

ILLINOIS GUBERNATORIAUS GIMTADIENIO PROGA 

CHICAGO, 111. — Cook County Sanitary District Trustee, Adv. Antanas Olis sveikina Gubernatorių 
Dwight H. CJreen, sulaukusį 50 metų amžiaus. Mi.iint gubernatoriaus gimtadienį buvo surengta puo
ta Stevens pie.butyje, Chicagoje. Iš kairės į dešinę stovi: Russell Root, Republikonų partijos kan
didatas į Citicagos miesto mayoro vietą, ponia Olis. Gubernatorius Green Adv. Olis ir poni Green. 

VEŠ PRANCUZIJON 
KAPŲ DARBAMS 

tikima kontrolė. 
U. S. delegatai ten taip

gi vadovauja kovą už pra-

KONGRESE JUDĖJI
MAS PRIEŠ KOMU

NIZMĄ 

są pasaulį. 
nistų vykdomą terorą prieš bo atkasant ir išnaujo pa-
kitas partijas, State De- laidojant Amerikos karius 

UN žmogiškų teisių ko- partmentas dabar atsime- įrengiant karių kapines, 
misijai priduota apie tuk-1 na apie tai. j Dabar Amerika pasiryžo 
stantis memorandumų^ jų Į Prabilo apie tai ir Sena- grąžinti į Vokietiją Pran-
tarpe ir Lietuvos Ministro torius Vandenberg, pirmi- cuzijoje laikytus Vokiečius 
P. Žadeikio memorandu- ninkas Senato užsienių rei-| paimtus karo nelaisvėn, ir 
mas, kaltinantis Rusiją vi-, kalų komiteto, reikalauda- tiems darbams paims DPs 
suotinu žudymu, deporta- mas "patirti visą teisybę iš u. S. zonos Vokietijoje, 
vim u ir žiauriu naikinimu sąryšyje su State Depart-j Amerikos žinioje Vokie-
Lietuvių tautos. Apie šitą: mento apkaltinimais Lenkų Į £iii karo belaisviu Prancu-
rašo Chicago Tribune ko
respondentas vėl, Sausio 27 
d. Pirmiau buvo pranešta 
kad UN sekretorius Lietu
vių memorandumą paslėpė. 

vyriausybės ir turime susi- zijoje randasi 620,000. 
durti su pačia tikrenybe". 

riaiiy'bJs Spripažinimas, Y* KONGRESE EINA KO-
Sekr. Byrnes padarė anks-

Ta žmogiškų teisių ko- ,čiau, yra tik dalis visų ne-
misija, kurioje priklauso ir sugebėjimų Amerikos " dip-
Eleanor Rooseveltienė, tik- lomatijoje. Dabar, nekurie 
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VA UŽ TAKSUS 
Kongrese tarp pačių Re-

„ publikonų eina varžytinė 
rai net nežino kokios jos' tikrina., esąs laikas tą klai- taksų numažinimo klausi-
yra pareigos ir ką ji galiįįą atitaisyti. Imu. Per rinkimus rudenį 
daryti. Ar jai bus leistai Lenkija nori gauti Ame- jie skelbė kad mažins tak-
tyrinėt tuos visus skundus rikoje paskolą $500,000,000. sus bendrai 20''. Kongre-
ir ar jos sprendimai turės paskolą sako jai neduos, sui susirinkus, kilo minčių 

Iš to išeina kad baus visą j kad toks taksų mažinimas 
Lenkiją, neduos jai atsigai- (blogai atsilieps, nes reika-
velioti, bet kai galėjo su-,lįnga mažinti ir valstybės 
laikyti Lenkiją nuo pateki-Į skola, o tam reikalinga in-
mo sovietų įtakon, nieko eigos iš taksų 

reikšmės, komisija dar ne 
žino. 

PREZ. TRUMANO ad
ministracija ko tik nepa
darė Amerikos namų savi
ninkams didelio džiaugsmo 
paruošiant visuotiną nuo
mų pakėlimą 10'/'. Tačiau 
prezidentas viską tą atme
tė, sakydamas kad tai pri
klauso nuo Kongreso. 

nedarė, kai tuo tarpu Mas
kva, mindžiodama Tehera
no ir Jaltos sutartis, vyk
dė Lenkijos pagrobimą sa
vo įtakon. 

Vienas atstovas pareiškė 
net kad dabar pravedimas 
20 % taksų mažinimo atsi
lieps blogai į 1948 metų rin-

Kongreso posėdžiuose iš
kelta faktai kuriais ragi
nama šią šalį imtis atsar
ginių priemonių prieš ko
munizmą, "raudoną fašiz
mą", ir sovietus, kas yra 
didžiausias pavojus šiai ša
liai ir pasauliui. 

STIMSON, buvęs U. S. 
karo sekretorius karo me
tu, dabar paskelbia paslap
tį kad Amerika turėjo tik 
dvi atomines bombas išviso 
padarytas tuo laiku kai jas 
numetė ant Japonijos dvie
jų miestų, Rugpjučio 6 ir 9, 
1945 metais. Bet tai buvo 
geriausia išeitis, jis tikri
na, nes taip sulaikytas ka
ras su Japonais paliko gy
vais daug daugiau Japonų, 
kurių butų buvę išmušta 
bombarduojant miestus pa
prastu budu iš lėktuvų, ir 
daug Amerikiečių gyvasčių 
sutaupyta, nes karas butų 
galėjęs užsitęsti daug il
giau/ 

MAISTAS pradėjo pigti 
visoje šalyje Gruodžio mė
nesį, nuo to kai Lapkričio 
m. buvo pašokęs nepapras
tai aukštai. Vietomis rie
balai ir aliejai nupigo po 
15 nuoš., rAėsa 3 nuoš.. 

U. S. PAMETA TAI
KINTOJO ROLĘ 

Gen. Marchall, dabarti
nis State Departmento sek
retorius, buvo Prez. Tru-
mano pasiųstas į Kiniją 
sutaikyt Gen. Kaišeko tau
tinę vyriausybę su Kinijos 
komunistais. Iš to nieko 
neišėjo, Gen. Marshall gry-
žo, ir dabar paskelbia kad 
U. S. pameta Kinijos tai
kytojo rolę. Kinijoje eina 
atviras karas komunistų, 
Maskvos remiamų, prieš 
tikrąją krašto vyriausybę. 

Amerika ištrauks savo 
marinus iš Kinijos, dides
niam Maskvos patenkini
mui. 

KANADA TEISIA 
SOVIETU ŠNIPUS 

Hoover vėl vyksta į Eu
ropą studijuoti maisto sąly
gas, sumažinimui maisto lė
šų kurias Amerika dabar iš
deda Vokiečių maitinimui. 

kokiais buyo ruošiamasi pulti 
Angliją. Sovietai jais galėsią 
pasinaudoti ateityje ištikus ka
rui tarp Rusijos ir Anglijos. 

Gen. Paulus neužmiršta savo 
neapykantos Anglijai ir Ame
rikai. Atsitikime kito karo jis 
butų sovietų pusėje. Jis turi 
viltį buti vadu ir. laimėtoju už
kariavime Britanijos, 

ARGENTINA pažadėjusi Atstovų rumuose nutar-
paimti į savo rankas visas,ta 373 balsais prieš 35 pa-
Ašies firmas, tuomi pageri-1 likti po senovei taksus ant 
no savo santikus su U. S. 

U. S. Karo vadovybe Ber-
lina sako imsis tyrinėti bol
ševikų vežimą Vokiečiu į 
Rusiją. Sovietai veža visus 
į tą savo pragarą, kur vie
tos yra daugybei milijonų, 
ir ten žudo kiekvieną geres
nį okupuotų tautų žmogų. 

SUOMIJA netenka savo 
turėto kariško laivyno, ku
rį sovietai pasigrobia sų-
lyg taikos sutartimi. 

TEL AVIV mieste, Pa
lestinoje, Žydai kariautojai 

kimus, Republikonai galė-1, paėmė nelaisvėn du žymius 
sią net pralaimėti. Britus nelaisviais. Jiems 

duota 48 valandos imtinius 
paliuosuoti. 

JAPONIJOJ siatičfa žu-
dvstės ir plėšimai. Tai ka
ro pasekmėje nubiednėju 
siu žmonių palinkimai. 

brangmenų, kailių, degti
nės ir kitų prabangos reik
menų. 

Žinovai tikrina kad Mas
kva gali pasirašyti paski
rą sutartį su Vokietija, jei 
vakarų demokratijos neda
rys nieko Vokietijai gelbė 
ti. 
Marshall sugebės pravesti 
Vokietijos sutvarkymą ir 
pastatymą jos ant kojų, 
įad ir ji neatitektų komu-
liistams. 

Kanadoje metas laiko at
gal sugauta sovietų šnipai 
dirbę pavogimui atomines 
bombos paslapties. Nors 
po to mažai kas buvo gir
dima apie tuos šnipus, ta
čiau valdžia sekė ir sugau
dė visus galimus suimti 
šnipus, ir pradėjo jų tar
dymą. Teismas ir dabar 
tęsiamas, be publikacijos. 

Nors Kanada neturėjo 
svarbių atominės bombos 
paslapčių kurias butų gali
ma pavogti, tačiau šnipinė-
jančius tų paslapčių, sovie
tų agentus tuoj sugaudė ir 
juos teisia, kitus jau nutei
sė. 

NEW YORKE, iš 86-to 
aukšto Ejnpire State Buil
ding nušoko nusižudymo 
tikslu tūlas David Gordon, 

Priklausys kaip Gen. 28 m., ir puldamas ant šali
gatvio pataikė ant ėjusios 
moteries, kurią sunkiai su
žeidė. Nupuolęs 1,000 pė
dų vaikinas vietoje užsi
mušė. 

ORO nelaimėse pereitos 
savaitės pabaigoje užsimu
šė 67 žmonės paskirose pa
saulio dalyse. 

Sausio 26, Kopenhagene 
keliantis į orą pasažierinis 
lėktuvas nukrito iš 150 pė
dų aukščio. Tarp 22 žuvu
sių toje nelaimėje užmušta 
Amerikos operos daininin
kė Grace Moore ir Švedijos 
princas Gustaf Adolph, 40 
m. amžiaus. Jis gryžo na
mon ĮStockholmą. 

Naujoje Anglijoje aštuo
niose proto ligų ligoninėse 
mirė apie 60 asmenų delei 
stokos priežiūros. 

VALDŽIA paskelbė ks<$ 
sunaikinta 20 milijonų bušelių 
bulvių, išaugintų 1946 metais 
Amerikos ukėse, nes valdžios 
nuosprendžiu tos bulvės esę 
perviršis. 

Tiesa, šioje šalyje 1946 m. 
bulvės užderėjo labai gausiai. 
Valdžia, prisilaikydama karo 
meto specialių įstatymų, bul
vių didelius kiekius supirkus, 
dabar skelbia 20 milijonų bu
šelių bulvių sunaikinsianti, tuo 
tarpu kai kitose šalyse žmo-

' nes badauja, o bulvės yra vie
nas iš pagrindinių maistų. 

Iš savo pusės valdžios parei
gūnai nuo kurių priklauso tų 
bulvių supirkimas, o dabar su
naikinimas, turi paaiškinimus 
savo tokiam kriminališkam aik-
vojimui. Viena priežastis esan
ti tai keblumas ir trukumas 
priemonių bulves j kitas šalis 
išvežti. Bet prie gerų norų 
tai galėtų padaryti, šelpimu 
užsiimančios organizacijos ga
lėtų nusamdyti laivus ir bulves 
pervežti kur jų labiausia rei
kia. 

ORLAIVININKYSTfcS biznis 
šioje šalyje ir visame pasauly
je pastarų kelių mėnesių bėgy
je panešė didelius smugius iš
tinkančiomis su lėktuvais ne
laimėmis, kuriose užsimuša di
deli skaičiai pasažierių. Pav., 
tik praeitos savaitės pabaigoje 
įvairose oro nelaimėse paskiro
se šalyse .žuvo 67 asmenys. 

Pirmesnėmis savaitėmis di
delių oro nelaimių kelios buvo 
šioje šalyje. 

Pasažierinių lėktuvų linijos, 
kurios operuoja nustatytus pa
sažierių vežiojimus šioje šaly
je ir į kitus kontinentus, ap
gynimui savo biznio padarė 
Amerikos spaudoje pareiškimą 
kaslink orinių nelaimių, kurios 
pasirodo nėra taip didelės ir 
reikšmingos kaip spaudoje ar 
per radio skelbiant išrodo. 

Pasažierinė aviacija praplito 
1946 metais dvigubai: lėktuvų 
skaičius pašoko beveik dvigu
bai tiek kaip 1945 metais, ir 
1946 metais pravežta beveik 
dusyk tiek pasažierių kaip 1945 
metais. Tačiau, skelbia lėktu
vų linijos, 1946 metais iš pra
vežtų 13,000,000 pasažierių žu
vo tiktai 73 pasažieriai, arba 3 
mažiau negu 1945 metais. 

TIKRAI, jei palyginsi' auto
mobilių nelaimes, kuriose kas 
metą šioje šalyje žūsta po apie 
30,000 žmonių, ir traukinių 
nelaimes kuriose irgi žūsta žy
miai daugiau pasažierių negu 
lėktuvų nelaimėse, tai skridi
mas lėktuvais yra palyginamai 
saugesnis negu važinėjimas au
tomobiliais ir traukiniais, nes 
šių dviejų priemonių nelaimė
se paprastai buna šimtai tūk
stančių žmonių ir sužeidžiamų, 
be to ką užsimuša. 

PLIENO gamyba 1946 me
tais pasiekė aukštesnio laips
nio, nežiūrint trijų dideliu 
streikų, negu bent kada buvo 
pasiekus taikos metais pirai 
1940 metų. 

1946 metais plieno industri
ja pagamino 66,363,848 tonlj 
plieno. 1945 metais buvo pa
gaminta 79,701,624 tonai. 
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