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BALFas ragina steigti 
vajaus komitetus 

BALFo centro valdyba išlei
do paraginimą plačiau vykdyti 
BALFo piniginį vajų. 

Nurodo, kad BALFo skyrių 
valdybos su kitomis vietos or
ganizacijomis sudarytų koloni
jose bendrus piniginio vająjįs 
komitetus. 

Kiekvienoje vietoje vajaus 
komitetas turės- bųti kaip ir 
v y r i a u s i a s  v a j a u s  v y k d y m o  
štabas toje kolonijoje. Siūlo, 
kad tie komitetai vajų pradėtu 
kokiomis nors iškilmėmis ar iš
kilmingomis vakarienėmis, ku
riose dalyvauti pakviestų žy
mius vietos asmenis. 
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Rusai sustiprino Berlynu blokada 
Trumąnas pritaria 

Vakarų Europoi 
Sąjungai 

USA., Britanijos ir kitu 
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US LĖKTUVAI SKRAIDYKJfAREIŠKĖ 
GEN. CLAY 1 

Berlynas. — Rusai įvedė 
naujus trafiko suvaržymus 
Berlyne, kad iš sovietų zo
nos nepatektų jokių reik
menų į užblokuotą vakarų 
Berlyną. 

Visi keliai apstatyti so-

gos bųtų 
programos 

,rų Europos armijų į vieną1 
va7ar,„, -per vietos rad.jo j§ T gllvi »e»WV. 

R ir per spaudą mfor-lHl - . v™-'allQ:„4 

čių policija, su pačių rusų 
ezervais laikomais užpa-

muoti apie vajaus tikslus, jo j skirtos" Bntaniios fieWraar-', •'Joki<? maist0 8r kitu ko* 
eigą, skelbti aukotojų P«var- ,„t.r/.m'r lkių reikmenų neperleidžia-
des ir tt. 

Parengimu ir pramogų komi
sijos uždavinys bųtų organi
zuoti įvairiausius parengimus, 
tikslu gauti iš jų pelno BALFo 
darbams paremti. 

Aukų rinkimo komisijos ra
ginamos ypač pasiruošti aukų 
rinkimui su aukų lapais aplan
kant profesionalus ir šiaip eko
nomiškai tvirtesnius asmenis, 
kurie gal į susirinkimus neatei
na, bet manoma, kad neatsisa
kys svarbų reikalą paremti, 
jeigu kas j JUOS asmeniškai 
kreipsis. 

Reikia įsidėmėti, kad BALF
as neapsiriboja vien tik savo 
skyriais, bet kviečia į talką vi
są organizuotą visuomenę. 

Visos lietuviškos organizaci
jos turėtų šiame darbe veik
liai dalyvauti. 

J. T. Zuris vel 
išrinktas teisėju 

Chicagos lietuviai senai di
džiuojasi turėdami iš savo tar
po teisėją J. T. Zurį, kuris ga
na veikliai dalyvauja lietuvių 
visuomenės darbuose. 

Buvo susirūpinimo, kad per 
šiuos rinkimus galima ir netek
ti teisėjo lietuvio. Juk mato
me, kad visokių netikėtumų 
rinkimai atneša... 

Tačiau paaiškėjo, kad J. T. 
Zuris vėl šešeriems metams 
išrinktas teisėju. 

Vaidins operetę 
Chicagiečiai teatro meno sri

tyje šįmet bene iš visų veik
liausi. Lapkričio 21 d. Sakalų 
salėje, toje pačioje, kur spalio 
17 buvo vaidinama "Aušros 
Sųnųs", "Birutės" choras ren
gia naują vaidinimą — šį kar
tą garsią operetę "Luxembur-
go Grafas". 

Rusai Vilniuje stato 
oro tvirtovę 

Vienas šveicarų laikr a š t i s 
pranešė, kad rusai Vilniuje ir 
prie Lydos stato dideles oro 
tvirtoves ir atramos punktus. 
Kaune esą įrengti lėktuvų ku
ro sandėliai. 

Rusų povandeninių laivų sta
tybos ir operacijų centras esąs 
Baltijos juroje, ypač ties Ryga 
ir Karaliaučium. 

Apie "taiką" beplepėdami ru 
sai savo kariuomenę Vokietijo
je vis dar didina, kurios pajė 
gumas šiandien skaičiuojamas 
apie 30 divizijų. 

Rusai jau vis dažniau ir daž
niu ima kalbėti apie atominę 
bombą, šiomis dienomis Mask
vos radijas pareiškė: "Ameri
kiečiai 'truputį, perdeda', many-

šalas Montgomery ma pravežti be sovietų vir-
Tas planas amms ir Siau- gininkų leidimo, ir tų leidi-

res Atlanto Sąjunga^ i_ ku- mu neduodama, 
na pasiryžusios ineiti USA j RUsų blokada visiškai su-
!v , u an^scia.u, tramdė vakarų Berlyno 
is Washingtono buvo pri- ekonominį gyvenimą. Pro-
tariama tai sąjungai, dabar dukcija sumažėjo 80 nuoš. 
pi Trumanui vėl likus pre- Apie 89,000 žmonių liko be 
zidentu, is Amerikos puses darbu ir kasdien blogėja, 
nesusidaro jokio neaišku-^ Sovietai užšaldė Berlyno 
mo Imk to ^ plano. Trumą- savivaldybės pinigus cent-
nas jį uzern įa. Supranta-j salimame banke rytiniame 
ma, Amei ikos j)i įsidėjimą į į gej,jyne j j. 370,000 Berlyno 
tą sąjuneą palės nutarti tik j (jyventoių negauna pensijų 
po sausio 1 d. susirinkęs mjest0 tarnautojams 
naujai išrinktas Kongresas. ngra i§ ko mokėti algų. 

NAUJO KONGRESO £€n.Clay pareiškė, 
np. a , TIf I A mt [ Lėktuvai nesiliaus skridę 
DH.L.AUIVIAIN i j Atsakydamas Į sovi etų 

tk 1 xt v." I • naują grąsinimą prieš lėkis Washingtono eina žt» ; u^ivno cn 
nios, kad naujas Kongresas 
nelabai bus linkęs leisti pre
zidentui įvesti kainų kon
troles, nors Trumanas tą 
prižadėjo ir nors Kongre
są sudaro daugumoje De
mokratai. 

Ir paskutiniame Kongre- _ v. TTXT i * 
se daugelis Demokratu bal- °2 
savo su Republikonais už j rencijoje US atstovas Dul-
kontrolių panaikinimą, užiles, atsakydamas j Visms-
taksu mažinimą ir už Taft-jkio ilgas erzinančias kal-

tuvų skridimą į Berlyną su 
reikmenimis, Amerikos mi-

AMERIKOS NUSJ. 
GINKLAVIMAS 

BAIGTAS! 

litarinis gut>ematorius Vo
kietijai gen. Clay pareiškė, 
"Lėktuvai nesiliaus skridę' 
ir kad rusams kris atsako
mybė, jeigu pasidarys ko
kių nuostolių lėktuvams ar
ba nukentės lakūnai. 

Sovietai skelbia, esą dau
gybė "svetimų" lėktuvų ne
legaliai skraido virš jų te
ritorijos, kas verčią juos 
imtis griežtesnių priemonių 
užkirsti tam kelius. 

Iš vakarų Berlyno pradė
ta išvežti grįžtančiais lėk
tuvais j Britų ir Amerikos 
zonas seni ir nesveiki žmo
nės, kuriuos globoti paveda 
Vokietijos Raud. Kryžiui. 

Lapkričio 12 dienai viso
je Amerikos ir Britų Vo
kietijoje paskelbta genera
linis streikas, kuris apims 
apie 5 milijonus darbinin
kų, protestui prieš pragy
venimo brangumą. Streiko 
vadams buvo pasakyta, kad 
šiuo budu nebus prisidėta 
prie išsprendimo ekonomi
nių negerovių. 

KINUOS PAD£TI5 
BLOGĖJA 

Amerika turi buti Galinga! 

Šią savaitę visoje šalyje atsibuna formalus armijos paradai 
sąryšyje su 30 metų I pasaulinio karo pabaigos sukaktuvė
mis. šiomis sukaktuvėmis pagerbiami žuvusieji Amerikos 
kariai, kurie padėjo savo gyvybes tam, kad likusieji galėtų 
gyventi laisvi. Amerikos armija vėl dedikuoja savo jėgas 
išlaikymui pastovios ir visuotinos taikos. 

LIETUVOS IŠLAISVINIMO BYLA IR 
UN KONFERERENCIJA 

DIRVOS spec, koresp. UN 
konferencijoje.) 

Hartley darbo įstatymą. 
Dabartinis Darbo Sekre

torius Tobin tikrina, kad 
nors bus atmetama Taft-
Hartley įstatymas, daugu
ma jo punktų bus palikta 
kaip yra. 

Jau dabar kalbama, kad 
Kongresas pirmiausia im
sis darvti visokių palanka-
vimų ūkininkams. Kadangi 
dėl gero šios vasaros der
liaus atpigo kornai, kviečiai 
į* pinga mėsa, bus stengia
masi pigimas sulaikvti^ ir 
pakelti ūkininkams kainas 
už ių produktus. 

Už šiuos rinkimus Demo
kratų partija jaučia dėkin
gumą ūkininkams, ne orga
nizuotiems darbininkams. 

Prez. Truman sako kvies 
didelių biznių ir darbo uni-
ių vadus pasitarimui ben
drais reikalais. Prezidentas 
pasiryšės imtis oriežtos ak
cijos. ieigu kuri nors pusė 
nesutiks kooneruoti šalies 
gerovės atžvilgiu. 

Anglijos Amatininkų uni
jų kongresas pasiryžo atsi
mesti iš sovietų kontroliuo
jamos Pasaulinės Amati
ninkų Unijų Federacijos. 

dami, kad tik jie vieni teturi 
atominės bombos paslaptį'. 

Manoma, kad tokiomis kalbo
mis rusai nori pradėti gąsdin 
ti pasaulį, kad ir jie turi ato
minę bombą.... 

bas, pareiškė visam Rusijos 
blokui, kad US liovėsi nusi
ginklavimo ir kad pasiry
žusios stiprintis ir pasilikti 
galingos, iki laisvam pasau
liui grasins baimė. 

Ta savo kalba Dulles pa
rodė, kad Amerikos užsie
nių politika pasilieka nepa
sikeitus po prezidento rin
kimų. 

Jis pasmerkė sovietų kal
tinimus, jog Amerika sie
kianti pasaulio valdymo. 

VOKIEČIAI ATGAUS 
RUHRO INDUSTRI

JAS 
Britų ir Amerikos mili-

tariniai gubernatoriai Vo 
kietijai pareiškė, kad gau 
sios Vokiečių anglies, plie
no ir geležies industrijos 
Ruhro srityje, ką dabar 
kontroliuoja Britai ir Ame-

Tautinė Kinija, pralaimė
jusi Mandžuriją, susilaukė 
ir tolimesnių bėdų: sustrei
kavo 12 tūkstančių geležin
kelių darbininkų, sulaikyta 
susisiekimas su komunistų 
pavojuje atsidūrusiais Nan
king, šanghai ir Nangcow 
miestais. 

Gelžkeliečiai sustreikavo 
reikalaudami atlyginimo už 
darbą ryžiais, ne beverčiais 
pinigais. 

Miestuose kilo riaušės ir 
plėšimai krautuvių ir san
dėlių, jieškant maisto. 

Tautinės vyriausybės va
das Čiang Kai-Šekas skel
bia, jog karą su raudonai
siais tęs dar 8 metus. 

Tėmytojai sako, Kinijai 
teks grimsti giliau į savo 
nelaimes, nes Amerikos vy
riausybė, Trumano vado
vybėje, kuri užleido Kini
ją, reikalingu laiku nesu
teikdama paramos prieš so 
vietų remiamus komunis
tus, ir toliau per pirštus 
žiūrės į Kinijos gelbėjimą. 

Jokia Amerikos pagalba 
dabar jau tautinės Kinijos 
neatstatys ant kojų, sako 
žinovai. 

Iš komunistų užimtų sri
čių Mandžurijoje pasitrau
kė ten buvusių 7,408 Ame 

rikiečiai, trumpoje ateityje rikos valdininkų ir jų šei-
bus perleista pačių Vokie
čiu vadovybei. Tik, pareiš
kė gen. Clay, bus pasilik
ta tam tikra kontrolės tei
se. 

Prancūzijos k o m unistai 
planuoja naują visuotiną 
uostų ir geležinkelių darbi
ninkų streiką. 

Angliakasių streikas tę
siasi septinta savaitė, bet 
daugybes darbininkų meta 
klausę komunistų ir grįžta 
dirbti. 

mų narių. 
Iš Washingtono skelbia 

jog šiomis dienomis vėl pa
skirta Kinijai paremti $18 
milijonu, 

Keliuose laiškuose gerbia-
miems DIRVOS skaitytojams 
aprašiau šiuo metu vykstančią 
Paryžiuje UN konferenciją bet 
iki šiol nieko neminėjau apie 
reikalus, kurie liečia UN kon
ferenciją ir Lietuvos išlaisvini
mo bylą. šiuo laišku specialiai 
apsistosiu ties tais klausimais. 

Konferencijoj vyrauja, bent 
iš paviršiaus žiūrint, anglų — 
amerikonų dvasia. Rusų pusė
je pasireiškia tik Višinskis su 
nežymiais savo "gizelių" pasi
spardymais. 

Bet taip atrodo tik iš pavir
šiaus. Iš tiesų konferencijoje 
Maskva "pasireiškia" daug sti
priau, negu iš pirmo žvilgsnio 
gali atrodyti. 

Šitos Maskvos "veiklos" rei
kia ieškoti ne vien raudonųjų 
diplomatų eilėse, bet daugiai 
įvairių tautų žurnalistų ir "vi
suomeninių stebėtojų" tarpe, c 
ypač, švelniai kalbant, ir pa
čios UN tarnautojų eilėse. Už
tat lengva "ministeriui" Vi-
šinskiui vienam apsidirbti, kai 
turi tokią armiją nematomų 
padėjėjų. 

Pav., nepersenai susipažinau 
su vienu Šveicarijos žurnalistu, 
kuris oficialiai atstovauja švei
carų ir amerikiečių spaudą, bet 
dirba Maskvai... 

Taip pat nėra visai aiški 
ir Kinijos, Indijos ir visų ara
bu kraštų laikysena. Indijos 
galva konferencijoje aiški a i 
pasisakė prieš anglų ir ameri 
konų politiką, o daugelis indie 
čių visai atvirai simpatizuoja 
Maskvai. Tas pats ir pas ara
bus. Kinietis, ar jis bus raudo
nas ar nacionalistas, visada pa 
sisakys atstovaująs... Kiniją. 

Tad, nežiūrint gražių žodžių 
konferencijoje vykstanti kova 
tarp Rytų ir Vakarų yra daug 
gilesn§ ir platesnė, negu atro
do. 

ir Taherano konferencijų klai
dos 
. Nežiūrint to, kad dabar vyk
stančioj UN konferencijoje bu
vo kelis kartus palankiai pami
nėtas Lietuvos ir Pab a lt i j o 
klausimas ir aiškiai pasisaky-

(Pabaiga ant 6-to pusi.) 

KAIP EUROPA PA
SITIKO TRUMANO 

PERRINKIMĄ 

Anglijos oro jėgu vado
vybė ėmėsi paruošti 5,000 
jaunų merginų tarp 14 ir 
20 metų skraidymui lėktu
vais, 

DANIJA perorganizuoja sa
va civilinę apsaugą, kas numa
tyta kaštuos apie $22 milijonai 

LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KLAUSIMAS * 

Ištiesų, visos iki šiol įvyku 
šios konferencijos turėjo dau 
giau "teatralinį", negu tikrų 
darbų pobūdį. Tad veltui mes 
laukiame, kad jose bųtų atitai 
somos mums skaudžių, deja 
neteatralinių Potsdamo, Jaltos 

Jei tą dieną butų žaibo tren
ktas Stalinas Kremliuje, ta ži
nia nebūtų sukėlusi tokios sen
sacijos, kaip Trumano perrin
kimas prezidentu. Tiek UN 
konferencijoje, tiek pačiame 
Paryžiuje buvo pastebima ne
laukta nuotaika, kuri atsiliepė 
ir j biržą, nes doleris krito visa 
dešimčia frankų. 

Prancūzų oficialieji sluoks
niai vengia pasisakyti, nors 
prezidentas Vincent Auriol pa
siuntė Trumanui sveikinimo te-
egramą. Spaudoje vyrauja nuo

monė, kad Trumano perrinki
mas nieko naujo neatnešiąs j 
tarptautinę politinę painiavą. 
Ji ir toliau taip sau 'kaisianti 
ir virsianti kaip ir iki šiol. 

Londone Trumano perrinki
mas taip pat buvo nelaukta* 
siurprizas. Aišku, darbiečiai 
palankiai vertina jo perrinki
mą, tuo tarpu Churchillis su 
konservatyviais nelabai paten
kinti. Labiausia reiškiama pa
sitenkinimo, kad ir prezidentas, 
ir kongresas ir senatas vienose 
rankose ir dėl to nebusią berei
kalingo trynimosi. 

Manoma, kad Trumano per
rinkimas Europai turėtų bent 
tiek teigiamai atsiliepti, kad 
tuo esąs suduotas smūgis izo-
liacionistams, kurie dar vis be 
galo baimina Europą. 

Maskva tik laikraščių "vidu 
riuose" keliomis eilutėmis pra
neša be jokių komentarų Tru 
mano perrinkimą, tarytum vi 
sai jos tai neliečia. Jei butų 
buvęs išrinktas Henry Walla 
ce, tai butume matę, kaip Mas
kvai tie rinkimai rūpėjo... 

Italijoje sutinkamos dvi nuo 
monės. Vatikanas atvirai tuo 
džiaugiasi, nes bijojęs praras 
ti Trumano pasiuntinį. Italijos 
valdžia labiau laukusi Dewey 

Imsis Persvarstyti Taft-
Hartley [statymą 

Gavę Prez. Trumano priža
dą prieš rinkimus, kad likęs 
prezidentu jis atšauks Taft-
Hartley darbo įstatymą, unijų 
vadai dabar visomis pusėmis 
rengiasi griebtis savo vajaus, 

j kad Trumano prižadas butų iš
pildytas. Kadangi j Kongresą 
pateko daugiau Demokratų, ku
rie taip pat žadėjo tą darbo įs
tatymą pakeisti, unijų vadai, 
ypač komunistai ir jų įtakoje 
esantis nenurims iki tas nebus 
padaryta. 

81-mas Kongresas susirinks 
sausio pradžioje 1949 m., uni
jų vadai ir reikalaus kad tas 
įstatymas butų pirmiausia ap
dirbtas. 

Tėmytojai tikrina, kad iki tu 
fstatymo pakeitimo šalyje gali 
jsisiausti maišatienė darbo san
tykiuose su darbdaviais, nes 
unijų vadai gali tuoj pat nesi
skaityti su tuo įstatymu, kuris 
tūliems jiems pasirodė neprį#? 
lankus. 

Bet kaip toli bus einama to 
įstatymo pakeitime? Ar bus 
atmesta reikalavimas affidavi-
tų įrodymui, kad unijų vadai 
nėra komunistai ? Trumanas, 
kuris raminosi save "raudona 
silke*', gali pasitarnauti komu* 
nistams šiuo atveju. 

Ar bus atmesta unijų vadų 
raketieravimas, kyšininkvstės, 
lupikavimas, išnaudojimas? To 
raketieriai labiausia nori, nors 
jie ir nėra komunistai. Taigi, 
Trumanas ir jo Demokratiškas 
Kongresas gali grąžinti darbi
ninkus į unijų vadų komunistų 
ir raketierių globą. 

U§ AGRIKULTŪROS De-
partmentas pereitą savaitę nu
pirko 5,556,100 bušelių grudų 
ir 40,420,000 svarų miltų, ku
rie lyginasi 878,074 bušeliams 
aviečių. Tie miltai ir grudai 
eksportuojami karo nukentėju
sioms šalims maitinti. 

Nuo šių metų liepos 1 d. De-
partmentas supirko eksportui 
grudų ir miltų išviso 201,179,-
215 bušelių. 

NAUJA GALVIJŲ LIGA 
U. S. Agrikultūros Departa

mento veterinaras Dr. H. W. 
Schoening praneša, kad trisde
šimt dviejose valstijose šioje 
šalyje išplito nežinoma galvi
jų liga, kuri kerta galvijus di
deliais skaičiais. 60 nuoš. gal
vijų, kuriuos ta liga paliečia* 
krinta. 

Liga esant? ilga ir sunki, w 
jokie vaistai nepasirodė pasek
mingi prieš ją. 

Mėsai auginamus galvijus ši 
liga užklumpanti daug greičiau, 
negu melžiamas karves, prane
šimas sako. 

60,134,000 DIRBA. Šį spalio 
mėnesį darbus turinčių ameri
kiečių skaičius siekė 60,134,000, 
kaip cenzo biuras skelbia. Tai 
buvo 178,000 mažiau, negu rug-
sėjo mėnesį, tačiau tai buvo 
penktas paeiliui mėnuo, kai dir
bo daugiau, negu 1947 metais 
tuo laikotarpiu. 

Užregistruotų bedarbių šaly
je skaičius spalio mėnesį buvo 
1,642,000. 
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