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IN THREE SECTIONS 
SECTION ONE 

M U S Ų 
VISUOMENĖJE 
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Posėdžiavo ALT 
Vykdomasis Komitetas 

Pereitos savaitės pabaigoje 
Chicagoje buvo susirinkęs po
sėdžiui Amerikos Lietuvių Ta 
rybos Vykdomasis Komitetas. 

Po posėdžio išleido atsišau
kimą ALT skyriams ir vieti
niams komitetams. Gaila, at
sišaukime daugiau kalba apie 
įvykusį Tarybos suvažiavimą, 
nors tai jau visiems žinoma iš 
laikraščių. Be.t stinga konkre
čių nurodymų skyriams apie 
atitinkamus persitvarkymus ry
šyje su tautininkų srovės įsi-
.fungimu į Tarybos darbą. 

Atsišaukime skyriai ragina
mi ruoštis minėti Vasario 16-
tą, kviečiant dalyvauti valdžios 
atstovus ir šio krašto politikos 
bei spaudos veikėjus. 

Tautininkų pasitarimas 
Brooklyne , ' 

Gruodžio 12 dieną Brooklyne, 
Tautininkų Klube, įvyko New 
Yorko ir apylinkės tautininkų 
veikėjų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo atstovai ir iš New 
New Jersey bei Connecticut. 

Buvo apsvarstyta visa eilė 
klausimų, daugiausiai surištų 
su tautininkų srovės atstovų 
BALFe veikimu. Priimta ati
tinkamų rekomendacijų, 

ALM ir bendras 
tautininkų sroves seimas 

Jau anksčiau buvo nutarta 
1949 metų kovo 26-27 dieno
mis šaukti New Yorke Ameri
kos Lietuvių Misijos ir kitų 
tautininkų srovės organizacijų 
seimą. Tos srovės organizaci
jos New Yorke ir apylinkėse 
buvo prašytos imtis sudaryti 
to seimo rengimo komisiją. 

Gruodžio 12 dieną įvykusia
me pasitarime tokia komisija 
išrinkta. Į ją įeina: Petras 
Mačiulaitis, Juozas Sagys, Do
mas Klinga, Vytautas Abrai-
tis, A. S. Trečiokas, Juozas P. 
Ginkus, Dr. M. J. Colney, Juo
zas Tysliava, Pranė Lapienė ir 
Ona Valaitienė. 

Svečiams priimti šeimininkes 
išrinktos Ieva Baltuvienė ir 
Ieva Trečiokienė. 

Seimą kvies ALM, LVS ir 
ALTC Reorganizacijos Komisi-

kovo 27 dienai, o kovo 26 
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PLUG IT IN M A C K E N Z I E  

RUSAI VIEŠAI SKUNDŽIASI, KAD NE
GALI SUVALDYTI LIETUVIU 

Visa Amerikos spauda pas
kelbė Lietuvos komunistų par
tijos generalinio sekretoriaus 
A. S. Trofimovo viešą nusi
skundimą, kad nesiseka Lietu
voje jvesti kolektyvinius ukius. 
' Trofimovas skundžiasi, kad 

"tautininkai ir buožės" — o 
tai reiškia: savarankiški Lie
tuvos ūkininkai, kurie nuo pro
seneliu laiku dirba savo žemę 
— griežtai priešinasi kolekty
vinių ūkių jvedimui ir, sako, 
net graso nužudyti tuos, kurie 
prisidės prie kolektyvinių ūkių 
jvedimo. 

Visai suprantama, kad lietu-

TRUMANAS KARTO
JA: "RAUDONA j 

SILKĖ" 

viai priešinasi. Dar nėra šimto 
metų, kaip Lietuvoje buvo pa
naikinta baudžiava, o nepri
klausomoje Lietuvoje buvo pa
naikinti ir dvarai. Dabar ko
munistai nori vėl atgaivinti 
dvarus, kur jie užima ponų 
vietą ir nori Lietuvos ukinin-
kus padaryti jų baudžiaunin
kais. 

Trofimovas dar skundžiasi, 
kad Lietuvoje platinami "pro
vokaciniai gandai" ir kad val
džios Įstaigose bei fabrikuose 
labai išsiplatino vagystės. 

Laikraščiai praneša, iš diplo
matinių sluoksnių suži n o j ę. 
kad ir lenkijoje yra didelis pa
sipriešinimas prieš tos naujos 
baudžiavos Įvedimą. Vieną to
kį straipsnĮ mes perspausdina
me šios dienos angliškame sky
riuje. 

Jdomu ir tai, kad Lietuvos 

sekretoriaus vietą uSima nebe 
Sniečkus, nebe Preikšas, kurie 
nors kįlme buvo lietuviai, bet 
jau tikras rusas Tsrofmiovas. 

New Yorke Federalis teismas 
iškėlė kaltinimą prieš Alger , . , ,. . 
Hiss už kreivą priesaiką. komunistų P»rt"°s gen"rallm" 
prisiekė, kad būdamas aukštu 
State Departmento valdininku 
nedavė niekam slaptų doku
mentų, o W. Chambers, buvęs 
žymus komunistas, pripažino, 
kad A. Hiss dokumentus jam 
davė. Tie dokumentai dabar 
atrasti. 

85 ESTAI TIKI LIKTI 
ČIA 

Liuteronų Taryba apsiėmė 
rūpintis 85 estų likimu ir ąp-< 
gyvendinimu šiame krašte. Tie' 
estai dabar yra laikomi Ellis 
Island. Jie, neturėdami USAj 
Įvažiavimo vizų, mažais laive-! 
liais atplaukė iš Švedijos, bijo-J 
dami, kad iš ten nebūti; atiduo
ti į sovietų rankas* 

Penkiolika tų esfų atplaukė 
rugpiučio 19 dieną. Vienai po
rai iš tų jau čia gimė kūdikis. 
Kiti 69 atplaukė rugsėjo 20 d. 
Ligi šiol jie laikomi Ellis Is
land. Dabar tikisi, kad prieš 
Kalėdas galės iš ten išeiti. 

& * 
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Kainų nupiginimui reikalingas ir padidintas darbingumas 

Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoje 

l litiką Izraelio valstybės reika GRUODŽIO 10 — 
Vengrijos Smulkiųjų Savi

ninkų Partijoje vėl didelis "va-
Kai laikraštininkai paklausė Ivmas". Turėjo pasitraukti pen-

' ki ministerial ir pats ministe-
ris pirmininkas Dinneys. 

riausybė sutiko atšaukti kalti
namus diplomatus, tik pareika
lavo, kad ir Rumunija atsiimtų 
du savo diplomatus iš pasiunti
nybės Washington©. 

Generolas McArthur sako, 

Trumaną, ar jis dabar nebus ki
tokios nuomonės apie komunis
tų šnipų bylą, tai jis tik nusi
juokė ir pasakė mums ir iš 
Lietuvos bylos gerai pažįsta
mus žodžius: "Mano nusistaty
mas nepasikeitė". Reiškia, šni
pų bylos kėlimas prezidentui 
vis tebėra "raudona silkė"... 

Ja . dieną Įvyks atskiras ALM sei-
. mas planuojamam persitvarky

mui formaliai apsvarstyti. 

B ALF o direktorių 
klausimas 

Dėl BALFo direktorių ne pi
liečių klausimo dar keliama kai 
kurių abejojimų. Atitinkamų 

.srovių vadovaujantiems asme
nims apie pakeitimo reikalą 
pranešė tik BALFo pirminin
kas. Iš to pranešimo esą nema
tyti, ar tuo reikalu yra pareiš
kusi savo nusistatymą visa BA 
LFo valdyba. 

Be to, pirmininko laiške bu
vo minėta, kad dėl buvimo BA 
LFo direktorių tarpe dviejų ne 
piliečių, visas BALFo veikimas 
turėjęs sustoti: net siuntų į 
Europą esą nebegalima išsiųs
ti. Tačiau BALFo centras ofi
cialiai pranešė spaudai, kad šio
mis dienomis yra išsiųsta į Eu-

*ropą lietuviams tremtiniams. 
367 maišai ir 50 dėžių drabu
žių ir batų. Siuntos svoris nu
rodytas per 46,000. svarų, o 
vertė beveik $41,006. Taigi jo
kio sustabdymo, matomai, nėra 

Iš tautininkų srovės pusės, 
vietoje pasitraukiančio V. Ras-
tenio, kandidatu į BALFo di
rektorius siūlomas į. P. Gin
kus, Brooklyn, N. Y. Pasiūly
mas sveikintinas, hes J. P. Gin-

- kus gyvena toje pačioje gatvė-

GRIAUS PEIPINGĄ 
Kinijoje komunistai jau vi

sai prisiartino prie Peipingo 
miesto sienų, šiaurinės Kinijos 
armijos vadas Įsakė griauti na
mus ir iš jų sudaryti užtvaras, 
kad apsigintų nuo komunistų 
puolimo. Jei komunistai Įsi
veržtų į miestą, gynėjai žada 
palikti miestą "sulygintą su že
me". 

Kovos prieš Taft-Hart
ley įstatymą 

CIO, AFL ir didžiųjų gele
žinkelininkų unijų vadai siūlo 
sudaryti akcijos komitetus ir 
veikti bendrai už Taft-Hartley 
Įstatymo panaikinimą, kai tik 
susirinks 81-sis kongresas. Tas 
pasiūlymas iškeltas Industrijos 
Organizacijų Kongrese. 

Tame pačiame kongrese pa
siūlė remti Trumano "New 
New Deal". 

le ir su sąlygomis pripažintų tąi^f^ Japonijos padėtis po komu-
1 i n 1 efn lo i' m q i* i' mn Lriv»i-lA^ valstybę. nistų laimėjimų Kinijoje gero-

Taip pat jia reikalauja, kad įai s"silPnėj<>- Sako, reikėsią 

tone, bet nežinodama ką dary
ti su tuo karu, nutarė... atsi
klausti savo vyriausybių 
strukcijų. 

in-

gIS DIRVOS NUMERIS 
yra tik prieškalėdinis. Jis 

yra trijų dalių, 18 puslapių: 
Kitą savaitę išeis Kalėdinis 
numeris. Atsiuntusieji savo 
kalėdinius sveikinimus pa
skelbti, ras juos kitos savai

tės DIRVOJE. 

je, kaip ir BALFo centras, o 
tai yra didelis patogumas ak
tyviai dalyvauti BALFo dar
buose. Be to, kaip žinoma, J. 
P. Ginkus yra vienas iš dau
giausiai pasižymėjusių veikėjų 
tremtinių šelpimo reikaluose. 

Berlyne rusai galvoja prijun
gti prie miesto daugiau artimų 
miestelių. Tuo budu tikisi su
daryti daugiau... balsų komu
nistų naudai. 

• 

Bevinas, Anglijos užsi e n i ų 
reikalų ministeris, sako, kad 
rusai labai užbėgo už akių Ber
lyno klausimo išsprendimui. Ji.1 

taip pat kritikuoja USA svyra 
vimą dėl vokiečių nuginklavi
mo. ( 

• I 
Vengrijoj teismas n u t ei s C 

mirti vienos amerikiečių alie
jaus kompanijos direktorių. Ki
tus du nuteisė kalėj iman. 

GRUODŽIO 11 
Visoje Kinijoje, kurią dar 

kontroliuoja č i a n g Kai-šeko 
valdžia, įvestas karo stovis. 
Nankinge prasidėjo beveik vi
sų namų kratos. Ieškę komu
nistų agentų... 

• 

Prezidentas T r u m anas "su 
simpatija" išklausė čiang Kai-
Šeko žmonos prašymus pagel
bėti Kinijos vyriausybei, ku
riuos ji išdėstė būdama pakvie
sta pas prezidentą arbatos. 

• 

Sutartyje su Korėjos vyriau
sybe numatyta Amerikos para
ma Korėjai $300,000,000 pei 
artimiausius trejus metus. Su
tartį pasirašė vakar Seoule, 
Korėjos sostinėje. 

• .  

Izraelio valdžios atstovas pra
nešė iš Tel-Avivo, laikinosios 
žydų valstybės sostinės, kad 
Egipto kariuomenė pradėjo di
delę ataką Nirin srityje, bet ta 
ataka buvusi'atmuštą. 

• 

Winston Churchill reikalauja, 
kad Anglija pakeistų savo po-

butų greit sustabdytas karo 
reikalams nenaudojamų Vokie
tijos fabrikų naikinimas ir kad 
Ispanija, nors ir Franco valdo
ma, butų priimta į UN. « 

• 

UN konferencija priėmė nau-| 
ją Žmogaus Teisių Deklaraciją, 
kuri buvo ruošiama trejus rne - j  
tus. Sovietinis blokas, Saudi i nu_tarimas prieš išsiskirstant iki 
Arabija ir Pietų Afrikos Uni
ja tino balsavimo susilaikė. 

GRUODŽIO 14 
Marshallo plano vykdytojas 

Hoffman sako, kad parama Ki
nijai butų ir toliau duodama, 
jei net ir sugriutų Čiang-Kai-

Japonijoje daugiau kSriuome- šeko vyriausybė, jeigu tik nau-
nės, laivų ir lėktuvų. 

Dar vienas karas kilo Pietų j 
Amerikoje. Nicaragua kariuo
menė Įsiveržė į Costa Rica. I 

j 

GRUODŽIO 13 i 

ja Kinijos valdžia busianti... 
ne visiškai komunistiška! 

' • 

Naujas Berlyno valdžios gal
va vakarinėje dalyje, Reuter, 

ŠIOJE ŠALYJE 
REPUBLIKONŲ partijoj da

bar daug planų, kaip persitvar
kyti. Vieni siūlo j partijos pir
mininkus atstovą Dirksen ir 
siūlo išstumti senatorius Van-
denbergą, Taftą ir Wherry iš 
vadovybės. 

Naujosios Anglijos jaunieji 
Republikonai reikalauja stip
rios pozityvios liberalios lini
jos. Senieji vadai siūlo sušau
kti kitais metais "atgaivinimo 
konferenciją"... 

ATSTOVŲ RUMŲ Educatio
nal and Labor Subcommittee 
pareikalavo ištirti komunistinės 
veiklos apsireiškimus Mokyto
jų Unijos 555 skyriuje New 
Yorke. Drauge reikalauja iš
tyrinėti tą patį ir tfti unijai gi
miningoje United Public Wor
kers of America organizacijoje. 

• 

MINKŠTOS ANGLIES pro
dukcija, jasirodo, jau žymiai 
pralenkia pareikalavimus. To
dėl kasyklų vadovybės ir nesi
jaudina girdėdamos, kad John 
L. Lewis rengiasi reikalauti su
mažinti angliakasių darbo die
nas. 

ASMENINĖS PAJAMOS šio
je šalyje dar padidėjo. Spalių 
mėnesio apskaičiavimai rodo, 
kad šio krašto gyventojų pajf-
mos pasieki' $215,600,000,000 
per metus. 

Pereitais metais spalių mė
nesį tie apskaičiavimai rodė-
$200,000,000,000, o rugsėjo mė
nesį — $215,600,000,000. 

• 

IJN-AMERICAN Activi ties 
komisija buvo susikirtusi su 

nos tarp amerikiečių, anglų ir 
Paskutinis UN konferencijos ; prancūzų zonų Berlyne 

t , išsiskirstan* i1"' i ' -
i balandžio pirmos buvo — re-

siulo, kad butų panaikintos sie- Į teismu dėl surastų dokumentų, 
kurie buvo pavogti iš State De
partmento su tikslu perduoti 

Transjordanijos parlamentas 
komendacija visoms valstybėms- vieningai patvirtino arabiškos 
pripažinti Korėjos vyriausybę. Palestinos uniją su Transjorda-

USA, Kanados ir vadovau- j Seoule vienintele teisėta Korė-;nįja karaliaus Abdulah vadovy-
jančių Vakarų Europos valsty-!''os vy"ausybe. Už tą balsavo | bėje, nežiūrėdamas, kad kiti 
bių atstovai susirinko Washing-
tone tęsti derybų dėl šiaurės 
Atlanto saugumo sutarties. 

GRUODŽIO 12 
33 balsais prieš 15 UN kon

ferencija patvirtino rezoliuciją, 
kuri numato įsteigti trijų vals
tybių patariamąją komisiją Pa
lestinos reikalams. 

žydų nužudyto grafo Berna-
dotte ir UN Palestinos padali
nimo plano rekomendacijos, ku
rioms žydai priešinosi, i| rezo
liucijos išbrauktos. 

• 

Egipto karalius Farukas in
formavo visų arabų valstybių 
galvas, kad suliejimas arabiš
kos Palestinos dalies su Trans-
jordanija, Transjordanijos ka
raliaus Abdulah valdžioje, "ne
atitinka palestiniečių tautos va
lios". 

• 

Pasirašyta sutartis, pagal ku
rią Newfoundland© sala tampa 
Kanados provincija. Ta sutar
tis dar turės buti patvirtinta 
Britų parlamento. 

• 

Rumunijos valdžia pareikala
vo ^atšaukti du USA ir du An
glijos diplomatus iš Bukarešto. 
Sako, kad jie... rengė sąmok
slą nuvesti Rumunijos valdžiai 

48 valstybių delegacijas prieš 
šešias. 

Sovietų reikalavimas panai
kinti Korėjos reikalų komisiją 
ne tik buvo atmestas, bet ir 
Ukraina iš tos komisijos paša
linta. 

arabų kraštai tam nepritaria. 
• 

Graikijos vyriausybės kariuo
menė atsiėmė iš sukilėlių Kar-
dicf. 

©RUODŽIO 15 
State Departmentas pareiškė. 

Arabų taryba, kuri paskelbė j ka(j Hoffmano nuomonė apie 
Kinijos rėmimą ir tada, jeigu 
Čiang Kai-šeko valdžia pasikei
stų, esanti tik jo asmeniška 
nuomonė. 

"šventąjį karą" Palestinoje, pa
smerkė Transjordanijos kara
liaus Abdulah planus pasidary
ti ir arabiškosios Palestinos ka
ralium. 

Yra ženklų, kad kai kurios 
arabų valstybės nori buti su-
kalbamesnės su žydų valstybe. 
Arabų ir žydų kariniai vadai 
atidarė kelią į Betliejų kalėdi
niams piligrimams. 

Dėl Costa Rica ir N igaraguos 
Berlyne plačiai kalba, kad Į "karo" Amerikos Valstybių Ta-

rusai mano iki balandžio mėne-iryba nutarė, kad turi susirin-

komunistai 
Nankinge 

rusų šnipams. Komisija norė
jo pati tą bylą vesti, o teismas 
pareikalavo jam perduoti. 

Dabar susitarė, kad filmos, 
kuriose yra nufotografuoti do
kumentai, bus komisijos žinio
je, bet FBI galės tas filmas pa
tikrinti ir teismas taip pat ga
les matyti, jei reikės. 

• 

PREZIDENTO elektorių ko
legijoje iš visų 48 valstijų skai
čiuojama 303 balsai už Trumą, 
ną, 189 už Dewey ir 39 UŽ 
Thurmond. Balsuotojų skaičius 
už Trumaną ir už Dewey buvo 
toli ne tiek daug skirtingas, 
kaip elektorių. Ne veltui sa
koma, kad Amerikoj elektorių 
sistema prezidento rinkimuose 
tik klaidina žmones ir tie elek-

iai visai nereikalingi, nes 

sio įsteigti savo pusėje 
Vokietijos" valdžią... 

visos 

Indijos Kongresininkų parti
jos darbo komitetas pasiūlė, 
kad Indija atsikratytų nuo sa
vo padėties, kaip Britų Domi
nija, ir taptų respublika. 

• 

Costa Rica paskelbė mobili
zaciją priešintis prieš užpuoli
mą iš Nicagaruos pusės. Ame
rikos Valstybių Taryba, vei 

Washingtone šitą kaltinimą j kianti Rio de Janeiro sutarties 
laiko juokingu, bet USA vy~! pagrindais, susirinko Washing-į Transjordanija. v 

' t 

Šiaurės Kinijoje 
izoliavo Peipingą. 
pasklido gandai apie greit jvyk.- j  ^-mories ir patys žino, už katrą 
siančią taiką, tai y*» ;«. apie į kandidatą jie balsuoja, 
pasidavimą. Į m 

PREZIDENTAS Trum anas 
parėmė labai didelius atlygini
mų pakėlimus aukštiesiems val
džios pareigūnams. Jis siūlo 
net daugiau, negu abiejų parti
jų atstovai Kongrese. Kabine
to nariams siūlo pakelti atlygi
nimą iki $25,000 per metllS vie
toj dabartinių $15,000. 

Buvęs prezidentas H o o v er, 
pritardamas, kad aukštiesiems 
valdininkams reikia pakelti al
gas, neužmiršta ir paties prezi
dento su vice prezidentu. Jis 
siūlo, kad jiems butų ir algos 
pakeltos ir kitoms išlaidoms 
daryti hutų duoto daugiau lftit* 
vSs. 

kti Amerikos Respublikų užsie
nių reikalų ministerial ir sprę
sti, ką reikia daryti. 

• 

Marshallo plano administra
cija uždraudė Anglijai, Belgi
jai ir Olandijai parduoti atgal 
į Ameriką atmatas to metalo, 
kurį tie kraštai gauna iš Ame
rikos Marshallo planą vykdant. 

• 
Palestinos arabai, priešingai 

Arabų Lygos nuomonei, sako, 
kad jie visi iki vieno nori tini-
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