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M Ū S Ų  
VISUOMENEJE 

• Tarybos apsilankymas 

Amerikos . Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto trys na
riai šį pirmadienj lankėsi Wa-
shingtone ir įteikė Valstybės 
Departamentui memorandumą, 
kuriame raginama nepasiten
kinti vien tik nepripažinimu Lie
tos okupacijos, o ir veikliau pa
sireikšti. Ypač remiamas Ge
nocido Konvencijai, patvirtini
mas ir taikymas. 

Kai kurie laikraščiai buvo 
paskelbę, kad vykstama pasi-

• matyti su Valstybes Sekreto
rium Achesonu, ir net buvo nu-

, rodyta, kad tai bus pirmas atsi
tikimas, jog lietuvių delegaciją 

" priims valstybės sekretorius. 
Tačiau taip nebuvo, nes Acheso-

. no vardu delegaciją priėmė Eu
ropos reikalų direktorius Thomp
son. 

Antradienį delegatai lankėsi 
Sėiiato ir Atstovų Rūmų komi
sijose, kur irgi prašė paskubinti 
Genocido Konvencijos patvirti
nimą bei lietuvių kalbos įvedi
mą į "Amerikos Balso" ;|5|dijo 
pranešimų programą. 

Kad neįvyko pageidautas pa-
simatymas su Achesonu, aiški
nama tuo, lead kaip tik tą dieną 
Achesonas dalyvavo viešame ir 
uždarame Atstovų Rūmų užsie
nių politikos komisijos posėdy
je, kur svarstyti Korėjos ir For-
mozos reikalai. 

i Paskirstytos Parodos 
? dovanos 

lietuvių Dailės Parodos bi
lietų pirkėjams buvo numaty
tos trys dovanos, kurių paskirs
tymas įvyko sausio 29 d. New 
Yorke. Nustatyta tvarka buvo 

. traukiami numeriai ir paaiškė
jo, kad pirmąją dovaną — tele
vizijos aparatą — laimėjo bilie
tas nr. 37745, kurį buvo pirkęs 

x čibas iš So. Boston, Mass.; an
trą dovaną — 100 dol. vertės 
radijo aparatą — laimėjo nr. 
74^9, pirktas Detroite; trečią 
dovaną — 100 dol. karo pasko
los boną — laimėjo bilietas nr. 
33395, kuiį buvo pirkęs Jaunu
tis Dagys, 1510 Lake St., Mel-

> rose Park, 111. 

Mūsų korespondetams 
D3RVA1 dabar išeinant vieną 

' - Y:- ' ' '  

dieną anksčiau, prašome kores
pondentus laiškus su žiniomis 

• > taip pat anksčiau išsiųsti. 
Pirmadienį gautos korespon

dencijos visada gali būti įdėtos, 
jei yra skubesnio turinio. Antra
dienį iš ryto gautos tik svar-

• bios ir skubios žinios dedamos 
tą pačią savaitę ir tai yra pa
vojaus, kad gali tekti jas trum-

•' pinti. Trečiadienį gauti laiškai 
' neatidaromi iki laikraščio iš-

. , siuntimo. Taigi skubėti taip, 
kad laiškas ateitų į redakciją 

v"v>bent trečiadienį — maža pras-
'$?* i mės. • 
į Orientacijai kiek laiko eina 
v>; laiškai, nurodome šiuos pavyz-
f adžius: iš Washingtono ir New 

Yorko sausio 30 d., pirmadienį, 
C * K po pietų išsiųsti oro paštu laiš-

i^kai, į redakciją atnešti tik vasa
rio 1 d., trečiadienį 10 vai. 

Todėl' skubias žinias reikia iš
siųsti sekmadienį. 

* .  % % ''O * 

KOMUNISTAI 
PO KATALIKIŠKU VARDU 

Ir išsižada savęs... 
.DIRVOJE jau buvo raSyta, 

kad Newarke, N. J., tremtiniai 
ir vietiniai lietuviai pikietavo 
komunstų koncertą. 

Tai būtų nenuostabu. Bet 
nuostabu tai, kad tas koncertas 
buvo surengtas... šy. Jurgio 
Draugijos salėje. 

Bolševikai kaip bolševikai, bet 
ką reikia galvoti apie šv. Jurgio 
Draugiją, kurios principai yra 
krikščionybė, katalikybė, o ne 
komunistų globojimas! Tuo me
tu, kada popiežius ekskomuni-
kuoja katalikus už dalyvavimą 
komunistų partijoj ir už jų rė
mimą, katalikiška draugija glo
boja jų propagandą. 

Šitoj svetainėj daugelis drau
gijų ir klubų laiko savo susirin
kimus, bet dažniausiai tik že
mai, o komunistai užėmė vir
šutinę salę ir gieda ten Stalino 
psalmes virš mūsų galvų ... 

šitą kartą buvo jų chorų kon
certas, bet reikia žinoti, kad 
Bimba čia rengia ir savo masi
nius mitingus ir vis po patrono 
švento Jurgio vardu. Jis čia iš
viliojo iš lietuvių daug dolerių 
(paremia daugiausiai lietuviai 
karčiamnykai). 

Tremtiniai dėl tą j^io šios sve
tainės šalinasi ir savo susirinki

mus dažniau rengia parapijos 
svetainėje. Jurgine už tai pyks
t a .  O  t u r ė t ų  a n t  s a v ę s  p y k t i . . .  

* ¥ 

Vietiniame dienraštyje įdėta 
pikietininkų fotografija. Kai ku
riuose plakatuose galima išskai
tyti užrašus: "Away with the 
slaves of communism!", "Down 
with the red abortis Dr. Kas..." 
ir t.t. 

Koncerto rengėjai ir salės šei
mininkai, nusigandę pikietinin
kų, pakvietė policiją. Atvyko po
licija, reporteriai bet kadangi jo
kios netvarkos nebuvo, tai po
licija nieko neturėjo daryti. 

Sietyno choro atstovė repor
teriui išsigynė, kad tas choras 
turėtų ką nors bendra su komu
nistais ... Taip pat ir Aido cho
ro atstovė aiškinosi reporteriui, 
kad tai esanti "progresyvi - li
berali" ir antireliginė organiza
cija, bet kad būtų komunistinė 
— ne! 

Bepigu būtų kiekvienam vil
kui po avies kailiu pasislėpti, 
jei dantys nelystų aikštėn ... 

Bet laikas ir šv. Jurgio Drau
gijai pasirodyti, kas gi jii^ tokia 
yra. Newarkiškis 

PASAULIS NERIMSTA 
I Bombos, blokados, ginklai... 

Iš pirmo žvilgsni® ramus da- toliau, kuria linkme pra*dės lie-
bartinis laikas, tikrumoje yra tis raudonasis tvanas. 

Bet ir Europoj padėtis nėra 
ramesnė. 

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

SAUSIO 25 
' i . 

Anglijos konservatorių pas
kelbtoji rinkiminė programa ne
daug skiriasi nuo socialistų -
darbiečių pr6gramos. Konserva
toriai tik žada neiti toliau socia
lizmo linkme, bet nežada ir nai
kinti to, ką socialistų valdžia 
yra padariusi. Ta programa ma
žiau konservatoriška, negu bet 
kurių laikų liberalų programa. 
Taigi artėjančiuose rinkimuose 

SAUSIO 26 

Valstybės departamentas iš
leido papildomą pareiškimą, ku
riame įrodo, kad sovietai baigia 
savintis šiaurės Kinijos provin
cijas. Sovietai tą vadina "baisiu 
melu". 

• 

Ispanų laikraščiai piktinasi 
Achesono pareiškimu, kad san
tykių su Ispanija atnaujinimas 
nereikštų pritarimo dabartinei 

Anglijos piliečiai turės balsuoti Ispanijos valdymo sistemai. Sa-

r* 
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ne tiek už programą, kiek už 
tai, kam pavesti jos vykdymą. j 

• 

Vakarų Vokietijos vyriausybė, 
bijodama susikirtimo su okupa
cine valdžia, išleido atsišauki
mą į piliečius, ragindama susi
laikyti nuo nacionalizmo pasi
reiškimo ir nuo griežtų reikala
vimų Saaro klausime. 

• 

Italijoj dešinieji socialistai su
tiko dalyvauti Gasperri vyriau
sybėj 

Amerikos Valstybės Sekreto
rius Achesonas Senato komisi
joj pareiškė, kad jis, nors toliau 
būdamas priešingas karinės pa
galbos teikimui Formozai, su
tinka, kad būtų sustiprinta pa
galba ekonominėj srityje. 

m 

Ififlortezijoj atsirado savotiš
kas "Želigovskis". Olandų ka
riuomenės kai kurie daliniai, va
dovaujami nepaklusnaus kari
ninko, kovoja prieš Indonezi
jos respublikos kariuomenę, ne

įžiūrėdami, kad Olandija nusitarė, 
ir pripažino Indonezijos vyriau
sybę." Indonezijos vyriausybė 

ikaltina Olandiją, kad ji palai
kanti tuos savo "sukilėlius". 

t į-
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ko, kad toks pareiškimas yra 
kišimasis į Ispanijos vidaus rei
kalus. 

• t , <  

SAUSIO 27 

Prancūzijos komunistai orga
nizuoja streikus uostuose, kad 
sutrukdytų ginklų siuntimą iš 
Amerikos, kurie bus pradėti 
silpti pagal Atlanto Pakto susi
tarimus. Vyriausybė ėmėsi la
bai griežtų priemonių prieš tą 
komunistų akciją, kuri yra ti
piškas sovietų "penktos kolonos" 
darbas. 

• 

Indija formaliai tapo visiškai 
nepriklausoma suvereninė res
publika. Pirmuoju jos preziden
tu išrinktas dr. Rajendra Pra-
sat. Indija tačiau pasilieka Bri
tanijos bendruomenes narys. 

as nežino tikrai, kaip 
lino derybos su Kini-

cetungu, tačiau spėja
ma, kad sovietai reikalauja sep
tynių šiaurinės Kinijos uostų 
kontrolės, reikalauja Daireno ir 
Port Artūro uostų kontrolę iš
piešti iki Čefū, Cingtao ir kitų 

nno#ji 

dideliu įtempimu persunktas. 
Visų akys nukreiptos į toli

muosius Rytus: laukia, kas bus 

tus Kinijai greit grąžinti!), rei
kalauja specialių "mažumų tei
sių" Siankiange, ir, įdomiausia, 
reikalauja pusės milijono kinie
čių darbininkų į Sibiro *sritis< 

Šis paskutinis reikalavimas 
yra ypatingas. Galima spėti, kad 
tuo būdu "bus sutvaryta" de
portacija iš Kinijos į Sibiro 
vergiją politiškai nepatikimų 
žmonių, nors Kinija dar ir nėra 
formaliai sovietų užimta. 

Manoma, kad Kinijos "atsto
vai" su tuo sutiks, kad tik Mas
kva sutiktų padėti jiems įsiga
lėti Kinijoj. 

• 

Prancūzijoje turima žinių, 
jog Jungtinės Valstybės netru
kus pripažinsiančios Viet Namo 
valstybę, kurios priešaky stovi 
imperatorius Bao Dai, bei ku
rioje dar stipriai laikosi sukilė
liai, vadovaujami Hošiman. 

Vakarų Vokietijoj gresia ne
darbas. Manoma, kad kovo mė
nesį 2 milijonai vokiečių neteks 
darbo. 

, • 

Amerikos užsienių politikos 
pirmininkas senatorius Connally 
pareiškė, kad vandenilio bombą 
Amerika turi gaminti. Daug yra 
panašių balsų, kurie-sako, kad 
tokią bombą galėtų pasigaminti 
ir sovietai, tad, esą, būtų visai 
neprotinga savanoriškai užleisti 
pirmenybę kitiems ginklavimosi 
lenktynėse. 

SAUSIO 30 
Neoficialus plebiscitas Kipro 

saloje rodo, kad 95.7% tos sa
los gyventojų nori prisijungti 
prie Graikijos. Dabar toji sala 
yra Anglijos "Karūnos koloni
ja" ir ji Anglijai yra ypač svar
bi starateginiais sumetimais. 

• 

Kinijos komunistai kaltina 
buvusį Amerikos konsulą Sian
kiange už šnipinėjimą. 

• 

Kinijos nacionalistams pasi
sekę pakelti Formozos gyvento
jų moralę. Pradžioj buvo ma
noma, kad patys Formozos gy
ventojai gali sukilti prieš čian-
kaišęjjįįį.ir stoti komunistų 
pusė ft* 

SAUSIO SI 
Prancūzija pasirašė platesnę 

prekybos sutartį su Vakarų Vo
kieti^' 

• 

Kad čiankaišekas išsilaikytų 
Formozoje, esą reikalinga kas 
mėnuo 3,500,000 dolerių pagal
bos. 

# 

Siankiango delegatai atvyko f 
Maskvą dalyvauti ten vykstan
čiose derybose dėl tolimesnių 
Maskvos santykių su Kinija. 
Siankiangas yra viena iš tų pro
vincijų, kurios Achesono buvo 
paminėtos, kaip atskiriamos nuo 

trijų salų (o j ule Stalinas buvo Kinijos ir jungiamos prie so-
iškilmingai pasižadėjęs tuos uos- j vieti|ę 

Yra ar nėra blokados? 
Berlyno blokada, kuri apie 

metus laiko buvo jau priprastas 
dalykas, o paskui jau buvo pra
dėta pamiršti, dabar vėl mirgu
liuoja laikraščių skiltyse. 

Amerikiečiai pasirodė nuolai
dūs Berlyne ir atsisakė nuo nau
dojimo geležinkelių pastatu sa
vo zonoje, kuriame veikia Ber
lyno sovietinės geležinkelio įs
taigos dalis, bet rusai šito nuo
laidumo, kaip paprastai, neįver
tino. Tikriau sakant, įvertino, 
bet saviškai: jeigu nusileidžia, 
tai reikia dar daugau spausti. 

Kiekvieną dieną iš Vokietijos, 
nuo rusų zonos pasienio, atei
na vis kitokios žinios: čia, sa
ko, stovi dešimtys ar šimtai su
laikytų ir neįleidžiamų sunkve
žimių, važiuojančių iš vakarinių 
zonų į Berlyną su maistu ir ki
tokiomis prekėmis, čia vėl pra
nešama, kad suvaržymas pa
lengvintas ir jau galima va
žiuoti. Kitą dieną vėl praneša
ma, kad rusai atrado naujų prie
žasčių sustabdymams. Tiesa, kai 
amerikiečiai pasiuntė transpor
tą su kariška apsauga, tas trans
portas pravažiavo be jokių kliū
čių ... Rodos tą dalyką visi tu
rėtų suprasti... 

Kiekvienu atveju, amerffcfečių 
ir kitų sąjungininkų transporto 
lėktuvų pajėgos tebėra pasiruo
šusios vėl pradėti maisto tieki
mą, bet būsiančios panaudotos 
tik tikros blokados atveju. 

Tų pajėgų dydis ir organiza
cija laikoma paslaptyje, bet ne
abejojama, kad po blokados nu
ėmimo jos ne tik nebuvo iš
skirstytos, bet dar labiau sustip
rintos ir patobulintos. Bent^vie-
nas išmintingas atsargumas... 

Kas greičiau turės naują 
bombą? 

Atrodo, jog apie vandenilio 
bombą viešai pradėta kalbėti ne 
tam, kad būtų ką kalbėti. Ją 

rengiamas! daryti, o gal ji jau 
ir daroma. 

Bet iš sovietų girdėti, kad 
jie vandenilio bombos gaminimo 
keliu esą dar toliau nuėję, negu 
Amerika. Kiek čia teisybės, 
sunku pasakyti, bet aišku, kad 
visas filosofijas atmetus į šalį, 
tokias bombas gamins, kas tik 
galės. O jeigu gamins, tai kada 
nors ir mes ... Klausimas, kas 
p i r m a s  i r  k u r  . . .  

Ginklai plaukia į Europą 

Kai buvo svarstomas Atlanto 

ŠIOJE ŠALYJE 
CHRYSLER bendrovės automo
bilių fabrikų darbininkai paskel
bė streiką. Reikalauja, kad bend
rovė nuo kiekvienos darbo va
landos atidėtų į pensijų fondą 
po 10 centų, arba atitinkamai 
pakeltų atlyginimą. Bendrovė 
siūlosi bė atskiro fondo garan
tuoti, kad kiekvenas darbinin
kas, sulaukęs- 65 metų amžiaus 
ir dirbęs bendrovėje 25 metus 
gaus $100.00 mėnesiui pensijos. 
Unija su tuo nesutiko ir prasi
dėjo streikas, kuris, manoiiia, 
gali gana ilgai užtrukti. 

• 
ALGER HISS prisiekusiųjų teis
me buvo pripažntas kaltas krei-

paktas, kilo klausimas, ar jis i vai prisiekęs, ir nubaustas pen-
turės "dantis", ar bus tik taip ^erius metus kalėti. Už padidin

tą iki 10,000 dolerių užstatą pa
leistas, nes pareiškė, kad pa
duos apeliaciją. 

Ta bausmė jam paskirta tik 
už kreivą priesaiką, bet tuo pa
čiu yra pripažinta, kad, būdamas 
aukštas valdininkas, jis išdavi-
nėnėjo valstybės paslaptis so
vietų šnipams komunistams. O 
jis buvo artimas Roosevelto pa
tarėjas nelemtoje Jaltos konfe
rencijoje, jis aktyviai dalyvavo 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
stegime ir tt. 

Daugiąusiai kalbt? sukėlė Vafc* 
tybės Sekretoriaus Achesono 
pareiškimas, kuriame jis pasa
kė, kad Hiss yra jo draugas ir 
jis net ir po šio teismo sprendi
mo draugui nugaros neatsuks. 

Senate dėl to kilo triukšmas. 
Respublikonai senatoriai labai 
aštriai kritikavo tą Achesono 

sau popierinė deklaracija. 
Paskui buvo nutarta, kad 

"dantis" Atlanto sąjungai reikia 
duoti. O duoti juos «ftli. tik 
Amerika. 

Amerika sutiko tai padaryti, 
bet reikalavo, kad būtų sudary
tas aiškus tų "dantų" pavartoji
mo planas. Pareikalavo, kad 
būtų sudarytas jungtinis susi
tarusių šalių karinių pajėgų 
štabas ir bendras gynimoai pla
nas. 

Dabar tai padaryta. Lengva 
pasakyti, bet iš tikrųjų tar at
liktas milžiniškas ir sudėtingas 
darbas, pasaulio istorijoje dar 
negirdėto mąsto pasiruošimas. 
Po to Amerikos ginklai pradė
jo plaukti į Europą. 

šitų reiškinių akivaizdoje daž
nas drąsiau pasijunta, nes tokie 

nuo ne pasirengimai apsaugo .v. . 
malonių netikėtumų. O vis dėlto k_ad_^® 
drauge ateina mintis ir apie 
tai, kad tokie dalykai veltui ne-

sonas, žinoma, gali neatsukti 
"nugaros Hissui, bet tada prezi-

daromi. Kaž kas bus, kaž kas,dentas.tm;i įsukti nugarą Ache-
įvyks. Kada — nežinia, bat pa-'s.onul lr ' Valstybės Sekreto-
saulis neramus. riaus pareigų paleisti, nes neleis

tina, kad Amerikos užsienių poli
tikos vadovas būtų svetimos 
valstybės šnipo draugas ... 

Ne visi tokią didelę reikšmę 
skiria šitai draugystei ir laiko 
ją daugiau asmeniško pobūdžio 
draugyste, tačiau vyrauja nuo
monė, kad Valstybės Sekreto
riui nėra reikalo viešai tokią 
draugystę pabrėžti. 

Ž U V O  
GELBĖDAMAS VAIKĄ 

Bostone, Mass., gelbėdamas 
skęstantį amerikiečių vaiką, žu
vo Robertas Mendeikis, nese
niai atvykęs iš Vokietijos. Ro
bertas Mendeikis buvo 20 metų 
jaunuolis, geras plaukikas. 

KAM REIKALINGA PAŠALPĄ 

ft* 
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Bu v. Wuerzburgo lietuvių sto
vyklos gyventoja Petkūnienė su
sirgo akių liga. IRO gydytojai 
kuris laikas ją gydė be atlygini
mo, bet akį pradėjo aptraukti — 
ji nustojo regėjimo. 

Ta vargšė moteris kreipėsi į 
privatų vokiečių gydytoją, akių 
ligų specialistą. Tasai greit su
rado, kad akis apkrėsta džiova. 
Teko tą akį gydyti keletą mė
nesių, kol sumažėjęs regėjimas 
grįžo ir akis nuo ligos apsivalė. 

Bet po kurio laiko pradėjo 
karščiuoti ir pūliuoti antroji 
akis. Pasirodo, ir ta jau buvo 
akių džiova apkrėsta. Vėl teko 
kreiptis į tą patį gydytoją, vėl 
reikėjo keletą mėnesių gydytis. 

Dabar ta moteris, mūsų sesė 
lietuvė, pasveiko. Tik turi su
mokėti gydytojui už regėjimo 
išgelbėjimą 1,600 vokiškų mar
kių (400 dolerių). Kol tos sko
los neatlygins, Vokietijoje yra 
sulaikomas jos vyras ir du maži 
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Britų zonoje, netoli Bremeno, 
vienoje lietuvių stovykloje taip 
pat akių džiova susirgo lietuvis 
Naujokaitis. Vyras tik 33 metų 
amžiaus, žmona ir du maži vai
kai. 

Kad Naujokaitis neprarastų 
nors sumenkėjusio regėjimo, rei
kia jį vežti į akių TBC sanatori
ją Schwarzwalde, esančią be
veik už 1,000 mylių nuo stovyk
los. ; 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
ir BALFo pastangomis Naujo
kaitis į Schwarzwaldą nuvežtas 
ir ten yra gydomas. Bet iš ko 
dabar gyventi jo šeimai ir kuo 
atlyginti už ligonio gydymą? 

Tokių atsitikimų yra šimtais 
ir tokiems šelpti bei gydyti rei
kia lėšų. Tiktai suburtomis jė
gomis mes galime juos išgelbėti. 
Nepagailėkime aukos mūsų ne
laimingiems tautiečiams, esan
tiems tremtyje. Aukas siųskite 
neatidėliodami: * jjau buvo nuteista. 

ATLftiftfhfab MINIMUMAS — 
75 centai valandai — jau pa
sidarė privalomas įstatymo nu
matytose darbo srityse. Atlygi
nimo minimumo įstatymas lie
čia apie 22 milijonus Amerikos 
darbininkų. Tačiau daugumas iš 
jų jau ir ligi šiol gaudavo dides
nius atlyginimus. Dabartinio įs
tatymo įsigaliojimą praktiškai 
pajus kiek mažiau kaip pusantro 
milijono darbininkų. Bet ir jiems 
atlyginimo pakėlimas nebus toks 
didelis, kaip skirtumas įstatyme. 
Įstatyme ligi šiol buvo minimu
mas 40 centų, bet daugelis ir 
prieš pakeitimą jau gaudavo po 
60, 65 ir 70 centų už valandą. 
Tokiu būdu šio įtatymo įsiga
liojimas labai žymaus skirtumo 
nepadaro. 

• 

SOVIETŲ valdininko Glfibičevo 
ir Teisingumo Departamento 
valdininkės Coplon byla d£l šni
pinėjimo jau prasidėjo. Svar
biausias gynimosi tvirtinimas 
yra, kad čia buvo ne Šnipinėji
mas, o tik meilės pjusiihaty-
mai... Coplon atskiroje byloja "2 * 
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