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CLEVELAND, OHIO 

V I L T I S  
KVIEČIA I TALKĄ 
Dirvoje jau buvome pranešę, 

kad prieš tris mėnesius oficialiai 
įregistruota nauja spaudos ir ra. 
dijo draugija Viltis. Jos pirma
sis uždavinys — rūpintis tauti
nės linkmės spausdinių leidimu, 
kovoti dėl lietuvybės, Lietuvos 
laisvės, informuoti apie viso pa
saulio lietuvių veiklą, jieškoti 
naujų ir geresnių laisves kovos 
kelių. 

Vilties draugija, kuriama tam* 
kad minėtų siekių įgyvendinime 
būtų sutrauktas didesnis kapi* 
talas ir dėl dirbamo darbo tiks
lingumo visad galėtų lemiamą 
žodį pasakyti draugijos nariai, 
parinkdami tam darbui pasiruo
šusius ir tinkamus asmenis ir 
nustatydami jų darbo kryptį. 

Viltis, pirmoj eilėj, pasiryžusi 
perimti tolimesnį Dirvos leidi
mą, rūpintis jos gerinimu ar 
teisingiau pasakius, gerinimą 
tęsti. Jei Vilties finansiniai iš
tekliai leis, ji ryšis tartis ir su 
kitais laikraščiais, jei susilauks 
pasiūlymų, dėl jų perimimo ir 
leidimo sutikslinimo. Vilties 
draugijos nariai pasisakys ir dėl 
galimybių leisti dienraštį, kurio 
daug naujųjų Dirvos skaitytojų 
širdingai pageidauja. 

Visiems šiems darbams įvyk
dyti reikia sutelktinio kapitalo. 
Kas jį gali sudėti ? O sudėti gali 
ir turi tie, kurie tais siekimais 
gyvena, dėl jų sielojasi ir grau
žiasi, kad jie dar neįvykdyti. j 

Iš kiekvieno, kuris šiam dar
bui pritaria, juo sielojasi, nerei
kalaujama atiduoti visas turi
mas santaupas, bet prašome 
duoti tiek, kiek pajėgiama ir 
manoma, kad jo duodama duok
lė pakankama. 

Viltis «avo nariu#, pagal įmo
kėtas duokles, laiko: 

10 dolerių — eiliniais, spren
džiamuose reikaluose turinčiais 
1 balsą; 

25 dolerių — rf mėjais, spren
džiamuose reikaluose, turinčiais 
5 balsus; 

100 ir daugiau dolerių — gar
bes nariais, sprendžiamuose rei
kaluose turinčiais 10 balsų. 

Vilties draugijos nariais kvie
čiami būti visi pasaulio tautinės 
minties lietuviai. Jos organiza
vimui telkiami talkininkai. Daug 
kur % talkininkai jau susirado, 
dar daug kur jų reikia. Todėl ir 
kviečiame, ne tik patiems dėtis, 
bet imtis ir talkos daugiau na
rių pritraukiant. Visas infor
macijas ir reikiamą talkai me
džiagą galite gauti kreipiantis 
Dirva, 6820 Superior Ave., Cle
veland 3, Ohio. 

Į Vilties draugiją jau yra eilė 
įstojusių narių. Nuo ateinančios 
savaitės mes kiekvienam Dirvos 
numeryje skelbsime naujus Vil
ties draugijos narius. 
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Metai baigiami <* •  

rūpesčiais Kas yra valdžia? 
KALĖDOS NEATNEŠI x 

VISUOTINIO DŽIAUGSMO 
Visoje Amerikoje pagal seną 

paprotį skambėjo kalėdinės gies
mės, gyventoju languose blyk
čiojo žvakės ir kaip ir kiekvie
nais metais jie prie sotaus sta
lo valgė kūčių vakarienę, išklau
sydami pirmadienį prezidento 
Trumano kalbos radijo keliu 
perduotos iš jo gimtojo Inde
pendence, Missouri, tačiau ... 
įprastines kalėdines nuotaikas 
savo niūriu šešėliu temdė Korė
jos pusiasalis. Nuėjo niekais vi-

ir tai palaikė nauja kliūtimi 
tęsti deryboms. Vis dėlto jie ir 
toliau kaltina sąjungininkus, kad 
sąrašuose trūksta dar daugelio 
tūkstančių raudonųjų karių ... 

KĄ ATNEŠTŲ PALIAUBOS? 

Nepaisant didelių sunkumų 
Korėjos derybose, sąjungininkų 
derybininkai vis dar turi vilčių, 
kad paliaubos dar gali įvykti.. 
Bet kas bus po jų? čia diploma-

lą prezidentas Trumanas pareitą 
šeštadienį .kreipėsi' į uždarbių 
stabilizavimo įstaigą (Wage 
Stabilization Board) prašydamas 
padaryti sprendimą, ypač kad 
visi pasitarimai nepavyko. Pre
zidentas ta proga įspėjo, kad ir 
unijų nariai bei plieno bendrovių 
vadovai panašiai esą atsakingi 
už krašto gynimą kaip ir jis 
pats. Jei WSB įstaigai nepavyk
tų rasti reikiamo sprendimo, 

tiniai ir kariniai sluogsniai įžiū-' Prezidentas galėtų panaudoti dar 
vi įvairių galimumų. Esą, Korė-' drastiškesnes priemones išveng-

"Draugas", rašydamas lietu-
nenusileidžia. Įsikišęs į šį reika- vių vienybės reikalu, Diplomati-
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... . i ja tapsianti ginkluota stovvkla streikui, pav. konfiskuoti plie-
sos viltys trečią Kalėdų dieną • su politiniai padalinta teritorija. Ino imones lr « darbininkus pa-
sulaukti taikos Korejoje — at-1 iigesniam Iaikui Jx pajėgos tu_ versti vyriausybės tarnautojais, 
virkščia, pastaruoju metu dėl rSs ten iš|aikyti nemažiau 100 

karo belaisvių Įstrigusios dery- 000 kari _ kad užkjrsti ke,, 
nAC XTAI V\nD1AlrA nuvirini t r-% U m į ' 

jbitoutl talka 

Dirvos talka iki gruodžio 
mėn. 26 dienos davė lygiai 400 
naujų skaitytojų. Tie skaityto
ji sudaro 1360 taškų. 

Atskiri talkininkai turi taškų: 
Taškai 

Paplėnas J., Chicago 221 
Astrauskas St., Worcester 188 
Pauža VI., Detroit 104 
Sodaitis Ant., Brooklyn 68 
Švarcas P., Collinsville 64 
Paršeliūnas J., Toronto - 34 
Česonis A., Baltimore 32 
Saladžius Pr., Rochester 32 
Smigelskis A., Cleveland 24 
Vilutis E., E. Chicago 24 
Diržys A., Venecuela 20 
Kęsgaila S., Montreal ' 1 20 

Kiti talkininkai turi po ma
žiau taškų. Talkai beliko nepilna 
savaitė. Iki premijų paskyrimo 
reikia dar 100 skaitytojų. 

bos vėl pasiekė sunkiai išbren
damą klampynę. Tūkstančiai 
amerikiečių šeimų su dideliu ne
rimu laukė žinių apie savo ar
timųjų likimą tolimuose Rytuo
se, vis dar puoselėta viltys, kad 
gal tie dingę be žinios yra kur 
belaisvių stovyklose. O tuo tar
pu prieškalėdinis laikotarpis ir 
pačios šventės (dirbantiesiems 
— tik viena diena ...) pasižy
mėjo labai gyvu judėjimu Ame
rikos keliais ir geležinkeliais 
iš visų radijo aparatų skardint 
"Silent night" (Tyliosios nak
ties) garsams, milionai žmonių 
skubėjo lankyti savo artimųjų, 
masiškai lankytos bažnyčios, 
bernelių mišios iš St. Patrick'o 
katedros New Yorke buvo net 
perduotos televizijos. Gyvento
jai įprastu būdu rūpinosi dova
nų įsigijimu krautuvėse ir.ma
gazinuose, nors prieškalėdinės 
pūgos ir šalčiai bus kiek ir pa
kenkę prekybininkų bizniui. Sa
vo namuose drauge su savo šei
ma kalakutą valgė ne tik prezi
dentas, bet ir amerikiečių kariai 
Korėjoje. Tuo tarpu visą kalė
dinio džiaugsmo nuotaiką tem
dė ne tik tarptautiniai rūpes
čiai, bet ir vis labiau ryškėjan-
čios vidaus gyvenimo bėdos. Ge
rą nuotaiką gadino ir didelės 
nelaimės — kasyklų sprogimai, 
gaisrai, lėktuvų katastrofos ... 

/ 

KORĖJA — KUR DAR 
8000 KARIŲ? 

Po ilgų derybų komunistai pa
galiau pereitą savaitę sąjungi
ninkams įteikė belaisvių sąrašą 
— iš 11,559 kariij . belaisvių 
amerikiečių buvo 3,198. Iš 
savo pusės JT pajėgos komu
nistams įteikė 132,474 karių są
rašą. šie skaičiai ir vėl įklam
pino daugiau pusės metų be-
vykstančias derybas. Pietų korė
jiečiai pasigedo net 70,000 savo 
dingusiųjų be žinios karių, ame
rikiečiai — 8000. Jei, kaip spė
jama, 2000 karių galėjo mirti 
nuo žaizdų, šalčio, ligų, visvien 
dar trūksta 6000. Kur dingo tie 
kariai,^ ar pasiteisins jau anks
čiau spėti nuogąstavimai dėl jų 
išžudymo, o gal tai raudonųjų 
tokia taktika — priversti JT 
derybininkus padaryti reikiamas 
nuolaidas? šiaip ar taip, sąjun
gininkai yra pasiryžę nenusi
leisti karo belaisvių klausimu ir 
jau yra pradėję visu stropumu 
tirti patiektus belaisvių sąrašus. 
Artėjant Kalėdoms, parodydami 
savo gerą valią, jie pakvietė ko
munistus atsilankyti į Pusaną ir 
įsitikinti, kad 37,500 korėjiečių 
belaisvių nėra raudonųjų kariai, 
bet Pietų Korėjos civiliai gy
ventojai. Tai padaryta todėl, 
kad komunistai pasipriešino tų 
belaisvių išbraukymui iš sąrašų 
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galimoms komunistų agresijoms, 
šalia to, turės būti vedamas ir 
intensyvus propagandinis karas. 
Azijoje paliaubos atneštų nau
jus galimumus Mao Tsetungui 
ir naujus rūpesčius prancūzams, 
britams ir amerikiečiams. Pri-
rišdamas amerikiečių pajėgas 
Korėjoje Mao galėtų be didelių 
sunkumų pajudėti Indokinijos 
ar Malajų link. Prisibijoma, kad 
paliaubos galėtų sulėtinti Eu
ropos stiprinimo pastangas, pa
galiau komunistai po paliaubų 
neabejotinai galėtų tvirtinti, 
"štai turime taiką Korėjoje ir 
mes juk pirmieji pasiūlėme tai
kos derybas. Na, matot, mūsų 
taikos balandis nėra kokia pro
pagandos iškamša, kaip tvirtina 
amerikiečiai". 

PLIENO STREIKAS 
GRĘSIA... 

Pernai prieš Kalėdas įvyko 
geležinkelių streikas, šįmet vėl 
pakibo naujo — dar didesnio — 
streiko šešėlis, streiko, kuris 
gali ilgesnį laiką suparaližuoti 
gyvybinę plieno pramonę. Ga
mindama per 100 mil. tonų per 
metus plieno toji pramonė, su
prantama, pastaruoju metu dau
giausia gamina gynybos reika
lams. Ji apima šešias didesnes 
bendroves ir šimtus smulkesnių. 
C.I.O. unija, pareikalavusi pa
kelti plieno darbininkų vai. at
lyginimą 15 ct. vai. ir kitų prie
dų, turi per mil. narių, jų tarpe 
650,000 tik plieno pramonėje. 
Nieko nuostabaus, kad Naujųjų 
Metų išvakarėse grasomas strei
kas sukėlė daug rūpesčių vyriau
sybei — pabrėžiama, kad strei
kas ne tik į pavojingą padėtį 
pastatytų gynybos reikalų ga
mybą, bet ir jo išvados paska
tintų infliaciniu būdu kilti kai
noms ir uždarbiams visoje pra
monėje. Nors plieno darbinin
kams leidžiama pakelti uždar
bius 6 ct. vai., vis dėlto unija 

Dabar belieka laukti, ar plieno 
darbininkai su savo unija pa
klausys prezidento prašymo pe
rnešti darbo ligi WSB sprendimo 
ir ar jie įsisąmonins vyriausy
bės galvos apeliavimą į juos kaip 
į "gerus krašto pi liečiąs." 

VAKARAI.LAIMI 
BALSAIS... 

Pri«§ Kąlėdas Paryžiuje vyks
tąs Jungtinių Tautų susirinki
mas išsiskirstė 10 dienų atosto-l 
gi}, neišsprendęs pačių pagrin-lS0J1 °Plnl-,a esanti susijaudinu 

jos šefą Lozoraitį vadina "pa-
skiriu asmeniu", o VLIKą vals 
tybės valdžia. Ar taip iš tikrųjų 
yra? 

Kaip žinome, valstybės val
džia susideda iš trijų funkcinių 
organų: seimo, vyriausybės ir 
teismo. Ar dabar turime tokius 
organus? Iki šiol niekas nekal
ba apie Lietuvos teismą, kurio 
visos trys šakos (magistratūra, 
prokuratūra ir advokatūra) 
tremtyje turi beveik visus savo 
bendradarbius ir normaliais lai
kais sudarytą ir neatleistą va
dovybę (pirmininkus arba jų 
nuolatinius pavaduotojus). Jei 
visdėlto iki šiol net nekilo min
tis, jog čia turime savo teismą, 
kaip Lietuvos valdžios dalį, tai, 
objektyviai tariant, negalime 
rimtai kalbėti nei apie valstybės 
valdžios egzistenciją. 

Jei savitarpyje palaikytume 
Lietuvos teismą, kuriam turime 
visas personalines sąlygas, ir 
sudarytume Lietuvos seimą bei 
vyriausybę, tai vidaus santvar
kos požiūriu turėtume Lietuvos 

valdžią. Bet visvien ji neįgytų 
praktiškos galios, kol jos nepri
pažintų tarptautinės institucijos. 
Tokių sąlygų neturime, šioji tik. 
rovė yra mums skaudi. Bet ne
rimta remtis tuo, ko tikrumoje 
nėra. 

Lietuvos valstybes valdžios 
dalį dabar sudaro vien tik mūsų 
senosios administracijos užsie
niams likučiai, būtent, mūsų 
diplomatai keliose valstybėse ir 
jų vadovybė. Be vadovybės ne
gali veikti nė viena institucija. 
Nesvarbu, kaip ta vadovybė va
dinama. Juk nesvarbu ir tai, 
ar mūsų rezistencinį organą 

ŠVENTĖS IR SNIEGAS 
Pastarąsias dvi savaites, spėr 

jama, kad ir "Dirva", kaip ir ki
ti laikraščiai, skaitytojus pa
siekė žymiai pasivėluodama. Vė
lavo šiuo metu beveik viskas, 
kas paštu siunčiama, nes paštas 
buvo nepaprastai apkrautas 
šventiniais sveikinimais ir kito
kiomis šventinėmis siuntomis, o 
be to, gerokai pašto darbą ap
sunkino ir gana gausus sniegas. 

Paskutinė šių metų savaitė 
"trumpa". Kai kurie laikraščiai 
dėl tos priežasties išeina kiek 
mažesni. "Dirva" buvo visai pa
sirengusi išeiti normalaus dy
džio, bet jau pirmadienį paaiš
kėjo, kad maža yra vilties gauti 
trečiadienį popierio, pritaikyto 
spausdinti aštuoniems pusla
piams. Trečiadienį galutinai pa
aiškėjo, kad to popierio, bent 
jau šią savaitę, spaustuvė tik
rai neturės, nors jau daugiau 
kaip prieš mėnesį yra užsakiu
si. Todėl buvome priversti nau
dotis turimomis atsargomis, pri
taikytomis spausdinti tik 6 pus
lapius. Tikimės, kad tai nesu-

tremtyje vadiname VLIKu ar 
kuriuo nors kitu vardu. Taip , , , 
pat nesvarbu, kuriuo teisiniu' , 1 ^ sav^itę išeiti Tė-
pagrindu ir ar įprasta demokra- V1^ ? 8! ' . neS ^ sPfusdinania 

tine tvarka nepaprastais laikais e. ufie"ls Pus apiams skir-
susidarė diplomatijos vadovybės 1,° * uno atsarga spaus-
institutas. Nes juk nekeliame tuvej dar. ne talP ̂  ̂sekusi, 
klausimo, ar demokratiniu būdu n°!!f un™e dalintis su toje 

pačioje spaustuvėje spausdina-

dinių klausimų ir senoje padėty 
palikęs rytų — vakarų skirtin
gumus. Prieškalėdiniame laiko
tarpyje įvyko visa eilė vaka
rams palankių balsavimų, tačiau 
jie neturės jokių didesnių pa
sėkų. Nusiginklavimo klausimu 
sovietai nepajudinami priešino
si vakarų pasiūlymams, daugu
ma balsų nutarta sudaryti ko
misiją parengti laisviems rin
kimams Vokietijoje, bet... kas 
iš to, kad nei sovietai, nei jų 
dominuojama Rytų Vokietija ir 
girdėti nenori apie kokią nors 
komisiją. Saugumo Taryboje 
minėtinas vakarų laimėjimas — 
balsų dauguma 11 nariu, vietoje 
Jugoslavijos, išrinkta Graikija, 
nors sovietai dėjo visas pastan
gas įkišti Baltgudiją. • 

Sovietai yra tapę šnipinėjimo 
manijos aukomis — tokiais žo
džiais amerikiečiai pavadino so
vietus. šie pastarieji, ryšium su 
keturių amerikiečių lakūnų ka
linimu Vengrijoje ir numatoma 
jiems kelti byla, amerikiečius 
stipriai apkaltino špionažo ska
tinimu Europoje. Iš savo pusės 
amerikiečiai Kremliui įteikė no
tą atremdami jų kaltinimus ir 
per. šeštadienį jų diplomatas 
Valst. Dep-to įgaliotas net as
meniškai atsilankė sovietų už
sienių reik. komisariate, pabrėž
damas rimtai amerikiečių trak
t u o j a m ą  l a k ū n ų  k a l i n i m ą  i r . . .  
prašydamas sovietų, kad jie 
vengrus paspaustų lakūnus pa
leisti, nes, esą, amerikiečių vie-

susidarė VLIKas, kaip rezisten
cinis organas išimties stovio 
metu. Svarbu, kad mūsų dip
lomatinė institucija (diplomatai 
ir jų vadovybė) savitarpyje dar
niai sugyventų ir aktyviai veik
tų. Atrodo, kad tokių sąlygų dar 
turime. Taigi, džiaugkimės tuo, 
o ne anarchistiškai šią institu
ciją ignoruokime ir nihilistiškai 
niekinkime, prisidengę kovos su 
"vadizmu" baubu. K. 

s i . . .  Į d o m u ,  a r  t a i  l a b a i  s u j a u 
dins Kremliaus valdovus? 

Paskutinėmis žiniomis, ame
rikiečiai Kalėdoms gal'o naują . Red. past.: Del esamoa mūsų 
staigmeną vengrų karo teis- diplomatijos vadovybės pobūdžio 
mas visus keturis lakūnus, jiems kartais keliamas klausimas, 

prisipažinus , nuteisė sumokė- kaip ji veikia: ar kaip vadovau
ti po 30.000 dol. baudos ar, nesu- janti — įsakanti, ar tiktai kaip 
mokėjus, po 3 mėn. kalėjimo, derinanti. Mūsu žiniomis, Dipl. 
Dabar vyriausybė svarsto kokių §ef0 institutas 'laikomas esamų 
imtis priemonių, o spaudo tie- Lietuvos Diplomatijos įstaigų 
siog reikalauja siųsti vengrams beį pareigūnų veiklą derinančiu 

mu 
čiu. 

4 pusi. slovėnišku dienraš-

AMERIKOS LIETUVIŲ 

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
vyriausioji valdyba 

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 

proga 

sveikina visus narinis, talkininkus ir visauft pasa*rtyje 

esančius bendraminčius 

Dr. M. J. Colney 
J. Kasmauskas 
B, Duda -
A. S. Trefeicfras f 
M. Gureckas 

ultimatumą, reikalaujant tuoj 
paleisti, kalinamus amerikiečius. 
Esą, reikia gelbėti Amerikos 
prestižą... 

SOVIETAI BOSIĄ SULAIKYTI 
PRIE REINO? 

Kai vokiečiai su labiau pakel
ta nuotaika šventė Kalėdas, nes 
vis labiau jautė artėjantį sava
rankumą, amerikiečiai žurnalis
tai tyrinėjo galimybes atsispirti 
galimai sovietų^ invazijai Vokie
tijoje. Ass. Press korespondentų 
užklausti vakarų kariniai vado
vai pareiškė viltį, kad kad so
vietams pradėjus invaziją, jie 
gali būti sulaikyti ties Reinu. 
Dabar jau nebėra kalbos apie tai, 
kad priešas prasiveržtų ligi Pi-
rinėjų ir kad žlugtų didesnė Eu
ropos dalis. Sąjungininkų pajė
gos Europoje dabar jau žymiai 
padidėjo — pav. amerikiečių, ka
rių prieš metus buvo Europoje 
vos 40,000, šiems gi metams 
baigiantis esama 200,000. Britai 
turį 100,000 karių, šiuo metu 
Vak. Vokietijoje esančios 14 pa
jėgių sąjungininkų divizijų ga
lėtų sėkmingai pasipriešinti 22 
sovietų pėstininkų ir šarvuotoms 
divizijoms. Sovietai Rytų Vo
kietijoje laiko dabar 300,000 ka
rių šiuo metu tai pirmas 
kartas, kad sąjungininkai su sa
vo 400,000 karių skaičiumi pra
neštų sovietus Vokietijoje. Jie 
vakarų pajėgas Europoje pra
neša tik savo gausesne aviacija. 
Pagal karinius sluogsnius, nors 
sovietai dar nėra pradėję savo 
karinių pajėgų didinimo Euro
pos širdy, bet tai jie gali vyk
dyti kiekvienu metu. Esą, 1952 
metai būsią sovietų apsispren
dimo metais — jei jie nepradė-
sią tais metais puolimo, kitais 
metais jau galį būti per vėlu. 

V. Rimvydas 

(koordinuojančiu) centru. 

PRIMENAME, 
kad visiems, kurie užsisakys ar 
atnaujins Dirvą šiems metams 
jau pasibaigus, metinė prenume
rata bus skaitoma penki dole
riai, arba po 10 numerių už 
kiekvieną dolerį. Atskiro nume
rio kaina 1952 metais bus 10 
centų. 

PAVĖLUOJAMA SU 
UŽUOJAUTA 

"Tremtis" — vienintelis lie
tuviškas laikraštis Vokietijoje, 
neseniai paskelbė, kad toliau tye-
išeis tik vieną kartą per mėnesį. 
Dabar redakcija praneša, kad 
gavusi daug laiškų, kur ragina
ma laikytis ir siūloma finansinė 
parama, kad tik "Tremtis" ne-
suretėtų... 

Kaip ir paprastai, susirūpini
mas bei užuojautos atsiranda 
kiek pavėluotos. Tikslingiau bū
tų buvę uoliau palaikyti nuo pat 
pradžios, gal tada leidėjui ne
būtų reikėję padaryti dabartinį 
sprendimą... Į visas tas užuo
jautas "Tremties" redaktorius 
— leidėjas taip atsiliepia: 

"TREMTIS" nuoširdžiai dė
koja lietuviškosios spaudos nuo
širdiems Bičiuliams, tačiau pa
silieka prie savo ankstesnės pa
žiūros, būtent: nesinaudoti vi
suomeniniais pinigais bei auko
mis laikraštį leidžiant. "TREM
TIS" be jokių aukų buvo pradė
ta leisti, didelių pastangų pasė
koje buvo išlaikyta savaitraščiu 
pusantrų metų. Toliau ji lankys 
savo Bičiulius kiek rečiau, ta
čiau dar su didesniu ryžtu lie
tuviškais klausimais* 

J. BAČIONAS 
PERTVARKO SAVO 

KURORTUS 
J. Bačiūnas, eilės kurortų sa

vininkas ir nuomotojas, nuo 
ateinančių metų daro pakeiti
mus. Pirmiausia, nori visą dė
mesį sutelkti į Tabor Farm, So
dus, Mich, ir į Prospect Point 
ant Spring ežero, Mich. Toliau 
dėmesys bus nukreiptas į Bla-
ney Park ir į Grand Hotel Grand 
Island saloje. Nuo Norris Park, 
Tenn., esančio tolimam atstume 
nuo nuolatinės rezidencijos (Ta
bor Farmos) visiškai atsisako
ma. Gi Macatawos viešbutis, iš
nuomotas paskutinius penkis 
metus ėjusiam tvarkytojo pa
reigas Urbonui. 

Paskutinis patvarkymas J. 
Bačiūno jau seniai suplanuotas, 
kad naujos jėgos savistoviau įsi
jungtų į kurortų tvarkymą. 
Girdėti, kad Macatawa bus ir 
toliau J. Bačiūno propaguojamų 
kurortų eilėje. 

DP KOMISIJA 
BALFO NEMINI 

DP Komisija metams bai
giantis išleido biuletenį, kuria
me reiškia specialią padėką va
dinamoms "savanoriškoms agen
tūroms", daug pagelbėjusioms 
tremtinių į JAV atgabenimo ir 
įkurdinimo darbe. Nurodo, kad 
šių metų paskutinę dieną bus 
jaų išduota 360,000 vizų II pa
saulinio karo tremtiniams. 
Drauge yra dėkojama 35 JAV 
valstybių DP komisijoms, kurios 
veikia paskirose valstybėse. 

Biuletenio pabaigoje išskai
čiuojamos organizacijos, kurios 
bendradarbiavusios su DP Ko
misija. Jų yra paminėta 18, jų 
tarpe lenkų, ukrainų komitetai, 
ir net Tolstojaus Fondas, bet 
nėra mūsiškio Balfo. Matyt, jis 
liko uždengtas NCWC vardu ir 
formaliai DP Komisijai skaito
mas nežinomu. Kitaip, turbūt, ir 
negalėjo būti — mūsų Balfas 
nebuvo tiek pajėgus, kad galė
tų stoti į tą pačią eilę su stip
riaisiais fondais bei organizaci
jomis. Tokia yra realybė, nors 
daug kas turi liuzijų, kad Bal
fas yra visiškai lygiateisis su 
visomis kitomis panašiomis or
ganizacijomis,^ 
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