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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

Sandarieciq seimas 
Sandariečių seimas vietomis 

tikrai buvo karštas. Beveik vi
sa pirmoji diena praleista gin
čuose dėl dviejų ar trijų dele-

KARAS KOREJOJE 
fr ' 

Prez. Trumanas davė įsakymą tiekti pagalbą 
Birželio 25 d., ankstyvomis 

ryto valandomis, gerai pasiren-
gatų teisėtumo. Atrodė, kad tik gusi Sovietų Sąjungos globojama 
maža seimo dalyvių dalis numa- šiaurinės Korėjos komunistinės 
nė tikrąjį tų ginčų pamušalą — vyriausybės kariuomenė pradėjo 
pasipriešinimą prieš "reformato- j pulti Pietų Korėją. Po pirmų 
rius", įtariamus, kad jie nori| puolimų buvo ir oficialiai pa-
Sandarą "suliaūdininkinti" ir 
nori tam tikslui pakeisti kai ku
riuos vairininkus. 

Tačiau "konservatoriams" sei-' 

skelbtas karas Pietų Korėjai. 
Komunistai puola 50 -60,000 ka
riuomene. 

Iš pirmųjų karinių pranešimų, 
mo dalyvių dauguma buvo in-j kurie pradžioje dar labai šykš-

•stinktyviai palanki, nes, pasiro- tūs, atrodo, kad Pietų Korėja 
do, daug seimo dalyvių liaudinin- buvo užpulta netikėtai, ji nebuvo 
ką nelabai skiria ne tik nuo so-'karui pasirengusi ir todėl komu-
cialisto, bet kartais net ir nistinei kariuomenei pasisekė ke-
nuo... bolševiko. I liose vietose prasiveržti. Komu-

Senieji sandariečiai tvirtina,' nistinė kariuomenė, gerai gink-
kad jie visų pirma lietuviai, kad luotą (neabejojama, kad sovie-
jie demokratai, kad jie sandarie-j tiniais ginklais) mėgina ir iš-
čiai nuo senų laikų ir kad neno- laipinimus užfrontėje, kad grei-
ri žinoti jokių partijų .. Sąmo-jčiau sulaužytų pasipriešinimą ir 
ningiems liaudininkams, žinoma, užimtų visą Pietų Korėją. Aišku, 
visa tai atrodo nesusipratimas,1 skubiai siekiama visus pastatyti 
tačiau tam nesusipratimui išsi- prieš įvykusius faktus 
aiškinti seime nebuvo vietos. Korėjos padalinimas į dvi da-
Kai antrą dieną, pasibaigus apy- lis yra paskutiniojo karo išdava,1 tyje. 
skaitiniams valdybos narių pra- kada dar buvo naiviai tikima Į 4# {sakyta tuoj sustiprinti ka-
nešimams, buvo užsiminta, kad gera Sovietų Sąjungos valia ir rines Amerikos jėgas Filipinuo 

vo įvairiai samprotaujama. Bu
vo net nuomonių, kad gal Ame
rikos vyriausybė numos ranka 
ir lengvai atiduos sovietų sauva
lei dar vieną kąsnį. Bet, pasior-
do, šį kartą tokiai sauvalei pa
sakyta nabai aiškus: ne! štai 
DIRVOS redaktorius šio laikraš
čio numerio išėjimo metu lan
kėsi Washingtone, dalyvavo 
spaudos konferencijoje ir iš ten 
pranešė telefonu: 

1.Prezidentas Trmmtnas bir
želio 27 d. davė įsakymą, kad 
Amerikos oro ir laivyno pajėgos 
pradėtų tiekti Pietų Korėjai ka
rinę pagalbą. 

2. Sep t in ta jai Amerikos laivy
no armijai pavesta saugoti For-
mozos salą. nuo užpuolimo. 

3. Formozos saloje esanti Ki
nijos tautinė vyriausybė papra
šyta, kad ji susilaikytų nuo rau
donųjų užimtos Kinijos terito
rijos puolimų ir tuo neprovokuo
tų karo veiksmų Fonnozos sri-

gal dabar reiktų padiskutuoti 
apie Sandaros veikimą, tai pa- jos pasitcauks, kada tik bus 
aiškėjo, kad pranešimai forma- pasirašyta taikos sutartis. Deja, 
liai jau priimti ir jokių diskusi- sovietų užmačios daug greičiau 
jų nebereikia ... paaiškėjo, negu buvo laukta. Jie 

Priėjus prie valdybos rinkimų, primetė šiaurės Korėjai komu 

manoma, jog sovietai iš Korė- g©. 
5. Tdftjau pralysti karinę mi

siją | Prancūzų Indokiniją ir 
pradėti teikti karinę pagalbą. 

Aišku, kad šitos priemonės nu
sako Amerikos nusistatymą Ko 
rėjos užpuolimo atveju. Ir rei-buvo pasiūlyta palikti senąją'nistinę vyriausybę ir dabar no-

valdybą, bet atsirado ir kitas J ri užimti visą Korėją. Jie gerai manyti ka(j energingas vy-
pasiūlymas — rinkti visai naują, j supranta, kad būsimuose įvy- rįausybės veikimas pirsidės prie 
Vėl po gana karštų ginčų, kaip kiuose Korėja, kaip strategiš- pa(jėties sutvarkymo bei ramy-
rinkti, tik į pirmininko vietą te-j kai reikšminga vieta, gali f u- atstatymo 
atsirado antras kandidatas - vaidinti cUdelį vaidmenj •• Prasidėjus kar0 veik8mams 

Arlauskas is Bostono, kuns ta- Pietine Korėja yra globojama kas klausia. ar 

c.au gavo vos 7 balsus, o sena- Jungt. Amerikos Valstybių. K^. pasaulinio karo 
sis pirmininkas P. Pivoriūnas is dangi Amerika nesiruose jokiai 
Pittsburgho — 29. Į kitas valdy-1 agresijai, tai ir ypatingesnės 
bos vietas opozicija jau riebesi- ginkluotos pagalbos jai neteikė. 
ryžo siūlyti kandidatų. 

Pagaliau seimas baigtas tai- karinė misija, kuri susidėjo iš 
kingai, daugumai manant, kad 500 asmenų. Su visais šeimų na-
per smarkūs "reformatoriai" ta- riais, skaičiuojama, Pietų Ko-
po atsodinti į pritinkamą jiems rėjoje Amerikos piliečių galėjo 
vietą, o aniems gal tikintis, kad būti iki 2,000 asmenų. / 
laikui bėgant jie pamažu vis-| Paskutinieji partizaną veiks-
vien mažiau ar daugiau pasieks mai Korėjoje, kad ir nesiruo-
savo... šiant tokiems įvykiams, kokie 

'dabar vyksta, vis dėlto galėjo 
SLA seimas ! paakinti, kad Pietų Korėja pa-

SLA seimas iškilmingai a^,eju turStų ™kalin^ , , . j a kieki ne tik gerai paruostų vyrų, darytas pirmadieny pries pietus. į ll5rMlrti„« w 

pradžia? Į šį klausimą atsaky
mą gausime pačiu artimiausiu 

_ . , ,»« » .. .. laiku. Bet iš sovietinės prakti-Joje buvo tik Amerikos armijos^ ^ ka<J k>. 

kaip reikiant pasipriešinama, jie 
tuojau aprimsta ir visas kaltes 
verčia kitiems. Juk ir šiuo at
veju Sovietų Sąjunga oficialiai 
dar neužsiangažavusi. Iki šio 
laiko dar neturima ir jokio ofi

cialaus pareiškimo, * kaip Sovietų 
Sąjunga ruošiasi laikytis Korė
jos karo atveju. Neoficiali jos 
laikysena visiems gerai žinoma, 
nes ji ir šį karą per savo pasta
tytą marionetinę šiaurės Korė
jos vyriausybę paskelbė. Bet ar 
ji norės ir oficialiai į šį karą 
kištis, reikia labai paabejoti. 
Juk sovietai linkę ''bandyti'*. Ir 
jeigu jie pamato, kad bandant 
nėra pasipriešinimd, tada pasi
ima viską, ką tik gali. Bet šiuo 
atveju, deja, toks bandymas su
laukė labai greito ffr nemažiau 
griežto atsakymo, i 

žinoma, jei sovietai oficialiai 
įsimaišytų į šį Korėjos karą, ta
da reikėtų sutikti, kad jau pra
sideda trečiasis pasaulinis karas 
Bet niekas dar nelinkęs manyti, 
kad sovietai tokiam trečiajam 
karui jau būtų pasiruošę. Jie 
tik pasaulyje propagandos keliu 
yra sukėlę baimę, kad sovietai 
nepaprastai galingi ir jų visi tu
ri bijoti. Gi iš tikrjųų Sovietų 
Sąjungoje po paskutinio karo 
dar labai daug neužt&isytų sky
lių * 

Saugumo Taryba devyniais 
balsais, Jugoslavijai susilaikius, 
nutarė įsakyti, kad šiaurės Ko
rėjos kariuomenė sustabdytų ka
ro veiksmus ir grįžtų į savo te
ritoriją. Bet šio nutarimo ne
klauso ir karas eina toliau. Vi
sos agentūros skelbia apie šiau
rės kariuomenės veržimąsi pir
myn. Saugumo Tarybai iškyla 
naujas rūpestis: kas daryti su 
įsakymo neklausančiu? 

Džiugu, kad Amerikos Atstovų 
Rūmai, blaiviai vertindami esa
mą padėtį, priėmė mobilizacijos 
įstatymą ir tuo vėl suteikė pre
zidentui Trumanui teises, jei tik 
būtų reikalas, kiekvienu momen
tu paskelbti mobilizaciją. Tai 
dar vienas geras ženklas, kad 
sovietinėms agresijoms norimai 
rimčiau pasipriešinti. 

*. 

y 

¥ 

Dail. V. Raulinaitis prie medžio (vyšnia) skulptūnaa 

ATSISVEIKINIMAS (plačiau žiūr. 6 psL) 

Pracūzija vėl k vyriausybės 

TRUMPAI KALBANT 
• Iš Vokietijos ir kitų kraštų 

Seimą sveikino Baltimorės ma- bet ir_^nk1^- Deja, užpuolus ko-į. Izraeų įšvyko nemažas skaičius 
ioras. Pirmą dieną dalyvavo 106 munistams paaiškėjo, kad ginklų įžydų Vokietij0je paskutiniu — 
. . . • .v nėra ir pnesmtis labai sunku.L papism rwist.phima. kad i 

me-
delegatai iš išrinktų 156. Pirmo-"*** " p—/T° Trr """'r itu tačiau pastebima, kad dalis 
ji diena, du posėdžiai, buvo pra- Ąmenkos karine misija ten ^tokių žydų jau grįžo vėl Vokie-
leisti formalumams ir plataus sirupmusi tik Korėjos karių Pa-.tijon. Grįžusieji pasakoja,, kad 
masto pasikeitimams kompli- ruošimu, bet nesirupmusi jų ap- naujiems imigrantams Izraelyje 
mantais vėliau — ausipažinimo ginfelavimu' įsikurti esančios labai sunkios 
Dobttviams I ,Ir kai «£ karo ve,tom!t .pnes| sąlygos, todėl jie ir grįžę iš ten. 
SLA seimas numatomas brigtt Korėją buvo _pradėti, y» XoJdų grįžusių žydų Vokietijoje 

. . , • -• «io Iki laikraščio išėjimo dienos bu-bei įvyksiančius seimus bus pla- J 

čiau parašyta kitame DIRVOS 

vyriausybė skubos keliu kreipė-

numeryje. 

Lietuvių Archyvas 
« primename, kad nuo ateinan

čio numerio DIRVOJE pradeda- kas atsitiko, ir labai svarbi, kū
mas spausdinti LIETUVIŲ AR-Jrie renka ir registruoja istori-
CHYVAS. Tai yra eilė didesnių, nius faktus. 
rašinių apie Lietuvos nelaimin-l Dar nežinia, ar bus galima tą 
guosius laikus, prasidėjusius medžiagą išleisti atskiromis kny-
prieš dešimtį metų. Tai yra me-

priskaitoma jau 7,000. 

• Amerikos darbo ministeris 
Tobin, dabar dalyvaująs Švei
carijoje vykstančioje Tarptauti-

gas labai brangina. Tolimesniuo-įn§s Darbo Organizacijos konfe-
se rašiniuose bus tos medžiagos rencij0 j e, pareiškė, kad JAV 
daugiau. Ji įdomi pasiskaityti niekada nebesitiki sulaukti to-
tiems. kurie giliau domisi tuo, depresijos, kokia buvo prieš 

paskutinį karą. Amerikoje socia-

• Raudonojoje jūroje susprogo 
iš Anglijos į Indiją plaukęs lai
vas. Jis vežė sprogstamąją me
džiagą. žuvo 72 įgulos nariai. 

• Vakarinės Vokietijos duome
nimis, Sovietų Sąjunga dar ne
grąžino 1,500,000 karo belaisvių. 

• Vakarų Vokietijos Sąjungi
ninkų okupacinėse įstaigose dir
ba 470,000 vokiečių. Jų tarpe 
yra 322,973 vyrai ir 148,523 
moterys. 

Jau kelintą kartą po šio karo 
taip susideda, kad kai tik vyksta 
pasaulyje svarbūs įvykiai, Pran
cūzija neturi vyriausybės. 

Štai, šiuo metu Paryžiuje po
sėdžiauja šešių Europos valsty
bių konferencija, svarstanti ang
lies ir plieno pramonės sujun
gimo klausimus. To plano di
džiausias inspiratorius yra Pran
cūzijos užsienių reikalų ministe
ris Robert Schuman, bet vyriau
sybei negavus reikiamo pasiti
kėjimo, jo rankos tolimesnei ak
cijai lieka labai suvaržytos. 

Be šios konferencijos, Pary
žiuje vyksta svarbūs ekonomi
niai ir politiniai pasitarimai su 
Indokinija. Ir Čia, nesant vy
riausybės, susidaro didelė spra
ga. 

Pagaliau, prasidėjęs karas Ko
rėjoje taip pat reikalauja ener
gingos vyriausybės veiklos, o 
ji tuo tarpu užimta vidujiniais 

Visi patriotiškieji Prancūzijos 
laikraščiai reikalauja, kad esa
moj padėty nedelsiant būtų su
daryta nauja vyriausybė ir tuo 
būtų gelbimas pačios Prancūzi
jos prestižas. 

Paskutinėmis žiniomis, niaują 
vyriausybę sudaryti pavesta bu
vusiam ministeriui pirmininkui 
H. Queille, radikalsocialistų par
tijos nariui. 

Pasiruošė susprogdinti 
keliui 

džiaga ateities Lietuvos ir beni-
drai pasaulio istorijai. Keturios 
knygos Lietuvių Archyvo buvo 

gomis. Todėl tiems, kuriems ta 
medžraga gali būti reikalinga 
ateityje, patariama pasidaryti 
iškarpas iš DIRVOS ir jas sau-

Įvairiose Vokietijos vietose 
pastebėta, kad visuose didžiuo
siuose keliuose paskutiniu metu 
buvo padarytos ypatingos sky
lės ir jos pridengtos tam tikrais 
dangteliais. Tos skylės įtaisytos 
taip, kad reikalui esant būtų ga
lima greit įdėti minas. Jos esan
čios padarytos tokiose vietose, 

ŠIOJE ŠALYJE 
KELEIVINIS LĖKTUVU ku
ris skrido iš New Yorko į Min
neapolis, ties Michigano ežeru 
pateko į audrą ir įkrito į ežerą, 
žuvo 58 žmonės. Tai yra viena 
iš didžiausių aviacijos nelaimių. 
Tik du atvejai yra buvę, kada 
žuvo kiek daugiau žmonių, ši 
nelaimė atsitiko kaip tik po to, 
kai buvo paskelbta, kad palygi
nus lėktuvų atliktas keliones su 
nelaimių skaičiumi, nelaimių 
nuošimtis yra labai mažas ... 

Specialistai tvirtina, kad lėk
tuvas buvo žaibo įtrenktas ir 
todėl turėjo įkristi į Michigano 
ežerą. 

• 

BALTIMORĖJ prezidentas Tru
manas atidarė vieną iš didžiau
sių pasaulyje aerodromų, šį ae
rodromą padėjo frengti federali
nė vyriausybė. 

• 

ATSTOVŲ RŪMAMS priėmus 
įstatymą sumažinti akcizo mo
kesčius visu bilijonu dolerių, 
svarbiausia klausimas bus — 
padidinti bendrovių mokesčius. 
Prezidentas yra pareiškęs, kad 
jis vetuos kiekvieną mokesčių 
sumažinimo įstatymą, jeigu ne
bus numatyta kitų mokesčių, ku
riais būtų padengiamas susida
ręs trūkumas. Numatoma, kad 
akcizu mokesčių vietoje, kuriuos 
sumoka visi pirkėjai, turės ati
tinkamai daugiau mokėti stam
biosios bendrovės. 

• 

KALIFORNIJOS UNIVERSITE
TE atleidžiami iš tarnybos 157 
tarnautojai, kurie nesutiko pasi
rašyti pareiškimų, kad jie nėra 
komunistų partijos nartai. 

• 

SENATAS priėmė įstatymą, ku
riuo padidinami socialinio drau
dimo išmokėjimai beveik dvigu
bai ir, be to, įtraukiama į socia
linio draudimo sistemą dar apie 
10 milijonų žmonių. Atstovų 
Rūmai irgi yra priėmę panašų 
įstatymą. Dabar specialioje abe
jų rūmų delegatų konferencijoje 
turės būti suderinti tų projektų 
skirtumai ir įstatymas bus per
duotas pasirašyti prezidentui. 

SUSTREIKAVO keturių geležin
kelių iešmininkai. Streikas liečia 
vidurinės ir vakarinės kraštą 
dalies geležinkelius. 

MOKYKLOMS reikia 10 bilijonų 
pasitarimais, kaip sudaryti nau-|kur sprogimas tikrai ilgam lai- dolerių paramos trobesių staty

bai ir 6 bilijonų mokytojų atly
ginimui pagerinti. 

ją kabinetą, žodžiu, naminiai j kui nutrauktų susisiekimą tuo 
reikalai, kurie galėtų būti tvar-į keliu. 

Tokių pasirengimų esą paste
bėta ir kituose Vakarų Europos 
kraštuose. 

komi ir ne tokiu įtemptu laiku, 
labai kenkia bendriesiems rei
kalams. 

Šį kartą Prancūzijos vyriau
sybė griuvo dėl mažiau uždir
bančių darbininkų atlyginimo 
pakėlimo. Socialistai jau seniai 
reikalavo, kad valdininkams bū
tų pakelti atlyginimai, bet mi 

• Danijos vyriausybė pranešė, Esteris pirmininkas atsižyelgda-
mas į Prancūzijos finansinę pa 

išleistos jau Lietuvoje. Kiekvie- goti. Tuo būdu bent bus išsau-
nas, kam reikalinga istorinė me- gotas didesnis tų straipsnių ko-

apie tuos laikus, tas kny- pijų kiekis. 

linis saugumas didinamas, o tuo 
pačiu metu lyginasi ir turtų pa
skirstymas. _ 

• Buvęs Vokietijos kancleris 
dr. Heinhich Bruenning, dabar 
gyvenąs JAV, po šio karo jau 
antrą kartą vyksta į Vokietiją. 
Pirmą kartą jis ten lankėsi 1948 
metais. Bruenningo kelionės, 
neabejotina, turi politinį tikslą 

kad sovietai Baltijos jūroje nuo 
1946 metų yra sulaikę 33 danų 
žvejų laivus. Visi jie kaltinami, 
esą, žvejoję sovietų teritoriniuo
se vandenyse, nors iš tikrųjų nė 
vienas tokio nusikaltimo nėra pa
daręs. 

• Jugoslavijos valdžios sluogs-
niai skelbia, kad Bulgarijos ka
riuomenė pradėjo krašto viduje 
didelius persigrupavimus. Be to, 
pastebėtas ir didesnis kariuome
nės telkimas prie Jugoslavijos 
sienos. 

Lietuviška šveicarų 
RADIJO VALANDĖLE 

S. Garbačiausko iš Zuericho, 
Šveicarijoje, pranešimu, liepos 
2 d., sekmadienį, nuo 11:20 iki 
12:00 vai., Šveicarijos Radio Be-

nesutiko. Socialistai nusi- romuenster, Studio Zuerich, ban-
ir trumpomis ban-

dėtį, 
leido, kad atlyginimai būtų pa
didinami tik mažiau uždirban
tiems valdininkams, bet ir čia 
susilaukė iš Bidault pasiprieši
nimo. Pagaliau įvykęs balsavi
mas, kur prieš vyriausybę balsa
vo socialistai, de Gaulle šalinin
kai ir komunistai, iššaukė nau
ją krizę. 

Vyriausybe atsistatydino, bet 
prezidentas Vincent Auriol pa
vedė kabinetui eiti pareigas, kol 
bus sudaryta nauja vyriausybė. 

ga 567.1 m. 
gomis stotis Schwarzenburg 
48.66 ir 31.46 m. transliuos lie
tuvišką valandėlę, pavadintą: 
"Verstummte Welt, Saenge und 
Sagen des litauischen Volkes" 
("Nutilęs pasaulis, lietuvių tau
tos dainos ir padavimai"). 

Tai bus pirmoji po karo švei
carų radijo lietuviška programa, 
kurią tik po didelių pastangų 
pasisekė įvykdyti bei gauti pri
tarimą. L, G. K. 

FRANK ERICKSON, vienas iš 
žymiausių įvairiausių lažybų ir 
lošimų organizatorių, pripažintas 
kaltu (pats prisipažino) apie 60 
tos rūšies nusikaltimų, už kurių 
kiekvieną gresia apie metus ka
lėjimo. Tai yra pirmasis žymes
nis rezultatas tų tyrinėjimų, ku
riuos Senato komisija yra pradė
jusi apie visus lošimus, lažybas 
ir su jais surištus nusikaltimus, 
policijos ir net valdžios parei
gūnų bei politikos žmonių papir
kinėjimus. Tie lažybų ir lošimų 
organizatoriai išvilioja bilijonus 
dolerių iš žmonių. Tas žmonių 
silpnybės išnaudojimas Ameri
koje yra virtęs visų didžiausia 
"pramone". 

Ericksonas prisipažino kaltas, 
nenorėdamas, kad teismas gau
tų progos giliau tą dalyką tyri
nėti ir neprieitų arčiau prie ''ka» 
muolio". i 


