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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

Kulfflpos Fondo centras 
Fondo skyriaus pastangos su
rasti centrą grįžo į jį, kaip boo-
merangas: Rašytojų Draugija, 
kuri yra Kultūros Fondo gimdy
toja, pasiūlė Clevelando sky
riaus valdybai prisiimti Jungti
nių Amerikos Valstybių LKF 
Apygardos Valdybos pareigas, 
rūpintis suorganizuoti daugiau 
skyrių ir vėliau sušaukti skyrių 
atstovų suvažiavimą, kuriame j 
jau normalia tvarka būtų suda
ryta LKF vadovybė Jungtinėse 
Valstybėse. 

Clevelando skyriaus valdyba, 
apsvarsčiusi tą pasiūlymą, nu
tarė tas pareigas prisiimti. 

Netrukus bus išleistas at
sišaukimas skyrių organizavimo 
reikalu. 

Skyrių jau ir dabar yra — 
tai vienu ar kitu vardu pasiva-j 
dinę kultūrinės veiklos rateliai, 
kai kur sudaryti visai panašiais, 
pagrindais, kaip ir L. K. Fon-| 
do skyriai. Tokiais atvejais lie
ka tik palaikyti ryšį, gal sude
rinti pavadinimą ar kitus for
mos dalykus. 

Kadangi LKF Jsfcitų turima 
labai mažai ir kadangi tie įsta
tai ateityje turėsią būti dar per
tvarkyti prisitaikant prie vie
tos papročių ir praktikos paty
rimų, tai laikinoji valdyba nu* 
mato pagaminti tik jų santrau
ką — instrukciją, kaip LKF 
skyrius steigti ir tvarkyti iki 
suvažiavimo. 

Šitaip susidariusio LKF cen
tro Amerikoje adresas nuo šiol 
bus Clevelando skyriaus valdy
bos sekretoriaus adresas^ bū
tent: Jonas F. Daugėla, 1844 
W. 47 St.f Cleveland, Ohio. 

Sandaros seimo aidai. 
Dėl šioj vietoj buvusių pa

stabų apie Sandaros seimo nuo
taikas iš valdybos narių tarpo 
buvo pareikšta, kad ir tose pa
stabose nebuvęs tiksliai atspė
tas tikrasis seime pasireiškusių 
diskusijų "pamušalas". Tačiau 
dabar patvirtinama, kad kaip 
tik tas "pamušalas" čia buvo 
teisingai paminėtas. Tą visai pa
tvirtina SANDARA, oficialus 
sandarieji ų organaa. šitai ką 
tuo klausimu SANDARA rašo: 

"Keletas mūsiškių laikraščių 
t "jau yra atsiliepę apie įvykusį 

ALT Sandaros seimą Baltimo-
rėje, pažymėdami, jog jame bu
vo. tam tikrų "susirėmimų 
Nors panašių dalykų seimuose 
pasitaiko dažnai, vienok šį kar-

Illinois Senato ir Atstovu baisas už Lietuva 
Prašo Prezidentą liepos 27 d. 

paskelbti LIETUVOS DIENA 
' 1922 metų liepos 27 diena sma žinia. Illinois Senatas ir 
buvo reikšminga Lietuvos isto-1 Atstovų Rūmai vienu balsu pri
rijai diena. Tą dieną Jungtinės ėmė rezoliuciją, kurioje pasmer-
Amerikos Valstybės pripažino kia Lietuvos okupantus ir prašo 
jauną Lietuvos respubliką de Jungtinių Amerikos Valstybių 
jure. Tam įvykiui paminėti buvo j prezidentą, kad jis liepos mėn. 
išleisti ię specialūs pašto žen- 27 d. paskelbtų Lietuvos diena. 
klai. 

1 Nuo tos dienos praėjo jau 28 
metai. Per tą laiką Lietuva ir 
vėl neteko savo nepriklausomy
bės, tačiau jos draugai ir to
liau išliko geraisiais jos pagel-
bininkais kovoje dėl laisvės. Nei 

Patyrėm, kad pmulkesnių in
formacijų apie šį įvykį gali su
teikti Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininkas adv. 
Antanas Olis. 

štai ką jis papasakojo apie 
tai DIRVOS skaitytojams. 

Jungt. Amerikos Valstybės, nei į. Trečiadienį, birželio 28 d. se-
visa eilė kitų kultūringojo lai-!natorius William Knox (resp.) 

Kadai būdavo sekmadienio popietį Lietuvos kieme... 

ilizuos tuo tarpu tik 20,000 

svcfjo pasaulio valstybių nepri
pažino Sovietų Rusijos agresi-
fos ir laikosi savo ankstyvesnių
jų deklaracijų dėl Lietuve* ne
priklausomybės. i dieną Senatas, o vakare ir At-

Šiomis dienomis Chicagos lie-J stovų Rūmai vienu balsu pri-
tuvius pasiekė ypatingai link-Į ėmė tokio turinio rezoliuciją: 

ir kiti Illinois Atstovų Rūmuose 
kalbėjo Lietuvos reikalais, atsi
mindami, kad artėja Lietuvos 
pripažinimo metinė sukaktis. Tą 

Pirmosios žinios apie mobili
zaciją daugelio buvo priimtos 
jei ne tragiškai, tai bent dra
matiškai. Daugumui susidarė 
įspūdis, kad jau yra prasidėjęs 
plataus masto karas, o šeimose, 
kuriose yra mobilizuojamo am
žiaus vyrų, stojo prieš akis 
išsiskyrimo šešėlis. 

Bet tuo tarpu (žinoma, jei 
įvykiai nepareikalaus daugiau) 
nėra kalbos apie visuotinę mo
bilizaciją ir dar nėra kalbos 
apie mobilizuojamų siuntimą į 
kovos lauką. 

Į kovos lauką siunčiama da
lis tų kariuomenės dalinių, ku
rie dabar yra ir kurie jau yra 
paruošti. Dabar numatomi mo
bilizuoti vyrai turės pakeist 
tuos kariuomenės dalinius, ku-

pastangos. Mūsų organizacija 
nelaužys šios šalies įstatymų, 
kurie draudžia tą daryti, ir ne
paniekins savo konstitucijos bei 
tradicijų." 

rie dabar turi btiti * 'išsiųsti į 
Tolimuosius Rytus. 

Numatyta, kad tam tikslui 
normaliai į kariuomenę stojan
čių savanorių gali neužtekti, 
nors savanorių kaip tik dabar, 
kai prasidėjo Korėjos karas, 
žymiai padaugėjo. 

Apskaičiuota, kad būtiniems 
rezervams papildyti reikės apie 
20,000 vyrų. Visai Amerikai 
tas skaičius nėra labai žymus. 
Pavyzdžiui New Yorko miestui 
tenka kontingentas 1,203 vy
rai, o Clevelandui apie 150. 

Nors ir mobilizuojamo am
žiaus, bet nebus imami tie, ku
rie jau yra dalyvavę pereitame 

Totalistinės jėgos šiandien grasina demokratijos ir 
.ac*^.^llaisves principams. Agresija visose pasaulio dalyse parei-

kare, taip pat V§lesnė.fe "eilėje kalavo daug žmonių gyvybių ir atnešė daug skriaudų, 
gali būti paliesti vyrai su šei-j Lietuvos respublika irgi yra tos agresijos nekalta auka. 
momis. Laisvės ir demokratijos išlaikymas visame pasaulyje 

Parenkant šaukiamuosius nu- reikalauja, kad tironija ir agresinės jėgos būtų išstumtos 
matoma pirmiau šaukti ne jau-^ir kad būtų atstatyta laisva valdžia tose valstybėse, kur 
nesnius, bet vyresnius, kurie jos dabar nėra. 
yra jau arčiau prie tuo tarpu! 1922 metų liepos mėnesio 27 dieną Jungtinių Ame-
nustatytos mobilizuotino am-[rikos Valstybių vyriausybė, pasiremdama laisvės prin-
žiaus ribos, būtent, 26 metų,|cipais, pripažino Lietuvos nepriklausomybę. To akto su-
kadangi po atidėjimo jau greit liktis sueina liepos mėnesio 27 dieną. 
"pasens". Bet kaip tik šito am- Kadangi demokratijos apgynimas visame pasaulyje 
ziaus vyrų daugumas jau yra re^a|auja kacj Vgj ^tų pasisakyta dėl tų laisvės princi-
buvę pasaukti karo metu, tai - / * _ \ r .. ,r * r 

iš jų gali būti nedaug mobili- P«i' kur,uos Jungtine Amerikos Valstybes tiki, tad da-
zuotinų dabar. Todėl spėjama 
kad daugiausiai bus paliesti 
23 metų vyrai. 

Dr. J. Šliupo paminklas 
Pereitą sekmadienį Chicagoje, 

lietuvių tautinėse kapinėse bu
tą jie atkreipė platesnio dėme-! vo iškilmingai atidarytas pa-
sj0 jminklas prie dr. Jono Šliupo 

Mat, ėjo kalbos, jog ALT 
Sandarą nori "užimti" pašalinė, 
organizuota grupė, kurios tiks
lai toli gražu nesuderinami su 
Sandara. Dėl to tai ir pašaliniai 
su didesne atida sekė įvykius 
seime. 

Šia proga norisi prisiminti, jog 
kaip prieš seimą, taip ir po jo, 
ALT Sandara nebuvo, nėra ir 
nebus surišta su kokia nors už
sienio politine partija, ar tai 
būtų krikščionys demokratai, ar 
tautininkai, ar liaudininkai ar 
socialistai, ar' kokie kiti. šioje 
šalyje sandariečiai yra tik arba 
respublikonai arba demokratai. 

Todėl kokie nors pasikėsini 
mai "prijungti'' Sandarą prie 
kitos šalies partijos yra tuščios 

kapo. 
Iškilmėse kalbėjo Lietuvos 

konsulas Chicagoje dr. Petras 
Daužvardis ir eilė kitų veikėjų. 

Kiek anksčiau buvo disku 
sijų apie tai, koks turėtų būti 
užrašas tame paminkle.' Vie
ni buvo linkę pabrėžti vienus, 
kiti kitus dr. J. šliupo veiklo 
bruožus. Atrodo, kad tas klausi 
mas tinkamai išspręstas. Pa
minkle iškalti tokie parašai; 

"Dr. Jonas šliupas, lietuvių 
tautos žadintojas ir kovotojas 
už jos1 laisvę. Gimė 1861.111.10 
Rakandžiuose, mirė 1944.XI.6 
Berlyne.'* Kitoj pusėj — "Dr. 
Jonas Šliupas, aušrininkas, kai 
bėtojas, rašytojas, švietėjas ir 
laisvos minties skelbėjas." 

Raudonieji vis dar laimi 
IŠ Korėjos fronto žinios atei

na mainingos, bet dažniau yra 
pranešama apie raudonųjų lai
mėjimus. 

Pereitą savaitę pirmiesiems 
amerikiečių sausumos kariuo-
mens daliniams susidūrus su 
įsiveržėliais, vienas batalijonas 
buvo apsuptas ir pateko į to
kią padėtį, kur nebebuvo gali
ma nei laikytis, nei buvo kelio 
pasitraukti. Tačiau tas "pra^ 
rastasis batalijonas'' pasižymė
jo nepaprastu narsumu ir, pra
siveržęs pro daug stipresnes 
priešo pajėgas, palyginti, net 
ne perdaug nukentėjęs, prisi
jungė prie pagrinidinio dalinio. 

Po to amerikiečiai susilau
kė ir pirmųjų savo tankų. Ta
čiau jų pirmas įstojimas į ko
vą nebuvo laimingas. Jų iš vi
so buvo tik 12. Po mūšio likoi 
t i k  d u  . . .  

Raudonųjų tankų amerikie
čių lėktuvai, artilerija ir prieš
tankiniai daliniai jau esą sunai
kinę iki 150, bent jau tikrai 
ne mažiau 120 (ne visus gali 
tikrai matyti, kiek pavyko juos 
sužaloti). Kadangi pradžioje už

puolikai pradėjo savo žygį su 
apie 150 tankų, tai jų dabar 
turėjo būti jau nebelikę nei vie
no sveiko. O tuo tarpu puolimas | 

bar yra NUTARTA, 
jog Illinois valstybės Senatas ir Atstovų Rūmai krei

piasi j Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentą, prašy
dami, kad jis išleistų proklamaciją, paskelbdamas 1950 
metų liepos 27 dieną Lietuvos diena ir atkreiptų j tai 
fisų Amerikos Jungtinių Valstybių piliečių dėmesį, pa
skatindamas tą dieną tnkamai paminėti, prisimenant čia 
minimus principus. 

Adv. Antanas Olis pabrėžė, 
jog ši rezoliucija yra svarbi 

kai kur vyksta vėl didelėmis'tuo, kad ji pirmą kartą yra 
tankų grupėmis, po kelias de-l'^"^ amerikiečiu ir 
Simtis, kurių tarpe pastebėtane koklos P"™0'0®. organic,, 
net pačių sunkiųjų sovietinių J08' 0 8 IU»°« valsty' 
tankų, 60 tonų, vadinamų be-
hemotų, kurių pradžioje nebu
vo matyti. Taigi atrodo, kad 
Maskva įsiveržėlius nuolat re
mia naujomis ginklų atsargo
mis. 

Pastebėta, kad raudonieji, ap
sirėdę civiliniais skarmalais, įsi
maišo į pabėgėlių minias ir 
taip pereina į amerikiečių lini
jų užpakalį, iš kur pradeda puo
limus. 

Šios savaitės pradžioj rau-

bės vardu kalbančio parlamento 
Kaip mes, lietuviai, mokėsi

me šį svarbų įvykį išnaudoti, 
pareis nuo mūsų pačių, čia jau 
yra mūsų organizacijų ir įstai
gų reikalas. VI. Vijeikis 

TRUMPAI KALBANT 
• Užsienių diplomatų praneši- • Prezidentas Trumanas gene-
mu, Maskvoje nėra A. Višinskio. 
Manoma, kad jis yra Kinijoje 
ar Korėjoje ir, greičiausia, ki
nus kursto kariauti su ameri
kiečiais. 

• Anglijos parlamentas davė 
ministeriui pirmininkui teisę 

donieji jau turėjo užėmę apiej^i j Korėją bet kuriuos karo 
trečdalį pif/tinė Korėjos. An- dalinius, 
tradienį po naujos jų atakos • Iš įvairių valstybių DP yra 

pareiškę norą kariauti Korėjoje 
savanoriais prieš komunistus. 

amerikiečiams teko trauktis. 
Raudonieji peržengė Kum upę, 
kuri buvo paskutinė gamtos 
kliūtis i Taejon, laikinę pietie- • Prancūzij vis dar be vyriau 
čių vyriausybės būstinė, kuri b®8* Naujus bandymus sudary-
yra. tik už 15 mylių nuo tos 
upės. -

ti vyriausybę daro buvęs kraš
to apsaugos ministeris Pleven, 

rolą leitenantą Manton S. Eddy 
paskyrė Amerikos armijos va
du Europoje. Ligšiolinis vadas 
generolas leitenantas R. Hueb-
ner išėjo į atsargą. Austrijoje 
esančios kariuomenės vadu pa
skirtas Stafford L. Irvin. 
• Daug vokiečių, btivusių II 
pasaulinio karo metu Vokietijos 
kareivių ir karininkų siūlosi į 
Amerikos kariuomenę kariauti 
su komunistais. 
• New Yorkas, kaip rodo pa
skutinė statistika, turi 7,842, 
000 gyventojų. New Yorką gy
ventojų skaičiumi dar pralen
kia Londonas. 

K O R Ė J A  
Šiaurės Korėjos komunistų 

karinis pajėgumas pasirodė žy
miai didesnis, negu pradžioje 
buvo skaičiuota. Buvo manyta, 
kad jie paleido į mūšius šešias 
mažas divizijas (po 6—9,000). 
Dabar paaiškėjo, kad jų yra ne 
mažiau kaip 15 tokių divizijų. 
Manoma, kad jie turi dar u* re
zervų Mandžūrijoj. 

• 
Amerikos kariuomenė dabar 

iš viso turi tik 10 divizijų (po 
15,000). Tik viena iš tų divizijų 
vra jau nusiųsta į Korėją, o ki
ta tik rengiama perkelti ar jau 
keliama iš Japonijos. Dar dvi 
Japonijoj esančios divizijos tu
ri likti Japonijoj, kadangi ir 
ten atsargumo sumetimais rei
kia laikyti apsaugą. Kitos ke
turios divizijos, nors ir paruoš
tos veikti, bet jos yra dar Ame
rikoj ir tik dabar pradedamos 
kelti per Didįjį vandenyną. De
šimta divizija yra Vokietijoj... 

Lengva apskaičiuoti, kad Ko
rėjoj amerikiečiai dabar turi 
laikytis vienas daugiau kaip 
prieš dešimtį. 

• 
Vienai divizijai perkelti per 

vandenyną (su visomis reika
lingomis ginklų, šaudmenų ir 
maisto atsargomis) reikia 25 
laivų po 10,000 tonų ir laiko 
mažiausiai 24 dienų. 

• 
Pietiečių dalyvavimo Korėjos 

kovose pranešimai iš fronto jaų 
beveik nemini. Matyti, ta ka
riuomenė pirmomis dienomis 
taip pakriko, kad dabar jau be
veik nebeturi reikšmės. O sa
vo skaičiumi ji buvo beveik to
kio paties didumo, kaip šiau
riečių kariuomenė. 

Skirtumas buvo tik tas, kad 
šiauriečiai apginkluoti moder
niais ginklais ir iš karto turėjo 
per 150 stambiųjų rusiškų tan
kų, o pietiečiai neturėjo nei tan
kų, nei prieštankinių ginklų, nei 
kitų geresnių ginklų. 

• 
Buvo kalbama, kad Amerika 

Pietų Korėjai davė ginklų net 
už 110 milijonų dalerių. Bet 
buvo taip, kad 100 milijonų 
buvo įvertintos tos karinių me
džiagų atsargos^ kurias ameri
kiečiai paliko korėjiečiams po 
karo. Reikia atminti, kad jau 
praėjo penkeri metai nuo ka
ro pabaigos. Daug tos medžia
gos turėjo būti suvartota be
rengiant kariuomenę, o be to, 
jei tada ten buvo tuo metu ir 
modernių ginklų, tai dabar visi 
tie ginklai jau mažiausiai pen
kerius metus yra atsilikę nuo 
padarytos pažangos. Taigi tų 
ginklų vertės šiandien jau jo
kiu būdu nebegalima vertinti 
100 milijonų dolerių mastu. 

Vėliau tikrai dar buvo paskir
ta Pietinės Korėjos ginklavimo 
reikalams 10 milijonų dolerių 
su kaupu. Bet, kai dabar Sena
to komisija pradėjo klausinėti, 
kas gi atsitiko, kad korėjiečiai 
neturi kuo gintis, tai paaiškė
jo, kad tam tikros įstaigos ligi 
šiol nei kiek nepasiskubino pa
naudoti tuos milijonus. Pasiro
dė, kad iki šiol iš tų 10 milijo
nų Korėjos ginklavimo patobu-
nimui išleista tik... 200 dole
rių! Suprantama, už tokį pini
gą Korėjos kariai galėjo gauti 
bent tik po dėžutę degtukų... 


