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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 
{vykiai ir išvados. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Clevelando skyrius pe
reitą sekmadienį surengė pobūvį 
atvirame ore, kurio metu įvy
ko ir pasidalinimas mintimis 
apie dabartinius įvykius pasau
lyje ir apie išvadas, kurios iš 
tų įvykių išplaukia lietuvių vi
suomenei. * 

Referentas inž. P. J. Žiūrys 
ryškiomis spalvomis nupiešė šiy 
dienų įvykius ir pareiškė, kad 
lietuvių visuomenė šiuo me
tu irgi gali daug prisidėti prie 
Amerikos pasiryžimo apginti 
pasaulį nuo despotų. Visų pir
ma, referento manymu, reikia 
gyviau dalyvauti Amerikos vie
šosios nuomonės pasireiškime 
prieš vidaus priešus, ypatingai 
stengiantis nuo jų aiškiai atsiri
boti, kad jie negadintų lietuvių 
vardo Amerikos visuomenės ir 
įstaigų akyse. Tie žmonės, kurie 
palaiko užpuolikus, nors jie ir 
lietuviškai mokėtų kalbėti, tu
ri būti griežtai boikotuojami, ne
priimami į lietuviškas organiza
cijas, į lietuvių pobūvius, netu
ri pasilikti su jais jokio bendra
vimo — jie palaikydami viso 
pasaulio priešą, vistiek, ar tai 
jie daro iš parsidvimo ar iš kvai
lumo — prieš Ameriką, prieš 
Lietuvą ir prieš visą žmoniją nu
sideda taip sunkiai, kad toks 
boikotas dar toli nebūtų pelny
ta bausmė, o tik per švelnus 
priminimas jiems, kad blogai da
ro. Iš tikrųjų, apie kiekvieną, 
kuris dar ir šiandien, šių dienų 
įvykių akivaizdoj nesiliauja gar-
tbinę smurtininkus, ir, būdamas 
šios šalies pilietis, daro viską, 
kad laimėtų šios šalies priešas, 
kai šios šalies kariai žūsta, gin
dami kitų ir Amerikos laisvę — 
tokių pavardes ir adresus reikė
tų nieko nedelsiant pranešti ati
tinkamoms įstaigos, kad jiems 
būtų pavartoti toki teismai ir 
tokios teisės, kokios viešpatauja 
toje šalyje, kurią jie taip giria 
ir kurios naudai veikia. Tai yra 
tokia pati pilietinė pareiga, kaip 
yra pareiga pranešti atitinka
moms įstaigoms apie priešo šni
pus ar kenkėjus. Juk dabar jau 
esame beveik karo padėtyje ir 
negalima sau leisti tokios pra
bangos, kad priešo agentai veik
tų mūsų tarpe, o mes su jais, 
žinodami, ką jie mūsų šaliai ren 
gia, iš mandagumo bičiuliauk 
tumės su jais. 

Į klausimą, ar jau laikas ma
ginti lietuvių jaunimą stoti sa
vanoriais į kariuomenę, kalbė-

TIKISI KOREJOJE 
Generolas Mac Arthur lankėsi FormozoJ, l>et nepriėmė 30,000 Čmnkaiseko 
30,000 kareivių \ Korėją, nes, sako, pati Formoza gaiinti būti greit* užpulta 

Korėjos frontas šią savaitę'evakuacijos apsaugos linijos. Ta-
turėjo kritiškiausias dienas, ku
rios dar !r dabar nėra pasi
baigusios, tačiau jau atrodo, 
kad viltis išsilaikyti Korėjoj įgi
jo stipresnį pamatą. 

Amerikos ir kitų kraStų ka
riuomenė pasiliko tik nedidelia
me Korėjos plote aplink Pusan 
uostą. Paskutinė gynimosi lini
ja buvo užimta maždaug 40— 
50 mylių nuo Pusano. Buvo pasi
ryžta žūtbūtinai dėl tos linijos 
kovoti, nes jos neatlaikius jau 
nebeliktų galimybės išsilaikyti 
Korėjoje. Tada būtų dar galima 
laikyti trumpą laiką mažą pus
lankį aplink Pusaną, kol vyktų 
evakuacija. Bet evakuacijos per
spektyva buvo tokia, kad apie 
pusė esamų jėgų negalėtų spėti 
evakuotis.., 

Bet puolikai tą paskutinę gy
nimosi liniją taip paspaudė, kad 
net dviejose vietose ji nebuvo 
galima atlaikyti. Ji buvo pra
laužta ir užpuolikai pasirodė jau 
tik už 25 mylių nuo Pusano, pie
tinėje gynimosi puslankio da
lyje. Gynimosi linijos dalis bu
vo jau beveik atkirsta ir buvo 
pavojus, kad dalis fronto gali 
būti atkirsta. Tos jėgos nebe
galėtų nei evakuotis, nei laikyti 

Atsisveikindamas Mac Arthu-
ras čiankaišekui padrąsinamai 
pasakė: "Kelk smtkrą aukš
tyn, mes pradedam laimėti!" 

MASKVOS MANEVRAS 
Po 29 savaičių boikoto, Mask

vos delegatas Malik vėl atėjo į 
JTO Saugumo Tarybos posėdį. 
Mat, jam šį mėnesį priklauso ei
lė pirmininkauti. Pirmininko tei
se pasinaudodamas, Malikas tuo
jau šokosi išmest senąjį Kini-

amerikiečius į jūrą. Dabar, anot'jos delegatą ir įvesti raudoną, 
generolo Mac Arthuro, gynėjų j Buvo manoma, kad bent senąjį 
pajėgos nuolat augs, o puolėjų delegatą jam gali pasisekti paša-
mažės (žinoma, jeigu Maskva linti, kadangi pirmininko patvar-
neparūpins vis naujų...). jkymui atmesti reikia tnažiau-

Sako, kad' užpuolikai iki šiol.siai 7 balsų iš 11. Bet atsirado 
turėjo nuostolių apie 31,000 vy-.8, kurie reikalavo pradėti nuo 

čiau amerikiečiams pavyko to 
apsupimo išvengti. 

O tuo tarpu pradėjo Hpti į 
krantą iš pačios Amerikos at
plaukusios divizijos — pėstinin
kų ir jūreivių. Iškelta ir sun
kiųjų tankų. 

Tuo būdu amerikiečių ir talki
ninkų pajėgos yra laimėjusios 
kovą dėl laiko. Pagalba suskubo 
ateiti, kol puolikams dar nepa
vyko, kaip jie stengėsi, suvaryti 

rų. Gynėjų nuostoliai esą ma
žiausiai 4 kartus mažesni. 

Mac Arthur su keliais štabo 
nariais buvo nuvykęs į For-
mozą pas čiankaišeką. Koks bu
vo jo pasikalbėjimų turinys — 
neskelbiama, žinoma tik vienas 
dalykas, kad čiankaišekas pasiū
lė 30,000 savo kariuomenės nu
siųsti į pagalbą Korėjoje. Bet 
Mac Arthuras atsakė, kad nerei
kia, kadangi sumažinimas For-
mozoj tik palengvintų Formo-
zos puolimą, kurio laukiama jau 
diena iš dienos. 

TRUMPAI KALBANT 
• Turkijos sostinėje turimomis padidinti grupių sudčtį. šiuo 

Korėjos, o ne nuo pakeitimų. 
Rusus palaikė tik Jugoslavija 
ir Indija. Tada Malikas pasakė 
ilgą kaltinamą kalbą prieš Ame
riką fr atidėjo posėdį t kitai die
nai. 

* 

Belgijos karalius Leopoldas, 
vos 11 dienų "pakaraliavęs", 
(tiksliau tariant, pasėdėjęs ka-
ralinėje pilyje už uždarų durų), 
perleido karaliaus pareigas savo 
sūnui Baudoinui kuris iki 21 me-

ŠIOJE ŠALYJE 
KAINŲ IR ATLYGINIMŲ kon
trolę, kurios žmonės labai ne
mėgsta, o taip pat ir prekių ra-
cionavimą, kurio tiesiog nepa
kenčia, atrodo, žmonės patys "iš
siprašys". Kainų kontrolės la
biausiai nenori pirkliai, bet jie 
daro viską, kad tik reikėtų ją 
įvesti: daugumoje atvejų be jo
kio pagrindo, nuo Korėjos karo 
pradžios beveik visoms prekėms 
jie suspėjo pakelti kainas po 
keliolika ir daugiau nuošimčių. 

Pirkėjai, bijodami racionavi-
mo, irgi stengiasi, kad tik grei
čiau jis būtų įvestas, nes pradė
jo sudarinėti visai nereikalingas 
atsargas. Susidaro padėtis, kad 
jau iš pačios visuomenės kyla 
balsai, kad reikia nieko nebelau
kiant įvesti kainų reguliavimą ir 
prekių racionavimą. Galimas da
lykas, kad prezidentas netrukus 
kreipsis tuo reikalu į kongresą. 
Kalbama, kad kainos ir atlygini
mai bus "užšaldyti" birželio 25 
dienos lygyje. 

MOKESČIAI turės būti pakelti. 
Norima iš mokesčių padidinti 
pajamas bent penkiais bilijonais 
dolerių. Korporacijoms mokes
čiai greičiausiai bus padidinti 
nuo liepos mėnesio pradžios ir 
pakėlimas bus nemažas. Dabar, 
pagal pelno dydį, jos moka nuo 
21 iki S8 nuošimčių, o bus nuo 

mokratai nesurinko: jie gavo laiko karalių, nes ji su vokiečiais 25 iki 45. 

Karo Muziejus Kaune, pastatytas 1930 — Vytauto Di

džiojo metais. Dabar jame nieko nelikę apie Lietuvį. 

tik apie 47% balsų. Taigi kara
liaus priešininkai turėjo pamato 
tvirtinti, kad karaliaus šalininkų 
nutarimas kviesti karalių grįžti 

bendradarbiavimo klausime ne 
tokia jautri ir to nesmerkia taip, 
kaip prancūzų kilmės belgai. 

Karalius, po karo gyvendamas 

žiniomis, Sovietų užsienių rei
kalų ministeris A. Višinskis 
esąs Kinijos sostinėje Peipinge 
ir tariasi su Mao Tse Tungu. Jį 
nulydėjo eilė diplomatų ir ka
riškių. 

• Anglijos, Danijos ir Norvegi
jos kariuomenių daliniai, sto
vintieji Vokietijoje, vykdo pra
timus 25 mylių atstume nuo 
rusų užimtos zonos. 

• Italijos kariuomenė daro pra
timus šiaurės Italijoje. 

• Prezidentas Trumanas įsakė 
sudaryti 69 aviacijos grupes ir 

kaip pobūvio vietos šeimininkas, 
atkreipė dėmesį į tai, kad visi 
lietuviai piliečiai dabartinių įvy-

kal'Tra S 
dalių atsakymas: viena dalis 
dėl piliečių, kita — dėl naujųjų 
ateivių. Savanoriais reikiamo 
skaičiaus vistiek greitu laiku ne
užpildys ir valdžia pašauks, kam 
bus atėjusi eilė. Svarbu, kad lie
tuvių jaunimo tarpe neatsirastų 
tada tokių, kurie vengtų atlikti 
pareigą. Reikia, kad šaukiami be 
išsisukinėjimų stotų. Dėl nepi-
liečių, kalbėtojo nuomonė — ge
riau palaukti. Jie turi teisę pir
ma sulaukti nedviprasmiško at
sakymo, ko gi bus siekiama dėl 
jų tėvynės. Jie turi pagrindo ne
kovoti už tai, kad jų tėvynė pas 
kui vėl būtų padaryta kokių 
nors mainų objektu ar atlygini
mu priešui už jo kokį tariamą 
nusileidimą. 

Pr. S. Tamošaitis, kalbėdamas, 

metu yra tik 8 grupės. 
JAV laivyno vadovybė nuta

rė padidinti karo laivyną 48 
kovos laivais. Jų sudėtin įeina: 
9 lėktuvnešiai, 2 kreiseriai, 32 
destrojeriai ir 5 povandeniniai 
laivai. 

tų amžiaus eis karaliaus parei-J partijos aktas, partijos, kuri ne-
gas vietoj tėvo, o kai taps pilna-Į atstovauja tautos daugumai. Be 
metis, tada Leopoldas galutinai to, karaliaus priešininkai teigė, 

į sostą yra vienašališkas vienos'Šveicarijoje (nes tuojau buvo iš
leistas įstatymas, draudžiąs jam 

pasitrauks ir Baudoinas bus vai
nikuotas penktuoju Belgijos ka
raliumi. 

Kelis kartus Belgija po karo 
visuotiniais balsavimais bandė 
išspręsti karaliaus klausimą ir 
vis negalėjo pasiekti aiškaus 

. .. i i. u- i • • sprendimo. Paskutiniuose rinki-•  V i s i  s v e t i m ų  v a l s t y b i ų  l a i v a i ,  i  *  ,  . . .  . . . .  .  j •  . . .  *  i  j .  .  T A i r >  4 .  m u o s e  k a r a l i a u s  g r į ž i m o  s a l i n i n -normtieji įplaukti i JAV uostus, , . A v-. • 
•- • u j.* *4.* i j "kai, t .y., katalikų — krikščionių juroje bus patikrinti, kad ne- , ' J ' * demokratų partija, gavo nežy

mią daugumą abiejuose parla-įvežtų atominių ar kitokių bom-
by. 

• Statistikos biuras skelbia, kad 
mento rūmuose ir turėjo forma
lią galimybę pakviesti karalių 

Jungtinėse Amerikos Valstybė-1 atgal į sostą. Jie tai ir padarė, 
se dabar yra 150,520,000 gyven- tačiau kai buvo tuo klausimu 
tojų. 

interesus kandidatams į politi 
nes pareigas, o rinkimams atė
jus kad būtinai balsuotų už ati
tinkamus kandidatus. O naujie
ji ateiviai turėtų neatidėlioti 
Amerikos pilietybės įsigijimo. 

Tikiu tvirtai, — pareiškė 
dr. Tamošaitis, — kad Lietuva 
vėl bus laisva ir kad daugumas 
jūsų naujųjų ateivių grįšite. 
Bet niekas nežino, ar tai įvyks 
po vienerių ar kelerių metų. šio 
krašto pilietybė nekliudys jums 
nei grįžti, nei būti Lietuvos 
piliečiais ir ji nebus našta 
Lietuvoje apsigyvenus. Bet čia, 
juo greičiau tapsite piliečiais, 
juo greičiau sustiprinsite lie 
tuvių įtaką Siame krašte, dau 
giau patarnausite ir* lietuvių 
tautiniams reikalams. 

• Sovietinėj Rusijoj ir ir jos už
grobtuose kraštuose oficialiai 
priskaičiojama 211,000,000 gy 
ventojų. , 

kad karaliaus klausimas nėra 
klausimas, kurį tinka spręsti 
paprasta balsų dauguma. Kara-

grįžti į sostą ir į Belgiją) puikiai 
žinojo tuos aštrius nuomonių 
skirtumus ir turėjo suprasti, 
jog tai yra ne logikos, ne teisės 
keliu išsprendžiamas klausimas, 

lius turi būti vienigumo simbo- kadangi čia lemia žmonių psicho-
lis, o tai yra galima tik esant 
visos tautos ar bent jau labai 
didelės daugumos pritarimui. To 
Belgijoje kaip tik nėra. 

Nesutarimas Belgijoje ne dėl 
pačios monarchijos principo — 
nėra nei žymesnių pasiūlymų 
pakeisti Belgijos valstybės for
mą ir paversti ją respublika. Ne
sutarimas sukasi tik apie patį 
karaliaus asmenį. Socialistai ir 
liberalai, ir šiaip prancūziškai 

balsavimas, tai socialistai ir li- kalbančių belgų dauguma nenori 
beralai (žinoma, ir komunistai, dovanoti karaliui, kam jis pa-

? kurių balsas tačiau nereikšmin- skelbė kapituliaciją prieš vokie-
gas), protestuodami iš posėdžio čius 1940 metais, pasidavė vo-
išėjo ir balsuoti liko tik vieni kiečiams į nelaisvę, sutiko pasi-

• Pacifiko pakrantėse amerikie
čiai išbandė naują raketą, pato
bulintą pagal vokiečių raketą 
V-2. 

• Komunistų partijos nariai 
Amerikaje pradėjo pereiti į po
grindžio veiklą. Jie naikina są
rašuos ir Stengiasi prisivilioti 
tokių narių, kurie anksčiau par
tijai nepriklausė, kad galimų su
ėmimų metu jie išliktų ir to
liau galėtų kenkti. 
• Amerikoj^ vieši Australijos 
ministeris pirmininkas Menzies. 
Jis tariasi su atsakingais parei-

krikščionys demokratai, prie ku
rių dar prisidėjo ir vienas prie 
protestuojančių neprisijungęs li
beralas. Nutarimas kviesti kara
lių buvo priimtas vienbalsiai, 
bet beveik pusei parlamento pro
testuojant ir nedalyvaujant. 

Susidaro įspūdis, kad socialis
tai ir liberalai pasielgė neparla-
mentiškai ir net nedemokratiš
kai, kadangi nesutiko pasiduoti 
daugumos sprendimui ir grasė 
streikais bei maištu, jeigu nu
tarimas bus priimtas (tą grasy
mą jie ir įvykdė). 

Tačiau protestuojantieji turė-
_ . ... . . ... jo ir tam tikro pamato tokiam gunais del Australijos saugumo . , , • ., - i elgesiui, kadangi vos vos per-

j sverianti krikščionių demokratų 
r Anglijoje pradėti gaminti 50 ̂ dauguma parlamente susidarė 
tonų tankai, savo apginklavimu (tik dėka rinkiminės aritmetikos 
prilygstą sunkiausiems rusų,Pačių balsuotojų daugumos ka-
tankams. 

matyti su Hitleriu, karui tebe
vykstant, dar būdamas vokiečių 
priežiūroje, vedė, ir dar nekara-
liškos kilmės žmoną ir tt. 

žodžiu sakant, priešininkai 
prikiša, kad jis elgėsi ne hero
jiškai, o beveik išdavikiškai ar 
bent savanaudiškai ir tuo giliai 
pažeidė tautos garbę, todėl jis ir 
netinka būti tautos vieningumo 
simboliu. O šalininkai visus ka
raliaus pasielgimus pateisina, 
pačią kapituliaciją ir nepasiša 
linimą į užsienius, bet pasidavi
mą į nelaisvę drauge su į nelais 
vę patenkančia kariuomene laiko 
kaip tik labai heroišku aktu. Tad 
iš esmės čia klausimas sukasi 
apie tai — gerai ar negerai, kad 
1940 metais buvo kapituliuota ir 
bandyta kaip nors prisitaikyti 
prie okupantų reikalavimų. Už-
jtat flamandiškoji (germaniškos 

raliaus Pajininkai krikščionys de- kilmės) Belgijos dalis labiau pa-

loginės nutaikos. Jam turėjo 
būti aišku, kad karaliui reikiamo 
autoriteto tokiose aplinkybėse 
jis negali turėti, ir jis būtų tik
rai geriau padaręs, jei netrukus 
po karo būtų dar kartą kapitu
liavęs, šį kartą ne prieš sveti
mus, o prieš savuosius. Bet, už
sispyrusių šalinikų pakurstomas, 
jis irgi užsispyrė ir būtinai no
rėjo grįžti. 

Nekalbant apie neapskaičiuo 
j amus nuostolius, kurie su
sidarė krašte vykstant nuolati 
nei politinei kovai, dabar kara
liaus "laimėjimas" ir sugrįžimas 
virto tikru tautos sukrėtimu. 

» 
Apie 400,00 darbininkų stojo 

streikuoti, miestų gyvenimas ta
po paraližuotas, pramonės centre 
Liege prasidėjo tikros riaušės, 
kurių metu žuvo trys žmonės, 
ir jau prasidėjo eisenos į sostinę, 
ir jeigu vyriausybė būtų ban 
džiusi tas eisenas bei numatytas 
riaušes sudrausti jėga, būtų ki. 
lęs tikras civilinis karas. 

šitokių aplinkybių akivaizdo
je karalius vis dėlto kapitulia
vo. Neatrodo, kad dabartinė ka
pituliacija būtų tikrai gerbin-
gesnė, negu ji būtų buvusi bent 
trejetą ar visą penketą metų 
anksčiau... 

žinoma, didelę dalį atsakomy
bės už tai, kas įvyko, neša tie, 
kurie taip užsispyrę palaikė ne 
apginamą reikalą. Dėl vieno as 
mens, kad ir karaliaus, toki per
gyvenimai tautoje gal per didelė 
"prabanga" 

Asmeninių pajamų mokesčių 
pamatinis minimumas nuo 15 
nuošimčių bus pakeltas greičiau
siai ik 18 ir tas pakėlimas pra
dės veikti nuo spalių mėnesio 

dienos. Praktiškai skirtumas 
taip# atrodys: viengungis nuo 
1000 dolerių metinio uždarbio 
dabar moka 66 dolerius, o mo
kės 80 (karo metu mokėjo 115); 
nuo 2000 moka 232, mokės 280 
(karo metu mokėjo 345); nuo 
5000 moka 811, mokės 944, mo
kėjo 1,105; nuo 10,000 moka 
2,124, mokės 2,436, mokėjo — 
2,755; nuo 100,000 moka 58,762, 
mokės 66,798, mokėjo 69,870. 

• 
UNUŲ CENTRAI rimtai veda 
derybas dėl AFL (American 
Federation of Labor) ir CIO 
(Committe for Industrial Or
ganization) susiliejimo. Anks
čiau buvo vienas darbininkų uni
jų centras, bet prieš 14 metų 
Įvyko skilimas ir ligi šiol mažai 
tebuvo sėkmingesnių bandymų 
vėl susijungti. Bet dabar jau 
padaryta nemaža pažanga. 

Skirtumai buvo ir politinėse 
pažiūrose, ir teisiniuose klausi
muose, o nemaža reikšmės tu
rėjo ir asmeninės vadų ambici
jos. 

Dabar daugumas tų kliūčių 
baigia nykti. Jau prieš tai abu 
centrai buvo darę bendrų poli
tinių žygių. Abi organizacijos 
energingai nusikratė komunistų 
įtakos. 

Pereitą savaitę įvyko tų cen
trų vadų pasitarimas dėl visiško 
susijungimo ir šį kartą jis buvo 
gana sėkmingas. Sutarta pačio
se viršūnėse visada veikti išvien 
įstatymų leidimo ir politjinės 
akcijos srityse. Ir sutarta toliau 
svarstyti susijungimo "maši
neriją". Tam sudarytas nuolati-. 
nis komitetas, kuris veiksiąs 
tol, kol būsą pasiekta visiško 
tų centrų grąžinimo | vieną. 
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