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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

Nepaprasta Lietuvių 
Diena Los Angeles, Cal. 

Amerikos Jungtinių Valsty
bių ministeris Lietuvai, dr. 
Owen J. C. Norem, Timeless Li
thuania knygos autorius, šiuo 
metu gyvena Los Angeles, Calif. 
Ministeris palaiko nuoširdžius 
ryšius su vietos lietuvių visuo
mene ir visuomet rodo jautraus 
susidomėjimo lietuvių tautos iš
silaisvinimo reikalais. Liūdnie
siems birželio mėnesio įvykiams 
paminėti ministeris buvo pasiry
žęs suruošti didelį priėmimą vi
siems lietuviams, bet patyręs, 
kad tūo metu paminėjimą rengė 
ir vietinės organizacijos, savo 
sumanymą atidėjo vėlesniam 
laikui. 

Labiausiai rūpimi 
klausimai 

Iš pasikalbėjimo su ALT Sąjungos pirmininku ir Amerikos Lietuvį 
Tarybos vice - pirmininku advokatu Antanu A* Oliii 

Pirmas mūsų bendradarbio 
klausimas adv. Antanui Oliui, 
suprantama, buvo apie aktu
aliausią . įvykį: 

— Kiek ir kokia prasme atsi
liepia į Amerikos lietuvių vi
suomenę įvykiai Korėjoj? 

— Būtų džiugu, — atsakė A. 
Olis, — kad Korėjos karas būtų 
pradžia naujos politikos Ame
rikoje. Iki šiol Amerikos už
sienių politika dar nebuvo pil
nai atsikračiusi antrojo pasau-

Dabar ministeris Owen Norem Į iini0 karo "kooperacijos su ko-
galutinai nusistatė suruošti Los 
Angeles Lietuvių dieną ir tuo 
tikslu yra išsiuntęs visiems vie-
t6s lietuviams pakvietimus apsi
lankyti jo rezidencijoje, ll600 
National Blvd., Los Angeles 34, 
Calif, šių metų rugpiūčio 20 d. 

* * 
Šis įvykis yra reto svarbumo 

ne tik vietos lietuvių, bet ir vi
so pasaulio lietuvių gyvenime. 
Amerikos ministerio Lietuvai 
aktyvus susidomėjimas lietuvių 
reikalais ir noras prisidėti prie 
mūsų tautos laisvės pastangų 
sustiprinimo šiais įtemptais lai
kais yra be galo- reikšmingas 
ir džiuginantis dalykas. Neabejo
tina, kad vietos lietuvių visuo
menė gausiai atsilankys į mi
nisterio rengiamas vaišes, ku
rių metu jis pasakys svarbią 
kalbą apie Lietuvos reikalus ir 
tarptautinę padėtį. 

Los. Angeles lietuvių veikles
nieji asmenys, patyrę apie šį 
draugišką ir džiuginantį mini
sterio Noremo pasiryžimą, iš 
savo pusės taip pat ryžosi vi 
som išgalėm prisidėti, kad ruo
šiamoji lietuvių diena ir meni
niu požiūriu ko gražiausiai ga-
lėjtų reprezentuoti lietuviškąją 
dvasią. Priėmimo programoje 
numatytas vietos lietuvių žymios 
dainininkės Florence Korsakai
tės dalyvavimas, muziko Ąžuo
laičio vedamas Lietuvių Daini
ninkų Klubo choras ir kiti pa
įvairinimai. Įdomu pažymėti, 
kad ministerio Noremo žmona, 
kuri yra gera pianistė ir dainin-
ninkė, taip pat ruošiasi svečiams 
padainuoti keletą lietuviškų dai-
niį, kurias ji yra išmokusi savo 
metu gyvendama Lietuvoje. 

Pagelbėti lietuvių menininkų 
ir visuomenės gausesniam daly
vavimui šventėje, p. Noremo pa
geidavimu buvo sudarytas vietos 
lietuvių komitetas, į kurį pir
mininku pakviestas Pranas Rač-
kus, o nariais — dr. P. Dagys, 
vietos ALT pirm. gen. St. Raš
tikis, Ąžuolaitis, dr. P. Pama
taitis, žurnalistai V. Bakūnas ir 
Br. Raila, Aftukienė, Baraus
kas, Steponavičienė, Uždavinys, 
P. Žilinskas, B. Draugelis, Bat-
Jpęnė, Mileris, Janušauskas ir kt. 

Nors toje šventėje dalyvaus 
tik Los Angeles lietuviai, bet 
tas įvykis yra šventė ir visiems 
lietuviams. Todėl lietuviams vei
kėjams, ypač organizacijoms tik
tų. tą dieną parodyti tam nuo
širdžiam mūsų draugui savo 
dvasinį bendravimą ir telegra
momis ar laiškais pasiųsti jam 

munistais programos". Net da-

visų kraštų lietuviams. Reikė
tų atsižvelgti į kiekvieno krašto 
specifinius lietuvių reikalus. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių steigimas Amerikoje 
susidurs su legaliais keblumais. 
Taipgi yra pavojaus, kad Ben
druomenę sudarys tik naujaku
riai. Toks procesas nuvestų 
Amerikos lietuvius į naują su
siskaldymą, išardytų bendra
darbiavimą ir sukeltų labai ne
sveikų nuotaikų Amerikos lie
tuvių tarpe. 

tinę idėją stato aukščiau ui 
internacionalinius -Jtikslus. Ji 
neįma savo credo nei iš vieno.4-
buvusios Lietuvoje partiją,. 

Visi, kurie savo pažiūromis 
priklauso prie taip vadinamos 
vidurinės lietuvių srovės, su
randa Tautinėj Sąjungoj vie
tos ir galimybių jų organizaci
niam gyvenimui pasireikšti, šia 
prasme Tautinė Sąjunga nėra 
joks mišinys: ji yra liberalinė 
lietuvių tautinė organizacija. 
Malonu pastebėti, kad buv. Lie
tuvos tautininkai bei Lietuvių — Ką Tamsta, kaip pirmi 

bar Amerika dar nėra prisi- ninkas, galėtumėt pasakyti apie.Tautinio Sąjūdžio (Vokietijoj) 
rengusi aktyviai pasipriešinti'Amerikos Lietuvių Tautinę Są- žmonės ateina Tautinei Sąjun 
komunistų okupacijai Lietuvoje 
ir kitose rytų Europos valsty
bėse. Amerika rengiasi prie 
eventualaus karo su Sovietų 
Rusija, bet ar toks karas greit 
įvyks ar ne, tai nėra dar aišku. 

— Kaip eina Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbais? 

— Taryba nepataiko į visų 
Amerikos lietuvių širdis. Iš jos 
laukiama naujos ir energinge
snės programos. Naujų ateivių 
banga yra atsidūrusi stebėtojų 
ir talkininkų rolėje. Reikėtų ką 
nors padaryti, kad Tarybos va-
dovybėn įsilietų naujo kraujo ir 
naujos iniciatyvos. Aš manau — 
tatai būtų galima padaryti 
įtraukus į Vykdomąjį Komitetą 
po vieną pavaduotoją naujaku
rį visiems keturiems nariams. 
Jei vienaip ar kitaip įsilietų 
naujakuriškos dvasios į Tary
bos Vykd. Komitetą, Amerikos 
lietuvių bendradarbiavimas Lie
tuvos laisvinimo darbuose būtų 
sklandesnis. 

— O ką Jūs manot apie Vii-
ką? 

- Reikia iinaudoti vtous ke
lius Lietuvos laisvinimo tikslui. 
Bet reikėtų vengti išsimėtymo 
Visos lietuvių jėgos turėtų eiti 
drauge ir be noro vienos kitoms 
kenkti. Laikas kartais yra ge 
riausias visų klausimų sprendė
jas. Aš tikiu, kad ir Vliko 
skraistėje atsiradę rūpesčiai ir 
klausimai yra laiko veikiami ir 
kad jie palengva išsispręs. 

— Kaip žiūrite į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes reikalą? 

— Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės organizavimą esmė
je aš vertinu teigiamai. Tik aš 
nemanau, kad josios dėsnius ir 
organizaciją būtų galima me
chaniškai ir vienodai pritaikinti 

jungą? 
Amerikos Lietuvių Tauti

nė Sąjunga auga ir stiprėja. 
Amerikoje ji yra vienintelė or
ganizacija, kuri gražioj bendra
darbiavimo dvasioj sutalpina 
tautinės srovės žmones — nau
jakurius ir senuosius lietuvius. 
Ji yra lietuvių tautininkų or
ganizacija Amerikoje. Ji savo 
šaknimis siekia laikotarpį dau
giau kaip prieš 30 metų, kada 
buvo dvi internacionalinės sro-

gai talkon. 
— Ką galite pasakyti apie 

Lietuvių Dailės Parodą Chica-
goje? 

- — Kaip žinoma, paroda atsi
darys rugpiūčio 4 dieną ir bus 
atidaryta iki spalių 1 dienos 
Chicago Historical Society Mu
ziejuje. Aš tikiu, kad ji prisi
dės prie lietuvių kultūros garso 
Amerikoje, ir kviečius visus 
Chicagos bei jos apylinkių lie-

vės (katalikų ir socialistų) ir( tuvius parodą gausiai lankyti 
viena tautinė srovė, šiandien ji ir ją visokiariopai paremti, 
telkia tuos, kurie lietuvių tau- B. P. 

TRUMPAI KALBANT 
• Paryžiuje pirkimo psichozas 
toks didelis, kad krautuvėse pri
trūko kavos, cukraus, alyvos ir 
muilo. 

• JAV Senatas 65 balsais prieš 
15 nutarė duoti Ispanijai 100 
milijonų dalerių paskolos. 
• Amerikos ambasadorius Ru-

_ sijai rugpiūčio mėnesio viduryje 
atvyksta į Berlyną. 
• JAV armija iki šių metų pa
baigos turės 1,000,000 karių. 

• Austrijos vidaus reikalų mi
nisterija pranešė, kad traukiny
je tarp Vienos ir Belgrado pen
ki ginkluoti vyrai bandė nužu
dyti Jugoslavijos diplomatą. Pa-'^ Danija per ateinančius dvejus 
sikesintojai suimti. 

• Vakarų Vokietijos ministeris 
pirmininkas dr. Adenauer Švei
carų laikraštininkui J. Sands pa
reiškė, kad jis esąs labai susi
rūpinęs dėl Vokietijos saugumo 
ir vakarinių sąjungininkų ne
aiškaus padėties įvertinimo. 
Laikraštis nuo savęs priduria, 
kad Vakarų sąjungininkai Vo
kietijoje teturi 6 divizijas ka
riuomenės. 
• Anglijos Vyriausybe nutarusi 
per ateinančius dvejus metus 
saugumo reikalams išleisti apie 
9,500,000,000 dolerių. Tokia su 
ma leisianti Anglijai pakanka 
mai apsiginkluoti. 

po keletą dėkingumo ir draugiš 
kumo žodžių. 

Šia proga prisiminkim, kad 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga jau 
senai palaikė nuolatinius ryšius 
su tuo nuoširdžiu Lietuvos drau
gu Amerikos diplomatu ir išlei
do jo knygą apie Lietuvą, Ti
meless Lithuania, kuri jau sėk
mingai išparduota ir yra paskli
dusi tarp daugfelio įtakingų ame
rikiečių ir gražiai, įžymaus ame
rikiečio bylojanti j ems apie Lie
tuvą, kokia ji buvo ir- kas au ja 
atsitiko. 

• Hytinės Berlyno dalies elek
tros įstaigos pranešė, kad vėl 
pradeda tiekti elektros srovę 
vakarinei Berlyno daliai. 
• Italijos komunistų vadas To 
gliatti, grįžęs iš Kominformo 
posėdžių, reikalauja, kad Ita
lijos ministeris pirmininkas pa
reikštų, ar nėra jokios slap
tos sutarties su Amerika, kuri 
leistų amerikiečiams naudotis 
Italijos uostais ir aerodromais, 
kilus karui su Rusija. Jei, girdi, 
pirmininkas neatsakys į šį klau
simą patenknamai, tai jis imsiąs 
irganizuoti sabotažo akciją. 

Dr. architektas Stasys Kudokas, naujos lietuvių 
bažnyčios Clevelande projekto autorius. Plačiau apie 

tai trečiajame puslapyje. 

Fronte ir diplomatijoje 
Korėjos fronte per šią savai-rimus, pasirodyti prieš Azijos 

tę neįvyko labai žymių pasikei- tautas jų reikalų ir taikos gynė-
timų. Amerikiečiai, susilaukę 
naujų jėgų, tebelaiko dar ne 
visai mažą puslankį aplink Pu-
saną. Tas puslankis dar apima 
ir kitą svarbų susisiekimo cen
trą bei laikinę Pietinės Korė
jos vyriausybės būstinę Taegu. 

j u, vengti visuotinio karo, bet 
varginti Ameriką daugeliu "ka
riukų" tolimoj Azijoj: Formo-
zoj (arba ir Kinijoj), Indokini
joj, B urmo j, Malajuose, Filipi
nuose įr tt. 

Tuo tarpu Saugumo Taryboj 
Sayo pozicijoms sustiprinti ame-i g-a]vojama apie Maliko pašali-
rikiečiai pradėjo ir pulti, bet,njmą pirmininko pareigų... 
tuo tarpu tie puolimai dar ne-| Tai būtų tikrai didelis Jvy_ 
davė žymesnių rezultatų. Prie-lkiB> nes kažin ^ to ar Rusija 

šingai, šiauriečių labai aršūs vjg0 bepasiliktų Jungtinių 
puolimai negalėjo būti visiškai Tautų Organizacijoje. O visiš-
atremti ir tas Pusano gynimo kas pasitraukimas, be abejonės 

metus žada išleisti ginklavimui
si per 57 milijonus dolerių. 
• Iš Tokio praneša, kad Molo
tovas yra nuvykęs į Kiniją ir 
ten greičiausiai tariasi, kada ir 
kaip pradėti pulti Formozą. 
•Rugpiūčio 5 ir 6 dienomis Štut
garte, Vokietijoje, buvo susirin
kę apie 70,000 vokiečių, prievar
ta iškraustytų iš įvairių kraštų, 
apsvarstyti savo reikalus. Į šį 
suvažiavimą kreipiamas nema
žas dėmesys, kaip į vokiečių pra
rastų pozicijų kilimą ir sieki
mą jas atgauti. 

WALLACE PASITRAUKĖ 
IS PROGRESYVIŲ PARTIJOS 

Henry Wallace, sukėlęs tiek 
tiek daug triukšmo Amerikos 
politikoj, dabar gana tyliai pasi
traukė iš "progresyviųjų" par
tijos, nes jo sukurta partija, į 
kurią prigužėjo komunistų ir jų 
sąmoningų ar nesąmoningų pa
sekėjų, nebesutiko su juo Korė
jos klausimu. Jis pats bandė 
dar palaikyti Amerikos pusę, 
bet jo po sparnu priglausti "an
čiukai" aiškiai stojo už Mask
vos reikalus. Politinių planų ne
turįs, bet dar bandysiąs, kiek 
galėsiąs patarnauti taikai. Tik 
ar jis tikrai suprato, kuiMwivo 
jo klaida; tebėra neaišku. 

puslankis jau dviejose vietose 
tapo pralaužtas. Pirma šiaurie
čiai persikėlė per Noktango upę 
pačioj pietinėj daly. Tiesa, pir
majam jų batalionui nepasisekė 
— dabar jau gerai atsigavę ir 
apsiginklavę pietiečiai narsiai 
dalyvauja apsigynime ir tą ba
talioną jie taip puolė, kad iš 1000 
persikėlusių užpuolikų liko vos 
pie 200. Bet tuo pačiu metu per

sikėlė daugiau ir užpuolikai jau 
įsistiprino šiapus upės. 

Kitu smarkiu puolimu užpuoli-
likai prasilaužė centre ir per
sikėlė per upę ties Taegu — apie 
12 mylių nuo to miesto. Jiems 
pąvyko perkelti ir 10 tankų. Tie
sa, penki tie tankai buvo greit 
numušti, liko tik penki, bet ir 
čia puolikai užsikabino ir Tae
gu miestui gresia didelis pavo
jus. Tačiau visi tie puolimai dar 
nerodo, kad gynėjai negalės at
laikyti Pusano. 

Su didesniu dėmesiu dabar 
sekama, kas išeis iš Saugumo 
Tarybos, kurioj dabar pirmi
ninkauja Maskvos vyriausybės 
atstovas Malikas. Jo bandymai 
pašalinti senąją Kinijos delega
ciją ir įvesti naują visiškai ne
pasisekė. Nepasisekė ir Korėjos 
klausimą pastatyti kitokioj for
moj, negu jis buvo pastatytas 
jam posėdžiuose dar nedalyvau
jant. Jo visa dienotvarkė buvo 
atmesta ir liko tik vienas Ame
rikos pasiūlytas klausimas — 
sk.undas dėl užpuolimo Korėjoje. 

taip pat turėtų didelių pasėkų 
tolesnėje įvykių eigoje. 

LIETUVIAI TREMTINIAI 
AMERIKOS KARIUOMENĖJE 

Romanas Biliūnas, pereitais 
metais atvykęs iš Vokietijos į 
Tabor Farm, Mich., prieš kelias 
savaites įstojo į amerikos avi
aciją ir šiomis dienomis yra nu
siųstas į lakūnų mokyklą. Prieš 
tai jis turėjo išlaikyti anglų 
kalbos, matematikos ir kitus eg
zaminus. 

Jo brolis, šiuo metu esąs Ta
bor Farmoje, mini dar visą 
eilę pažįstamų iš Europos nese
niai atvykusių lietuvių jaunuo
lių, kurie jau įstojo, arba pa
davė prašymus įstoti į kariuo
menę. Daugelis kreipėsi į jūrei
vių korpą, bet ten priima tik 
piliečius. 

Turimomis žiniomis, nuo Ko
rėjos karo pradžios jau kelios 
dešimtys lietuvių jaunuolių, bu
vusių tremtinių, yra stoję sava
noriais į Amerikos kariuomenę. 
Jau yra ir pašauktų. Tas pats 
Biliūnas Tabor Farmoje nurodė 
vieną savo draugą Rubackį, 19 
metų, kuris jau gavo kvietimą 
stoti į kariuomenė mobilizuoja
mų eilėje ir, žinoma, stojo. 

Taigi tūlos "Amerikietės mo
terys" tikrai gali nesijaudinti 
dėl lietuvių jaunimo šitame rei 
kale, nors galvojantieji ameri-

ŠIOJE ŠALYJE 
MOBILIZACIJA Amerikoje nu
matoma vykdyti palaipsniui. 
Tuo tarpu vykdomas šaukimas 
tik 20,000 vyrų, 'bet rugsė
jo — spalių mėnesį numatoma 
antra šaukimų banga, kuri ap
ims 100,000 vyrų. Toliau šauki
mai bus vykdomi, atsižvelgiant 
reikalo. Iš karto daug šaukti 
dabar nenumatoma, nes tai ir 
praktiškai negalima, kadangi 
tam reikia atitinkamų techninių 
pasiruošimų. Tačiau prezidentas 
dabar turi teisę mobilizuoti tiek, 
kiek tik reikės. Minima, kad, 
jeigu karai įvairiose pasaulio 
dalyse plėstųsi, tai mobilizacija 
siektų vyrus iki 35 metų am
žiaus, o kraštutinesniu atveju 
net ir iki 45. 

Pirmenybė mobilizacijoje ga
lės būti taikoma įvairiems spe
cialistams, nes kariuomenei vi
sų pirma reikia daug gydytojų, 
technikų ir kitokių ekspertų. 

• 
VIENUOLIKOS komunistų vadų 
byloje apeliacinis teismas patvir
tino sprendimą, kuriuo jie bu
vo pripažinti kalti, kaip konspi-
ratoriai prieš Amerikos valsty
bės santvarką ir nubausti nuo 
5 iki 10 metų kalėjimo. Bausmė 
tuo tarpu nevykdoma, nes kal
tinamieji dar turi galimybę ap
skųsti sprendimą Aukščiausiam 
Teismui. Jie yra laisvi už už? 
status po "25 tūkstančius dole
rių. 

ApeKateinio teismo posėdžio 
proga komunistai surengė prie 
teismo rūmų demonstraciją, ku
rioje tarp ko kita labai smar
kiai palaikė Korėjos užpuolikų 
pusę, sakydami, kad jie nori 
'taikos", kitaip sakant, nekliu

domo užpuolikų laimėjimo. De
monstrantų buvo apie 2,000, 
nors komunistų laikraščiai "pri
skaitė" 10,000. Mat jie prie de
monstrantų priskyrė ne tik pa
šalinius žiūrovus, bet ir pačią 
policiją, kurios buvo atsiust de
monstracijai išskirstyti apie 
1,000 vyrų ... 

Keliolika policijai pasiprieši
nusių buvo suimta. 

kiečiai kaip tik yra nuomonės 
Maliko planas aiškėja: truk-i kad lietuviai ne piliečiai turi di 

<Jyti Saugumo Tarybos nuta-Įdėlį pamatą ir nesiskubinti. 

RUSIJOS, pasiuntinybėje Wa-
shingtone Valstybėj Departa
mentas suskaitė iš viso 410 as
menų personalo su šeimomis. 

Tuo tarpu Amerikos pasiun
tinybėj Maskvoj yra tik 113 
asmenų — diplomatai su šei-
šeimomis. Be to ten dar yra 5 
amerikiečiai laikraščių kores
pondentai ir 12 kailių pirklių, iš 
viso tik 130 amerikiečių. 

• 
KARO PAVOJAUS nuotaikoms 
prisitaiko ir laikraščiuose de
dami skelbimai, štai keletas pa
vyzdžių iš vieno Washingtono 
laikraščio skelbimų, par
davimo skyriaus: 

"Mažas užmiesčio flMs — i$£ 
atominės bombos sprogimo rį» 
bų". 

"Nuosavybė Belle Meade, Va. 
Saugi vieta, 58 mylios nuo Wa
shingtono ... 

"Daili vieta už radioaktyvu
mo zonos"... 

• 
CUKRAUS UŽTENKA* pirkė
jams įtikinti vienas South Beng, 
Ind. pirklys paskelbė, kad duodu 
5 svarus cukraus dovanų 
siems, kurie pirk* tm mažiau, 
kaip 10 svarų ... 
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