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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

Iš apačios... 
Antrame puslapyje mūsų ko

respondentas iš Waterburio pra
neša, kad ten įvyko Connecti
cut valstybėje gyvenančių trem
tinių atstovų suvažiavimas, ku-
Ifiame, dalyvaujant ir senosios 
atevijos veikėjams, nutarta or
ganizuoti Conecticut lietuvių 
bendruomenę PLB statuto pa-

Korėjoj priešas puola Lietuvių Diena Los Angeles 
Korėjos fronte lauktoji ofen

zyva puslankio vidury, ties Tae-
gu tuo tarpu neįvyko, bet prasi
dėjo stiprūs puolimai iš galų — 
šiauriniame gale prie rytinio 
kranto, prieš Pohangą, kurį aną 
savaitę pietiečiai atsiėmė, o taip 
pat ir pietuose, kuę irgi gynybos 
liniją laiko daugumoje pietų ko
rėjiečių kariuomenė. 

šiaurėje puolimas, bendrai 
grindais. Tam tikslui išrinktas(imant, atremiamas, nors pasku-
organizacinis komitetas, kuria- tiniu metu puolikai vėl paėmė Ki-
me matome berods tik vieną se- gye vietovę, kuri šią savaitę jau 
nosios ateivijos atstovą, kun. J. tris kartus perėjo iš rankų j 
Valantiejų. rankas. Manoma, kad toje vie-

imtas. Pagaliau, raudonųjų pla
nas buvo iki rugsėjo 1 dienos pa
imti ir patį Pusaną, bet irstąs 
planas nebus pavykęs, nes per 
šią savaitę jie tik kai kur nežy-

Ministerio Noremo vaišes vietos lietuvių kolonijai. 

Kaip spaudoje jau buvo pra
tiesta, rugpiūčio 20 dieną Los An
geles, Cal., lietuviai turėjo nepa
prastas ir malonias iškilmes. 

Buv. JAV ministeris Lietuvai 

O 

Čia mes matome du sveikinti- toje puola apie 40,000 šiaude
lius reiškinius. Vieną, kad žmo-jčyi. Pietuose yra kovojama dėl 
nes, nesulaukdami, kada viršūnių į yienos aukštumos, iš kurios ma-
komitetai apsvarstys tokį pa-j^omas pl°tąs iki 35 mylių. Tai 
grindinės reikšmės klausimą ir yfa kaip tik artimiausia fronto 
prisirengs pasakyti bent kokiąjv*eta nuo Pusano. Ta aukštuma 
nors savo nuomonę, imasi darbo Per paskutines dvi savaites irgi 
wlš apačios". Kartais toks ryžtin-įj^u

v
sePtynis -kartus buvo perėju-

gumas teigįamai paveikia viršū- s* rankų į rankas. Paskutinė-
nes ir suragina jas taip pat su
sirūpinti reikalais, kurie visuo
menei gyvai rūpi... 

Antras pažymėtinas dalykas, 
Imd prie tokio, kai kieno akyse 

mis žiniomis ją vėl užėmė raudo
nieji. 

miai priartėjo prie Pusano, bet dr 0wen j c Norcm^ kuris p(J 
yra vietų, kuriose jie tapo ir at- karo yra apsigyvenęs šiame mies-
stumti bent trejetą mylių. vjsiems, paniūrų ir religi-

Bet virš Korėjos niaukiasi ki- jų skirtumo, vietos lietuviams 
tas debesys. Tuo tarpu, kada surengė susipažinimo popietę — 
Jungtinių Tautų valstybių paža- Lithuanian Memorial Day. 
dėtoji parama dar tik pradeda' Nors kelionė buvo tolima, bet 
ateiti po kelis šimtus ar tūkstan- į pobūvį susirinko per pusantro 
tį karių (iš viso laukiama apie šimto mūsų tautiečių, džiaug-
30,000), tai girdėti, kad Kinijos damies ir didžiuodamies, kad 
komunistų dvi divizijos jau bene juos kviečia didelis lietuvių tau-
persikėlusios į Korėją, o apie 150 tos draugas, žymus asmuo, bu-
tūkstančių kiniečių kariuomenės vęs paskutinis Amerikos minis-
esą sutraukta Mandžūrijoje prie teris Lietuvai, tas pats Noremas, 
Korėjos sienos. Raudonoji Kini- kuris 1938 metų rudenį dalyvavo 
jos vyriausybė jau skelbia, esą, Vilniuje, Gedimino kalne iške-
amerikiečiai , bombardavę Man- liant Lietuvos valstybės vėliavą 
džūrijos miestus. Amerikiečiai (kai kitų valstybių pasiuntiniai 
sako, kad tai melas, bet kiniečių tada nuo tų iškilmių susilaikė....), 
toks tvirtinimas ir kariuomenės kuris vėliau parašė žinomą kny-
sutraukimas duoda pamato įtar^gą, Timeless Lithuania, pavaiz-

Bet yra pasitikėjimas, kad šijti, kad Kinijos komunistai ieško duodamas pasauliui bolševizmo 
ofenzyva bus sulaikyta, nes ir,progos stoti į talką Korėjos už-Į okupacijos pradžią Lietuvoje, pa-
dabar ji puolikams nedavė lauk-.puolikams. Prieš jų armijas vis milęs Lietuvą ir Lietuvių tautą. 

į tų laimėjimų, šiaurės fronto da- dar negausingiems Korėjos gy-, kuris kiekviena proga vėliau 
"nepopuliaraus , reikalo priside-.jyje paimti belaisviai sako, kadjnėjams atsilaikyti būtų jau sun-Jstengėsi mums padėti ir yra pa
dą Waterburio lietuvių parapijos, jiems buvo įsakyta šį antradienį ku. Be to, jei kiniečiai įsikištų, siryžęs ateityje visa savo įtaka ir 
klebonas, nors jis, tuo taiyu tame būti Pohange, arba jie būsią su-
komitete ir atrodo vienišas tarp 
naujosios atevijos. Tai ryžtingas 
jo žingsnis ir, žinoma, visai prie
šingos reikšmės, negu Los An
geles kolonijoj įvykęs apgailėti
nas reiškinys, kuris paminimas 
ten įvykusios Lietuvių Dienos 
aprašyme. . ' 

Bet pasidžiaugiant Connecti-

šaudytt. Tačiau Pohangas nepa~ 
tai karas vargu ar jau 'beissilai- Į politiko - diplomato patyrimu 

^Korėjos riboset^^ prisidėti prie Lietuvos išlaisvini-
* mo darbo. Tik be galo nedauge

lis iš buvusių svetimų valstybių 
pasiuntinių mūsų krašte šiandien 
tebeturi ir teberodo tokių inten
cijų po to, kai Kremlius laikinai 

Malikas, baigdamas savo pir- balševikų propagandinį prasima-Išdraskė mūsų Lietuvos nepri-
mininkavimo (tikriau — sabota-'nymą bei Saugumo Tarybos lai- klausomybę. 

Form klausimas S. Taryboj 
žavimo) dienas Saugumo Tary-

eut veikėjų ryžtingumu, norėtųsi į bo je, pasiūlė svarstyti naują da-
pasitikėti taip pat ir jų atsargu- lyką: raudonosios Kinijos vy-
mu sprendžiant tokį klausimą. 

Jie kalbėjo apie reikalingumą 
bendros, nepartinės, visus lietu
vių reikalus apimančios lietuvių 
organizacijos, o tokia, žinoma, 
gali būti tik visuotinė lietuvių 
bendruomenė, aiškiai ir tvirtai 

riausybės skundą prieš JAV, kad 
šios su savo laivynu įsbrovusios į 
Kinijos teritoriją. Tas "įsibrovi
mas" yra Amerikos laivyno sar-

ko užėmimą, Dr. Petras Dagys atidaroma
jame žodyje (vėliau po pertrau-. 

Ketvirtadienį po piet, rugsė-iĮ^g programą vesti perdavęs lie-

gyba prie Formozos, neleidžianti 
raudoniesiems ją lengvai užpul
ti. Kiniečiai Formozą laiko savo 

susiorganizavusi. Bet jie, turbūt, j žeme, nors jos klausimas forma-
neužmirš, kad jau yra Amerikos liai dar nesutvarkytas ne tik dėl 
Lietuvių Taryba, yra Balfas, ku-'to, kad ten sėdį čiankaišekas, betl . a boikotuoti, nors jo reikalą 
rių skriai veikia ir Connecticute.įir dėl to, kad ji buvo Japonų vai-vimas dar *r neįvykdytas. O sakė, 
šiaip ar taip, bet sudarymas nau-Įdžioje ir tos salos priklausomy-
|os organizacinės sistemos šalia bė formaliai turi būti sutvarkyta 
tg organizacijų, neįjungiant ra-j sudarant taikos sutartį su Ja-
elonaliai jų į naują sistemą, ar ponija, žinoma, jau seniai yra nu
ly atitinkamai nepakeičiant, su-Į matyta, kad Formoza bus grą-
darytų tik naujos painiavos, o žinta Kinijai, ir todėl čiankaiše-
aepatobulintų lietuvių susiorga-
iįizavimo. Tai yra persiorganiza
vimo "iš apačios" rimtas pavo-

kas faktinai ją seniai užėmė. 
Jungtinės Valstybės ne tik su

tiko, bet ir nuo savęs pasiūlė, kad 

. ,tūros atstovais, o toliau nušvies- riamai pagavo visą salę, ir ploji-
nisterio Noremo nuopelnus ir ^amas barbariškojo ir ateistinio mams nebuvo galo. 
simpatijas Lietuvai, justi dėkin-jb0iševizmo grėsmę ne tik Lietu-I Publikos nrašoma nora dainų 
gumą tokiems asmenims, kūnų L . b t . . šauliui iri u —-u•P V 'J?dai V> miiaii įaiavM1 ' visam pasauliui, ir,iabai slita ir nuoširdžia mterpre-
pnsidejimas prie musų la karštai kviesdamas lietuvius re-+acjja Dadainavo ministerio žmo 

tt j. . kovos dar yPač ateityje gah bu zistentus nenusiminti nesiliauti' • xt J, . f , ciau paremsiąs. Vadinasi, nebe- ti labai reikšmingas, o iš savo pu-;* nenusiminti, nesiliauti na> poma Norem. Taip pat la_ 
žada boikotuoti nors in reikala- ggg paro(jyti daugiau vieningumo ^ 

ir tautinio solidarumo, kad tie, 

Anglijos delegacijos pirmininkas 
Webb. Bet atrodo, kad Malikas 
ir toliau lankysis posėdžiuose, 
nes jis prasitarė, kad kai ku
riuos savo pasiūlymus dar pla-

kad negrįš į posėdžius tol, kol 
juose bus senoji Kinijos delega
cija ir kol nebus naujosios ... 

Daug kai kam buvo galvosūkio, 
kaip sugrąžinti Maliką, o psirodė 
kad geriausias vaistas prieš kap
rizus — nekreipti dėmesio... 

; l|is ir keblumas. Reikėtų, kad tie Sauguma Taryba svarstytų For-
xeblumai būtų įvertinti ir prie mozog klausimą, ir ištirtų jos pa-
didelio ryžtingumo būtų pridėta dėtį, jei reikia, tai ne paiųsda 
nemažiau ir atsargumo. 

Prasimanymas 
LIETUVIŲ KELIO redakto

rius rašo, kad tūlas A. B. per 
. Dirvą siūląs papildyti lietuvių 

tautinę vėliavą, įdedant į gelto
nąją jps dalį baltą spinduliuojan
ti kryžių. Redaktorius įrodinėja, 

.kad tai daryki netinka ir to nerei-
; kia. Visai sutinkame, kad toki ar 
kitoki lietuvių tautinės vėliavos 
pakeitimai dabar būtų visai ne 
laiku ir ne vietoj, bet jokiu būdu 
nesutinkame su tuo, kad toks 
pasiūlymas būtų buvęs Dirvoje. 
L. K. redaktoriui Dirva, matyti, 
taip "neduoda ramiai užmigti", 
kad ji jam vaidenasi kiekvienam 

Dr. Noremas po to susirinku- Iš kitų kalbėjusių ypač stiprų 
. _ . 1U įspūdį padarė trumpas prof. M. siems pasakė ilgesnę kalbą, pa-® : v.v\ „ 

.  j  .  . . . .  •  . v  B i r z i s k o s  ž o d i s ,  k u r i s  i s  s u s i j a u -margmdamas ją atsiminimais is .. . . j1 , ^ dinimo virpančiu balsu kai ką pa
barė ir pareiškė: "Dėl Lietuvos 

TRUMPAI KALBANT 
ma tam tikrą komisiją į pačią 
Formozą. Balsuojant tą klausi
mą, pirmą kartą šįmet Amerikos 
ir Rusijos delegacijų balsai bu
vo vienoj pusėj ... 
Nutarta tą klausimą svarstyti. 

Bet Saugumo Tarybos daugu 
ma atsisakė į tą svarstymą 
kviesti raudonosios kiniečių vy
riausybės atstovą, nors tai buvo 
Maliko paisiūlymo tikslas. 

Malikas dar paskelbė 39 raudo
nųjų nelaisvėn patekusių ameri
kiečių karių telegramą, kurioje 
tie "reikalauja", kad Korėjos ka
ras būtų baigtas amerikiečių ir 
kitų pasitraukimu iš Korėjos. 

žinoma, nelaisvėje esančių 
žmonių vardu telegramos tokiais 

* Ųpton, netoli nuo New Yorko, 
pradėjo veikti šešta krosnis, ku
rioje paruošiama medžiaga ato
minei bombai gaminti. 

• Amerikos karinė vadovybė iš
aiškinusi, kad Korėjos komunis
tų kariuomenei vadovauja gen. 
Kim Mu Chong. Jis esąs gabus 
strategas, per 20 metų dalyvavęs 
Kinijos karuose. 

• Vakarų Vokietijo ministeris 
pirmininkas Adenauer paprašė 
vakariečius, kad leistų suorgani 
zuoti 65,000 vyrų policiją ir ją 
gerai apginkluoti. Rusai savo zo 
no j po policijos priedanga jau su
organizavo gana stiprią vokiečių 
kariuomenę. 

• Italijos komunistų vadas Pal 
Žingsny, kur ji net nei kojos ne-!klausimais reikšmės neturi ir į 
kelia... ; I tai žiūrima tik kaip į paprastą 

• Indijoje per neseniai įvykusi 

ŠIOJE SALYJE 
GELEŽINKELIŲ STREIKAS, 
žadėtas pradėti pereitą pirmadie
nį, ir turėjęs apimti visą šalį, n®-
įvyko, nes prezidentas perėmė 
geležinkevų administrvimą ka
riuomenės žinion ir laikys juos 
taip tol, kol bus susitarta dėl at
lyginimų. Unijų reikalavimas bu
vo sumažinti stočių darbinin
kams darbo valandas h iš 48 va* 
landų į 40, bet atlyginimą padi
dinti taip, kad, algos nesumažė
tų, o garvežių mašinistams ir 
kūrikams reikalavo pakelti atly
ginimą proporcingai garvežį 
svoriui. Tas ąinčas trunka jau 
17 mėnesių. Vyriausybė buvo pa
skyrusi tyrinėjimo komisiją, ku
ri pasiūlė kompromisą. Bendro
vės sutiko su komisijos pasiūly
mu, o unijų vadai nesutiko. Nors 

fpirma jie apie streiką nekalbėjo, 
bet paskui telegrafu pranešė, kad 
nuo pirmadienio ryto įsako strei
kuoti. žinovai mano, kad šis žy
gis išėjo dėl naujų, vos prieš ke
lis mėnesius išrinktų unijų va
dų neprityrimo. Esą, aplinky
bės yra tokios, kad visu šimtu 
procentų laimėti užsimotus rei
kalavimus dabar nebuvo galima, 
ir streiką skelbti nereikėjo. Uni
jos pageidavo, kad prezidentas 
laikinai paimtų geležinkelius ka-
riupmenės žinion, manydamos, 

ikad savininkai bus sukalbamesni. 
Keleiviai jokio skirtumo tame pa-
jsikeitime negali pastebėti, nes 
visi darbinikai ir jų viršininkai 
toliau dirba savo darbą. Tik pa
čiose valdybose yra po kelis ka
rininkus, apie 50 visame krašte. 

• 
KOMUNISTŲ VADAMS teismas 
nutarė atimti užstato teisę, bet 
leido tuo reikalu kreiptis į aukš
tesnį teismą. Jei aukštesnis teis
mas nutarimo nepakeis, tai de
šimts nuteistųjų komunistų vadų 
turės jau sėsti į kalėjimą. Vie
nas jau dabar atlieka bausmę. 
Tuo tarpu dėl Kalifornijos komu
nistų "boso" Bridges aukštesnis 
teismas kitaip nutarė: sugrąži
no jam užstato teisę, nes, es§» 
jis negalėjo kuo nors apčiuopia-

, „.i „ , • T„ . - - - imai sudaryti pavojaus Amerikos 
bai įdomus '"- malonus hu™ pa-,karo pajėgoms Korėjoj. Ties*, 

šioje šalyje kalėjimų tvarka ne 
tokia, kaip Rusijoj, čia toks 

terų, vaikystės metais su tėvais Bridges ir kalėjime būdamas g*j» 
gyvenusi Kaune, dabar dailiai na patogiai vadovavo visam sav® 
nuaugusi ir jau ištekėjusi, buvo 
pasidabinusi iš Kauno atsivež
tais mūsų tautiniais drabužiais. 
Ilgą laiką daugelis net neatskyrė, 
kad tai ne lietuvaitės būta, nes 
ir mūsų choristės dėvėjo tauti
niais drabužiais. 

Dr. Oven C. J. Norem 

jo 31 dieną Malikas jau paskutiJtllvi' v73U0^engs „įmlteto pir- metfc pe-^rfly Damininke tą vakarą bu-
nį kartą pirmininkaus Saugumo ^ninku^ ^ !SrJU<^'US !S f""i™ yPac gera' nuslteikus- J°s 

Taryboe. Paskui tą vietą užims ^11^^ gmaHvertinti mi yklU S" prazyduslos lletuv"i k»l", skambus ir tyras sopranas užbu-

teisingą reikalą. Amerika ir pa-. stebėtas dar vienas faktas: šven-

stekai tikri, jog jie remia subren- Lietuva ir kiti pavertieji kraš-
dusios, tvirtos ir kultūringos tau- tei yė, su]auks sav0 laisv8s dienų. 
tos bylą. 

išlaisvinimo negalima šiandien 
kalbėti, kad mes tik tikimės, nu
matome galimybes ar kliauja-

žemės drebėjimą, žemė prarijo,m®s Palankiomis perspektyvomis 

srities komunistų veikimui... 

KARIŠKIAI, atrodo yra kiek ki-
okios nuomonės apie politiką, ne
gu profesionalai politikai. Laivy
no sekretorius pareiškė, kad ka
žin ar ne geriau būtų pradėjus 

ir mūsų dėkingumas ministeriui 
Noremui už tą susipažinimo bei 

10 kaimų su trobesiais ir žmonė- ne "~7 mes žinome, kad Lietuva j susiartinimo progą tikrai dide-

Lietuvių Diena puikiai pavyko, ,karą tam, kad laimėtumėm tai-

mis. Dideli žemės plotai visai pa
keitė savo veidą: lygumose atsi-

tikrai bus vėl laisva! 
Meninėje programoje su ke-

rado kalvos, upės pradėjo bėgti liaudies bei iškilmingomis 
' lietuvių dainomis pasirodė vie
tos Lietuvių Dainininkų Klubo 

• Švedijos kariuomenės atstovas choraS; muziko Ąžuolaičio ener-
pareiškė, kad reikalui esant šve-'jngaį vadovaujamas. Mažiau 
dija gali turėti 600,000 gerai ap-^nej prie§ metus įsisteigęs jaunas 
ginkluotų ir kariškai pamokytų choras i§augo ne tik dalyvių skai

čiumi, turi labai gražių balsų, 'bet 
ir savo meniniu lygiu yra žymiai 

kariij 
• Tarp kitų žurnalistų, sekančių 
Korėjos karo eigą, yra ir W. 
Churchillio sūnus Randolphas. 
Neseniai jis buvo sužeistas ir 
paguldytas į ligoninę. 

patobulėjęs ir jau garbingai ga
lįs atstovauti lietuvių dainos me
ną saviems ir svetimiems. 

Vietos lietuvių žymi daininin-
• Švedijos policija vėl sučiupo ,kė Florencija Korsakaitė, buv. 
keturis rusus, fotografuojančius ̂ klaipėdiškiui kompozitoriui Ber-
jūros pakraščių sutvirtinimus., tuliui akomponuojant, padaina-

lis. Neapsieita tačiau ir be 
drumzlių, kurios primena dar 
Šliupo - Burbos laikų pirmųjų 
imigrantų nuotaikas ir papro
čius. šventėje nedalyvavo tik dvi 
srovės — komunistai ir katali
kai. Pirmieji tai, žinoma, nebuvo 
ir kviesti. Bet kad šventę labai 
drausmingai boikotavo visas vie
tos Katalikų Federacijos skyrius: 

ir kad vietos parapijos klebonas 
net 'bažnyčioje ragino katalikus 
neigiamai atsakyti į Noremo 
kvietimą (teisybė, jis nėra kata
likas, o evangelikas...), — tai 
visiems kitiems lietuviams sukė
lė daugiau nei tik nusistebėjimo. 
Nejau Los Angeles nusipelnys 

ką. Tai suprantama, kad jis ma
nytų, jog reikia pradėti preven-
tyvinį karą prieš Rusiją. Valsty
bės departamentas griežtai pa
reiškė kad tai nėra vyriausybes 
nei prezidento nuomonė . Dar 
smarkiau tą mintį kritikavo am
basadorius Jessup, iškeldamas 
visus galimus karo pavojus. 

Ar laivyno sekretoriui teks 
dėl to pasitraukti iš pareigų, tuo 
tarpu neaišku. 

Kitas nesusipratimas išėjo su 
generolu MacArthur. Jis buvo pa
rengęs tam tikrą pareiškimą ve
teranų organizacijos suvažiavi
mui, kuris šį pirmadienį turėjo 
būti paskelbtas ir buvo jau iš
siuntinėtas spaudai bei radijo 
stotims. Bet staiga generolas te
legrafavo, kad jam įsakyta pa-

miro Togliatti automobilio kata-jPaaiškėjo, kad suimtieji yra rusų.vo dvi lietuviškas dainas ir ariją tamsiausios ir fanatiškiausios už- reiškimą atsiimti. Sako, kad ja-
strofoje nusilaužė nugarkaulį. |pasiuntinybės tarnautojai. •}!£ Puccini operos "Madame But-jkampio parapijos vardą? jme buvo kalbama apie Formozą. 
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