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CLEVELAND, OHIO 

Antikomunistinį 
santarvė Detroite 
Balandžio pradžioje Detroite 

Susiorganizavo Antikomunisti
nis Sąjūdis, kurį sudaro sovietų 
pavergtų kraštų — Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, čekoslovaki* 
jos, Jugoslavijos, Ukrainos, 
Lenkijos, Bulgarijos, Gudijos ir 
kitų tautų — atstovai. Numa
toma glaudžiai bendradarbiauti 
ir su Azijos tautomis, pavergto
mis komunizmo. Sąjūdžio tiks* 
las — besąlyginė kova prieš ko
munizmą ir laisvė-nepriklauso-
mybė pavergtoms tautoms. 

Priemonės — spauda, radijas, 
knygos, brošiūros, manifestaci
jos ir kita. Netrukus numato
ma suruošti antikomunistinė 
manifestacija ir visuomeninis 
teismas, kviečiant dalyvauti ir 
bendradarbiauti senatorius bei 
kongreso narius, gubernatorius 
ir kitus įtakingus asmenis. 

Sąjūdyje kiekvieną tautybf 
atstovauja du asmenys. Lietu
vius — dr. Pr. Padalskis ir inž. 
Ed. Arbačiauskas. Daug dėme
sio kreipiama j jaunimą ir jo 
organizacijas. Sąjūdis, kurio 
tiksle glūdi ir mūsų tautos lais
ve ir nepriklausomybė, turėtų 
būti visų lietuvių remiamas, 
stiprinamas. Būtu naudinga, 
kad panašūs sąjūdžiai susiorga
nizuotų ir kitose lietuviu gvve-
namose vietovėse. Nesulaukda
mi iš kitur iniciatyvos — orga
nizuokime patys. Detroite ini
ciatorius buvo ukrainietis- ad
vokatas Tarnovsky. 

Susikaupimo diena 
Chicago j e 

Chicagos Lietuvių Tarybą! ir 
Illinojaus Tremtinių Bendruo
menei pritariant, organizuoja
mas birželio 15 dienos minėji
mas. šią susikaupimo dieną or
ganizuoja polit. kaliniai ir Lie
tuvos laisvės kovotojai. Įtrau
kiant visuomenės pajėgas, tiki
masi suorganizuoti rimtą minė
jimą Chicagoje. Programoje nu
matytas ir tai dienai pritaikin
tas specialus vaidinimas, šią 
susikaupimo dieną maloniai su
tiko globoti Lietuvos konsulas 
dr. Petras Daužvardis. Minėji
mas įvyks birželio 16 dieną. 
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Ištikimybes paradas 
New Yorke 

New Yorko majoras Impelli-
tteri paskelbė balandžio 28 — 
Lojalumo Dieną. Visos šio mies
to ir krašto patriotiškos orga
nizacijos ruošia milžinišką ei
seną, kuri tikrumoje bus galin
ga prieškomunistinė demonstra
cija. 

Lietuviai renkasi balandžio 
28, šeštadienį, 1:30 vai. po pietų 
New Yorke E. 92-je gatvėje (į 
rytus nuo Madison Ave.). Lie-
tuvfifJ, kurios galį prašomos 
ateiti pasipuošusios tautiniais 
rūbais. Vėliavos ir plakatai su 
šūkiais bus parūpinti nurodyto
je vietoje. 

New Yorko ALT 

Sukame laikrodi 
Šio šeštadienio naktį, 2-rą va

landą po vidurnakčio, visose 
Amerikos vietose, kur prakti
kuojama vasarą laikytis "die
nos šviesos taupymo laiko", 
laikrodžiai pavaromi 1 valandą 
pirmyn. Taigi, ateinantį sekma
dienį visi susirinkimai, paren
gimai, pamaldos ir kita praktiš
kai fvyks 1 valandą anksčiau: 
laikrodžio nepavariusieji gali 
pavėluoti. Pirmadienį darbas Vi-
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Lietuviai nebeturi 
duonos savo krašte! 
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Prezidentas l¥umanas, atsta- rtarpu sulaikytas. Jungtinių Tau-
tydamas gen. MacArthurą, pa
reiškė, kad jis siekė ne išplės
ti karą, bet, kiek galima, grei
čiau užbaigti. Buvo optimistų, 
kurie^tikėjosi, kad, pašalinus 
MacArthurą, tuojau bus galima 
susitarti Korėjoje dėl paliaubų 
ir net laukiamoji kinų ofenzy
va nebeįvyks, o vietoj to grįš 
taika. Ir tikrai, šiaurės Korėjos 
komunistinė valdžia pasiūlė pa
liaubas tyčia tą pačią valandą, 
kada MacArthuras atsisveikino 
su Japonija. Bet tas pej: radiją 
paskelbtas pasiūlymas buvo 
toks nerimtas, toks propagandi
nis, kad ir optimistai juo nela
bai teapsidžiaugė, nors ir pra
dėjo rengtis galimoms dery
boms. 

Tačiau'vietoj derybų prasidė
jo kinų ofenzyva. Spėjama, kad 
apie 700,000 kinų kariuomenės, &i ištikrųjų reikėtų elgtis Ko 

tų kariuomenė atsitraukė ke-
lioliką mylių, vietomis net apie 
7 mylias žemiau 38 paralelės, ir 
užėmė parengtas ginimosi po
zicijas. Prasilaužimo sudarytą 
spragą užlopė ir kinų veržimąsi 
sulaikė. Kinų žūsta nepaprastai 
daug — tik per vieną dieną 
skaičiuojama, kad jų žuvo apie 
9,000. Bet paskutiniu momentu 
kinai pradėjo veržtis vakarinė
je fronto dalyje, kaip tik Se
ulo link. Radijo pranešimai 
skelbia, kad Jungt. Tautų ka
riuomenės vadovybė pasitiki, 
jog puolimas bus sulaikytas ir 
atmuštas, bet Korėjos civiliniai 
gyventojai tokio didelio pasiti-
kėjimp neturį. 

Tuo tarpu Amerikoje tebe
vyksta diskusijos apie tai, kaip 

iš jų 400,000 pačiose pirmose 
linijose, pajudėjo į pietufc 
pavojingai prasilaužė. 

Tiesa,, kinai tuo tarpu mažai 
tepasirodė mechanizuotomis jė
gomis, dar mažiau aviacija. 
Svarbiausios jų jėgos — masės 
raitelių, jojančių mdžais mon
goliškais arkliukais. Bet yra 
ženklų, kad gali pasirodyti ir 
stipresnė aviacija. 

Pirmasis kinų puolimas tuo 

sur prasidės jau vasaros laiku. 
Reikia atkreipti dėmesį, kad# ne 
visose Amerikos vietose laik
rodis -pavaromas. Be to, laikro
dis pasilieka nepajudintas ge
ležinkeliuose. Todėl ten, kur 
laikrodis pavaromas, jei kas no
ri patekti į traukinį, išeinantį 
pagal tvarkaraštį 8 vai., turi at
minti, kad vasaros laiku tai bus 
9 vai., o ne 7, kaip daugelis su
klysta ir dėl to į stotį nuvyksta 
net dvi valandas peranksttį-, 

rėjoje. MacArthuro kalba kong
rese padarė didelį įspūdį, nors 
jis ir nebepasakė nieko nauja, 
tik išdėstė jau žinomą savo pa
žiūrą: bombarduoti bazes Man-
džurijoje, užblokuoti Kiniją, 
leisti čiankaišekui atnaujinti 
kovą, iš Formozos išsikeliant į 
žemyną. 

Ateinančią savaitę specialus 
komitetas pradės šiuo klausimu 
oficialų tyrinėjimą, čia MacAr
thuras turės progos jau doku
mentais paremti savo pareiški
mus, anot kurių, jo nusistaty
mą rėmė visas kariuomenės 
štabas. Bus aiškinama, kas bu
vo jo kalbėta pasimatyme su 
Trumanu pereitą rudenį, bus iš
klausytos nuomonės iš vienos ir 
kitos pusės ir tuo remiantis bus 
svarstoma, Kaip gi toliau nu
sistatyti. 

Didžiausių abejojimų sukelią 
MacArthuro nuomonė — spėji
mas, kad karo praplėtimas už 

Korėjos ribų neįtrauks į karą 
Rusijos. Jam yra primenama, 
kad pirmą kartą peržengiant 
per 38 paralelę, jis irgi manė, 
jog kinai neįsikiš, bet tai buvo 
klaida. Dabar jis , nurodo, kad 
anuo metu nei valstybės depar
tamentas, nei karinė žvalgyba 
jam nebuvo patiekusi jokių 
duomenų, jog kinai yra pasi
rengę įsikišti. Tarp ko kita Mac 
Arthuras sako, jog jo pasiūly
mai klaidingai yra vadinami 
karo išplėtimu: tai esąs tik pla
nas karą užbaigti greičiau lai
mėjimu. Jis savo kalboje pa
brėžė, kad pergalė yra toks da
lykas, kurio negali nieku kitu 
pakeisti. "Užglostymas" (appea
sement), pabrėžė jis, veda tik 
į didesnį karą, bet klausimas, 
ką darytų rusai, pradėjus di
desniu mąstu kariauti su ki
nais, lieka neatsakytas. 

Tačiau Trumano iliuzijos, kad 
susilaikymu galima pasiekti 
taikos, jau dabar, prasidėjus 
kinų ofenzyvai, irgi tapo gero
kai apgriautos. Ir vis labiau at
rodo, kad, nori ar nenori, su 
MiacArthuru ar be jo, visdėlto 
gali tekti daryti tą, ką MacAr
thuras siūlė. 
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Braška Anglijos 
vyriausybė 

IS Anglijos vyriausybės pasi
traukė du žymūs jos šulai: Be-
vanas, darbo ministeris, ir Wil-
sonas, prekybos'ministeris. Ma
noma, kad netrukus gali pasi
traukti karo ministeris Stra-
chey ir tiekimo ministeHs 
Straussas. Visi jie yra kairiojo 
socialistų sparno partijos atsto
vai. Formaliai nuomonių skir
tumas yra dėl įvairių socialinių 
priemonių (pvz. ar sacialinis 
draudimas turi viską apmokėti 

Jeruzalė (LAIC) — Kovo. 24 
d. Alma - Ata radijo stotis ru
sų kalba pasigyrė apie kolchozų 
stambinimą Kazachstane ir Kir
gizijoje ir apie naujakurius dy
kumose. Pranešimas skelbia: 

"Naują tėvynę mūsų žemėje 
sėkmingai kuria iš Lietuvos ir 
Latvijos tarybinių respublikų 
atvykę kolchozininkai, kurie sa
vo kraštuose negalėję surasti 
nei darbo nei duonos. 

Apie 160,000 atvykusių iš 
Lietuvos ir Latvijos darbininkų 
čia kuria sau laimingą ateitį. 

žemės Čia netrūksta. Tūks
tančiai hektarų derlingos žemės 
ilgus metus laukė žmonių, kurie 
tą žemę įdirbtų ir semtųsi iš 
jos duonos sau ir valstybei. 

Šios stepės per šimtmečius 
laukė gyventojų, šios stepės dar 
nepažino naujosios žemdirbys
tės kultūros ir technikos. 

Dabar naujieji tų didelių der
lingų plotų valdytojai Bal
tijos sovietinių respubliką dar
bininkai apgyvendina stepes. 

už akinius, jei kam jų prirei
kia, ar tik pusę), bet svarbiau
sias dalykas yra išlaidos kari
niams pasirengimams: atsista
tydinusieji yra priešingi tų iš
laidų didinimui. 

Neseniai iš vyriausybės pasi
traukė ir mirė Bevinas, serga 
Cripsas.,, Vyriausybės jėgos 
silpnėja ir yra abejojama, ar 
vyriausybė ilgai beatlaikys. 
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Bevanas pats pretenduoja iš
kopti į partijos vadovybę ir mi-
nisterio pirmininko vietą, bet 
manoma, kad, jei dabar būtų 
rinkimai, greičiau juos laimėtų 
konservatoriai ir dir kartą 
grįžtų Churchilis. 

Naujakuriai jaučiasi gerai sa
vo naujojoje tėvynėje." 
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Berlynas (LAIC) — Vilniaus 
radiofono žiniomis, nuo kovo 20 
dienos Kaune atidaryta "Stali
no statybų paroda". 

Paroda įrengta cefttrinėje 
LTSR bibliotekoje ir vaizduoja 
Turkmėnijos, Volgos ir Krymo 
kanalų ir hidroelektrinių stočių 
statybą, bei Lietuvos respubli
kos talką toms statyboms. 

Vilniaus radijas tiktai pakar
tojo Maskvos propagito radijo 
santrauką, kur teigiama, būk 
Lietuvos pramonė, kolūkiečiai ir 
darbininkai einą talkon Stalino 
statyboms. Savanorių brigados 
plaukia į Volgostrojų, kolūkie
čiai pristato į valstybinius san
dėlius viršnorminius grūdu3, o 
pramonės darbininkai užsidėjo 
Stalino stroikų vachtos (sargy
bos) prievolę — gaminti augš-
čiau normos. 

Esą, Stalino «latybos paroda 
gausiai lankoma darbininkų ir 
kolūkiečių iš visų miestų ir ra
jonų. 

Stockholm (LAIC) — Vil
niaus ir Rygos radijofonai gi
riasi, kad "Dosarm" respubliki
niai radijo" klausytojų klubai 
Lietuvoje ir Latvijoje pradėjo 
radistų apmokymą. Tie radis
tai vadovausią radijo kontrolės 
tinklams ir būsią rajoninių ra
dijo klubų patarėjais bei radijo 
technikų brigadų nariais. 

Tenka prisiminti, kad "Dos
arm" yra kariuomenės organų 
globojama organizacija, jai pri
klauso tik patikimi komjaunuo
liai ir kiti aktyvistai. Visas 
tikslas, aišku, išplėsti šnipų 
tinklą ir pakirsti kelius klausy
tis Amerikos Balso. 
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Generolas Ridgeway, MacArthuro įpėdinis Tolimuose Rytuose, 
sveikinasi su Valstybės Departamento patarėju John Foster 
Dulles, kuris nuskubėjo į Japoniją taikos sutarties reikalais. Jis 
skubėjo dar Japonijoj pasimtyti su MacArthuru, bet dėl blogo 
oro pavėlavo ir tepasikalbėjo tik per radiją iš priešingomis kryp
timis skrendančių lėktuvų. Japonai buvo susirūpinę, kaip bus su 
taikos sutartimi, atstačius MacArthurą, bet jie buvo nuraminti, 
kad tuo reikalu niekas nepasikeitė. Dulles yra nusiųsta? kaip tik 
toliau rūpintis galutiniu taikos sutarties prirengimu* 

Balandžio 19 d. vakare Grand 
Rapids, Mich., mirė senatorius 
Arthuras H. Vandenbergas. Tai 
buvo viena iš žymiausiųjų as
menybių senate. Jis, vienas iš 
respublikonų šulų, laikomas va
dinamosios "dvipartinės" už
sienių politikos kūrėju. Jis arti
mai bendradarbiavo su demok
ratų užsienio politikos vadu se
nate senatorium Connally. Jis 
yra daug prisidėjęs prie vadina
mojo Marshallo plano sukūrimo. 
Kai buvo Paryžiuje konferenci
ja dėl taikos sutarčių su Vokie
tijos sąjungininkais, jis drauge 
su Connally toje konferencijoje 
dalyvavo, palankiai išklausė ir 
lietuvių delegacijų pageidavi
mus dėl tos konferencijos ir 
užtikrino, kad, jei Lietuvos in
teresai kur būtų paliesti, jie 
būtų ginami. Jis respublikonų 
partijoje buvo vadinamos "in-
ternacionalistinės" užsienio po
litikos Hnkmės kūrėjas, priešin
gas izoliacionistams. 

Jo vieton iki ateinančių rin
kimų Michigano gubernatorius 
dabar paskyrė Detroit News ko
respondentą Washingtone Blair 
Moody, 49 metų amžiaus. Tai 
pirmas atsitikimas, kad laikraš
čio korespondentas iš spaudos 
galerijos nužengia tiesiai į se
natoriaus kėdę. Kadangi Michi
gano gubernatorius demokratas, 
tai ir į senatą paskyrė demo
kratą, nors ir į respublikonų 
vietą — tokią teisę jis turi. Tai
gi dabar senate bus 50 demo
kratų ir 46 respublikonai. Prieš 
Vandenbergo mirtį buvo 49 
prieš 47. 

MISIJA FORMOZON 
Pranešama, kad šiomis die

nomis jau išvyko į Formozą 
kelios dešimtys Amerikos kari
ninkų, kurių uždavinys bus pa
dėti lavinti čiankaišeko kariuo
menę. Ta grupė esanti tik pra
džia. Iš viso vyksią apie 300 
karininkų ar net ir daugiau. 

Oficialiai aiškinama, kad tona 
misijos pasiuntimas visiškai ne
rodo vyriausybės nusistatymo 
pakeitimo dėl čiankaišeko lai
kymo "neutralioje" padėtyje, 
tačiau daug kam atrodo, jog 
čia gal ir yra pasirengimas 
čiankaišeką vėl paleisti "į dar
bą". 

KAIP ATRODO 
ATOMINĖ BOMBA 

Look žurnalas paskelbė apra
šymus, kaip atrodo atominė 
bomba. Prie aprašymų pridėti 
paveikslai ir briežini#, kurie 
esą skelbiami su atitinkamų įs
taigų sutikimu, nors tos įstai
gos nevisai tą patvirtiną. 

Kitą savaitę ir Dirvos skai
tytojai galės matyti, kaip toji 
bomba atrodanti. 


