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PALIAUBŲ DERYBOS 
KRITIŠKAM TAŠKE 

Pereitą šeštadienį derybos dėl 
paliaubų Korėjoje buvo per
trauktos iki trečiadienio (ant
radienio vakaro Amerikos lai
ku). Pertraukimo priežastis 
nesutarimas dėl vieno klausimo: 
kinai reikalauja įtraukti į de-
f^bų dienotvarkę "svetimų ka
riuomenių" atitraukimą iš Ko
rėjos, amerikiečiai griežtai prie
šinasi šiose derybose apie tai 
kalbėti. Amerikiečiai pagaliau 
pasiūlė pertrauką ir pasiūlė ki
nams apsigalvoti: arba jie atsi
sako nuo šio reikalavimo, arba 
iš paliaubų nieko nebus. 

Po pertraukos įvyko jau trys 
susitikimai: visi trys buvo 
trumpi $r apie jų turinį nieko 
nepraneSta, bet vėliau paskelbė, 
kad dar bus posėdis. Prieš tai ki
nų radijas vis tvirtino, kad svar
biausias dalykas tai svetimų 

Jfibriuomenių klausimas. Po šių 
trumpų posėdžių buvo spėjama, 
kad kinai visdėlto gal jieško ko-
kio kompromiso, nes, jei jie bi
tų griežtai laikęsi seno nusista
tymo, tai derybos būtų nutrūkę. 

Kovos fronte šios savaites 
pradžioje vėl sustiprėjo, ypač 
aviacijos veikimas. Kinai skel
bia, kad amerikiečių lėktuvai 
vėl pažeidę Mandžiūrijos sieną 
ir jie net 7 amerikiečių spraus-
minius lėktuvus nušovę... 

Amerikiečių lėktuvai irfen 
antradienį atlikę per 1000 iš
skridimų. 

PARUOŠTAS 
BENDRUOMENĖS 

STATUTAS 
Laikinio Organizacinio Komi

teto nariai, išrinkti JAV lietu
vių Bendruomenės statutui pa
ruošti ir jos organizacijai su
kurti, paruošė JAV Lietuvių 
Bendruomenės statutą. Kadangi 
dalis LOK narių gyvena rytuose, 
statutas jiems pasiųstas, ir lau
kiama jų nuomonės. 

LAISVOS EUROPOS 
. UNIVERSITETAS 

Laisvosios Europos Komite
tas, kurio centras yra New Yor-
ke, ir kuriame taip pat yra ir 
lietuvių sekcija, steigia specialų 
koledžą — universitetą studen
tams, kilusiems iš bolševikų už
imtų kraštų ir dėl tos okupacijos 
turėjusių nutraukti savo pradė
tas studijas. 

Universitetas bus * Prancūzi
joj, Strassburge. Jis naudosis 

/Strassburgo universiteto patal
pomis, bet nebus to universiteto 
dftlis, o veiks kaip savaranki 
mokslo įstaiga. Studentų regis
tracija netrukus prasidės Pa
ryžiuje. Studentais bus priima
mi pabėgėliai iš Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos. 

Universitetas steigiamas pri
tariant ir remiant JAV vyriau
sybei. Jo tikslas duoti progos, 
studijuoti iš komunistų paverg
tu kraštų pabėgusiai jaunuome-
jei. turint galvoje, kad po iš
laisvinimo tiems kraštams rei
kės inteligentinių pajėgų. Uni
versiteto priežiūros komitetas 
taut New Xorke. 
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Sumanymai ir darbai 
PASIKALBĖJIMAS SU AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 

SĄJUNGOS PIRMININKU DR. M. J. COLNEY 

Jau du mėnesiai prabėgo nuo 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Seimo, kuris kai ką tru
putį nustebino jame įvykusiu 
Sąjungos vadovybės pasikeiti
mu, o kai kam, atrodo, net ir 
nervus paveikė, nes pasigirdo 
riktelėjimas, maždaug: "bėkim, 
dangus griūva".... Tiesa, tas 
už Sąjungos ribų bandytas su
kelti patriukšmavimas nesusi
laukė nė tiek pasekėjų, kiek 
anas kopūstlapio išsigandęs zui
kelis. Todėl jis greit ir nutilo. 

Dirvos redakcija tarėsi, jog 
jau laikas pakviesti Sąjungos 
Pirmininką per Dirvos skiltis 
pasidalinti su visuomene minti
mis apie Sąjungos veikloje nu
matomus sumanymus bei darbus 
ir apskritai apie pažiūras į eilę 
aktualiųjų mūsų visuomeninių 
reikalų. 

štai Čile mūsų iškeltų klausi
mų irdr. 1VJ. J. Colney atsakymų. 

—• Kaip jaučiatės, p. Pirmi
ninke, šiose pareigose? 

Prisipažinsiu, kad ^pirmasis 
momentas buvo visai nejaukus. 
Aš, kaip, turbūt, ir visi kiti, 
buvau apimtas didžiausio ap
gailestavimo, kai išgirdau, kad 
adv. Antanas Olis tikrai neper
kalbamai nebesutinka pasilikti 
pirmininku. O kai netrukus buvo 
paskelbta, kad aš išrenkamas 
pirmininku, tai, turiu atvirai 
pasakyti, kad, nors prieš pat 
posėdį ir buvau įspėtas, jog ga
li iškilti ir mano kandidatūra, 
jei adv. A. Olis tikrai nebepasi
liktų pirmininku, vistiek pasi
jutau lyg gavęs dar ir antrą 
smūgį. Be galo nemaloni buvo 
mintis, jog gal kam nors atro
dys, lyg aš čia kokioj politinėj 
kovoj lieku nugalėtoju prieš bu
vusį pirmininką, kurį aš kaip 
tik nepaprastai gerbiu ir ver
tinu. 

Befc mftne ypatingai nuftmtfno 

ir padrąsino paties adv. A. Olio 
labai draugiški, nuoširdūs lin
kėjimai ir pažadas artimai ben
dradarbiauti, kiek galint padė
ti. Beje, jūs ten Dirvoje nesi
jaudinkit, kad vienas laikraštis, 
jus apkaltino, esą, jūs patys 
prasimanėte tokį adv. Olio pa
reiškimą ir "įdėjote" į jo lūpas. 
Priešingai, tai tas laikraštis 
prasilenkia su tiesa, tuos žodžius 
"iš lūpų išimdamas". Jie ne tik 
buvo pasakyti, bet ligi šiol nebe 
vieną kartą jau ir faktais pa
tvirtinti. 

Galiu dar pridurti, kad ir ma
no artimiesiems bendradar
biams, ypač waterburiskiams — 
M. Gureckui ir Br. Dūdai, ku
rie seime nedalyvavo, tas iš
rinkimas buvo nemaža staigme
na ir pradžioje juos kiek nugąs
dino ta netikėtai uždėta atsa
komybė. Bet vėliau, ypač po 
pirmojo posėdžio, kurį turėjome 
New Yorke birželio 17 dieną, 
susipažinę su darbo galimybė
mis bei įsitikinę, kad visi gra
žiai sutariame, pasijutome gana 
gerai ir, galima sakyti, net drą
siai. 

Seimo nutarimas, kad valdy
ba būtų sudaryta iš netoli nuo 
vieni kitų gyvenančių asmenų, 
yra gana praktiškas. Mes trys 
Waterburyje galime pasitarti 
nors ir kasdien, o J. Kasmaus-
kas su A. Trečioku taip pat ne
sunkiai pasiekiami susižinoti. 
Visiems posėdžio susirinkti irgi 
nėra kebli problema. 
Pirmojo posėdžio nutarimai, 

kuriuos trumpai jau minėjote 
Dirvoje, plačiau yra pranešti 
skyriams ir Sąjungos Tarybos 
nariams, o rugpiūčio 5 dieną 
numatome turėti antrą posėdį, 
šį kartą Waterburyje. 

O kaip žiūrite į kaikuriuos 
kritiSkus atsiliepimus spaudoje 
apie seimą* bei vadovybes pasi
keitimą? / 

«** Na m i&^fSrftda* Hft 

Posūkis Amerikos politikoje 
i. ,y. 

Gana staigiai jvykęs Jungti
nių Valstybių susitarimas su Is
panija dėl laivyno ir oro bazių 
yra ryškus posūkis šio krašto 
užsienių politikoje. 

Kai pereitą rudenį JTO atsi
sakė nuo diplom&tinio Ispanijos 
boikoto, prezidentas Trumanas 
dar gruodžio pradžioje pareiškė, 
jog daug laiko praeis, ligi Ame
rikos ambasadorius vyks į Ma
dridą. Bet vasario pradžioje toks 
ambasadorius buvo jau Madride. 
Valst. Sekretorius Achesonas 
visada griežtokai pasisakydavo 
prieš bet kokius pasitarimus su 
Ispanija, o dabar ir jis jau pri
taria vykstantiems susitari
mams ir neboja "nei prancūzų 
nei anglų protestų. 

Admirolo Shermano mirtis 

klausimą. Aš pats to klausiau 
adv. Olį. Jis man į tai atsakė, 
ir manau, kad jis nepyks, jei 
aš jums tą atsakymą parodysiu, 
štai: 

"Dėl įvairių » dkrotiškų spau
dos atsiliepimų apie Sąjungos 
seimą, man rodos, nereikėtų į 
juos daug dėmesio kreipti. Buvo, 
yra ir bus žmonių, kuriems tnū-
sū Sąjungos gyvavimas sudaro 
savotišką nemažg krislą akyje.; 
Jie visados džiaugsis, kai mes 
kur nors savybėje nesutarsime, 
ir visados kone liūdės, kai mes 
būsime vieningi. Aš visados jun-
giuosi prie Jūsų nuomonės, kad 
mūsų darbas bus vaisingas tik 
tada, kai mes būsime vieningi". 

Aš po tokiu atsakymu pasi
rašau abiem rankom. Tegul tai 
bus atsakymas ir į jūsų klausi
mą. 

— Kurie dalykai", Tamstos 
nuomone, galėtų būti nesutari 
mų priežastimi Sąjungoje, arba, 
kitaip sakant, kokioje srityje 
daugiausiai būtų reikalinga rū
pintis vieningumo išlaikymu? 

— Mano nuomone, Sąjungoje 
nėra jokių ryškesnių priežasčių 
nesutarimams. Vienintelis daly
kas, į kurį reikia atkreipti dė-
mesį, tai seniai Amerikoj gy
venančių ir tik dabar, prieš me
tus kitus į Ameriką atvykusių 
narių bendradarbiavimas vieno
je organizacijoje. Tai nėra vieti 
tik mūsų organizacijai būdingas 
dalykas: šis klausimas yra gy
vas visoje dabartinėje Ameri
kos lietuviu visuomenėje. Bet aš 
nematau jokios priežasties nuo
gąstauti, kad Tautinėje Sąjun
goje galėtų atsirasti koks esmi
nis "plyšys" tarp seniau ir vė
liau į Ameriką atvykusių lietu
vių. 

Kad visdėlto reikia į tą daly
ką kreipti dėmesį, sakau dėl šių 
priežasčių: 

Dabar atvykusieji mūsų na
riai tebeturi, taip sakant, daug 

perkelta į 8-tą puslapį) 

tuoj po susitarimo sukėlė susi
rūpinimo, ar susitarimo vykdy
mas nebus sutrukdytas: jis gi 
nespėjo padaryti nei pranešimo 
apie susitarimą. Bet nurodoma, 
kad po Ispanijos jis buvo jau 
Paryžiuje ir kalbėjosi su gen. 
Eisenhoweriu, be to, derybose 
dalyvavo ne vienas, todėl suei-
trukdymų nebūsią. 

Susitarimas su- Ispanija rodi*? 
kad Amerikos vyriausybė ryžo
si Europos sustiprinimo pasiren

gimus vykdyti rimtai ir nedel
siant. Dėl Ispanijos nurodoma, 
kad strateginiai susitarimai iš 
esmės neturi nieko bendra su 
pažiūromis i Ispanijos vidaus 
politinius reikalus. Tiesa, Ispa
nijoje pakeistas vyriausybės 
sąstatas, neva suliberalinamas 
režimas", kalbama apie konsti
tucinės monarchijos grąžinimą, 
bet tai yra ateities dalykas. Ba
zių klausima^ buvo sprendžia
mas netikėtu skubumu. 

Molotovas apie savo mokinius 
Varšuvoje buvo švenčiamos 

septintosios metinės nuo įkūri
mo "Lenkijos Išlaisvinimo Ko
miteto", kuris vėliau, padedant 
Churchillio vyriausybei ir kai 
kuriems neapdairiems lenkų po
litikams su Mikolaičiku prieša
ky, virto dabartine komunistine 
Lenkijos vyriausybe. Ta! proga 
yaršuvoje apsilankę ir .kalbėjo 
pats Mofotovas ir maršafas Žu
kovas (nieko neminima apie 
Lenkijai "paskolintąjį" marša
lą Rokossovskį, kuris, anot gan
dų, esąs nušautas). 

Molotovas savo kalboje pakar
tojęs tvirtinimą, kad vakarų 
kraštai atvirai rengiasi trečia
jam pasauliniam karui ir jau 
esą užsimoję "tiesioginio užpuo
limo veiksmams", sustojo ties 
Jugoslavijos klausimu. Jugosla
vijos valdytojai yra visi Mask
vos mokiniai ir jie sukūrė Ju
goslavijoj visiškai nuo mask vi
nes nukopijuotą santvarką. Bet 

kai pasidarė nepaklusnūs Mask
vai, tai štai kaip Molotovas juos 
apibūdina: 

"Jugoslavija pateko į šnipų ir 
provokatorių rankas, kurie ap
gavo savo tautą ir pardavė ją 
anglo - amerikiečių imperialis
tams. Dabar visi mato, kad Tito, 
Kardelj ir Rankovičiaus gauja 
jau atgaivino kapitalistinę si-

.. f 
stemą Jugoslavijoj, atėmė iš ju
goslavų tautos jos revoliucinius 
laimėjimus ir pavertė tautą 
agresyvių imperialistų įrankiu". 

"Kadangi jugoslavų tauta ne
apkenčia šios kriminalistų gau
jos, pasivogusios kelią į valdžią, 
tai ji laikosi tik kruvino teroro 
ir fašistinių valdymo metodų 
pagalba. Tai negali ilgai trukti. 
Jugoslavijos tautos ras kelią į 
laisvę ir sunaikinimą fašistinio 
Tito režimo". 

Kiekvienu atžvilgiu gana įdo
mu girdėti, kaip Maskvos kati
las bara Belgrado puodą ... 

Pereitą penktadienį, arabų kontroliuojamajame Jeruzalės sena
miestyje, ant Omaro mečetės laiptų buvo nušautas Jordano ka
ralius Abdula. Jis buvo, nors ir mažiausios arabų valstybės kara
lius, bet svarbiausias asmuo, kuris palaikė arabuose bendradar
biavimo su anglais politiką. Jį nužudė 21 metų arabas siuvėjas iš 
Jeruzalės senamiesčio, Jeruzalės Didžiojo Mufti šalininkas. Didy
sis Mufti, savo laiku bendradarbiavęs net su Hitleriu, yra anglų 
ir, žinoma, žydų priešininkas. Netekus Abdulos, arabų pasaulyje 
gali padidėti Egipto ir apskritai priešangliška Įtaka. Pirmas pa
vojus — Sueso kanalui. Antras — gali atsinaujinti karas Pales
tinoje su žydais. Jordano sostą dabar regento teisėmis užėmė 
antrasis (paveiksle matomas) Abdulos sūnus Naifas. Vyresnysis 
sūnus serga nervų liga, gydosi Šveicarijoje, bet, girdėti, kovosiąs 
dėl sosto, čia, žinoma, bus ne brolių kova, o kova tarp dviejų gru
pių: proangliškos ir antiangliškos. 

PAVYZDINGA 
GEGUŽINĖ 

LAWRENCE 
400 dolerių pelno Vas. It 

gimnazijai 

Apylinkės miestų tremtiniai 
liepos 8 d. Lawrence surengi 
gegužinę, žmonių prisirinko ii 
visur ir gauta 402,62 dol. gryno 
pelno, kuris bus pasiųstas Diep-
holzo gimnazijos išlaikymui. 

Gegužinė skyrėsi nuo kitų sa
vo įvairia programa: chorų dai
nos, tautiniai šokiai, paįvairini
mai. 

Gegužinė buvo pravesta prieŠ-
komunistiniais šūkiais, priimta 
rezoliucijos Prezidentui H. Tru-
manui, D. Achesonui, dėl Lietu-
vos išlaisvinimo. Parke medžiai 
mirgėjo prieškomunistiniais šū
kiais. Tai buvo, tikrai gražiai 
sujungta politiniai ir kultūri
niai reikalai. 

{ 

Tačiau nesuprantama, kodėl 
kun. Juras bažnyčioje ragino 
žmonės į tą gegužinę neiti. Ko
dėl kun. Juras tylėjo, kaip ko
munistai ruošė savo pikniką? 

Tiesa, šis reiškinys, kad kun. 
Juras, išeitų prieš lietuvišką vei
kimą yra nepirmas. Kun. Juras 
užgiria tik tuos parengimus, ku
riuos jis pats ruošia. 

Savęs * 

ATVIRAS LAIŠKAS 
šv. Pranciškaus Parapijos 
Klebonui P. Jurui 

^ Lawrertee, Mass. *» 

g. fh. liepos mėn., g d. Law
rence Lietuvių Tautiniame Par
ke Nashua, Lowell, Haverhill ir 
Lawrence tremtiniai ruošė ge-
žinę tikslu gauti pelno Diephol-
zo (Vokietijoje) ginprnzijos mo
kiniams sušelpti. 

Kiek mūsų jėgos leido, sten
gėmės suruošti gražesnę progra
mą, sukviesti daugiau lietuvių, 
gauti kodaugiau pelno mūsų ^ar
go mokyklai išlaikyti. 

Visi apylinkės lietuviai noriai 
prisidėjo ir žadėjo atsilankyti, o 
tas mus tik skatino, bet štai tą 
pačią dieną Tamsta Klebone, net 
3 kartus bažnyčioje paskelbei: 
"Jie prisidengę gražiais tikslais 
nori klaidinti katalikišką visuo
menę, todėl toks piknikas ne
verta palaikyti." 

Mums visai nesuprantama, 
kaip ir kuo buvo suklaidinta ka
talikiška visuomenė nekalta ge
gužine, suruošta tikrai gražiu 
tikslu — padėti varge esantiems 
broliams. Juk mūsų gegužinėje 
buvo daug Jūsų parapijos žmo
nių, bet jie nieko ten nepamatė 
prieš katalikybę. Mes esame už
gauti ir kaip katalikai ir kaip 
lietuviai. Nesuprasdami, ko 
Tamsta Klebone, tuo pasakymu 
norėjai, bažnyčioje išėjai prieš 
tuos nelaiminguosius Lietuvoa 
vaikus mokinius, o kartu ir prie4 
mus tremtinius, norinčius savo 
broliams varge padėti. 

Rengėjai: 
Aleksandras Griauzdė, Myko

las Bilinskas, Vaclovas Kairy s* 
Alfonsas Burneika, Lionginas 
Kapeckas, Kazimieras Grauslys. 
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